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RESUMO 

Antes de ser materializada como um livro (seja físico, seja digital), uma narrativa é um texto, 

que pode ser lida por um grande público ou não. O formato livro é uma maneira de aproximar 

autores e público leitor, pois, devido às ações de divulgação e distribuição do mercado editorial, 

o acesso à obra literária é facilitado – leitores entram em contato com o livro na livraria, nas 

redes sociais, em eventos de lançamento. Uma narrativa pode ser publicada em diversas 

edições, que variam de acordo com o contexto de publicação e o sucesso editorial. Essas edições 

podem apresentar novos elementos que contribuam para a compreensão do texto literário: 

capas, xilogravuras, ilustrações, formatos etc. Um dos motivos pelos quais esses elementos 

variam pode estar relacionado à recepção das obras, razão pela qual recorreu-se aos estudos de 

Jauss. Esta dissertação busca relacionar o design de capas de Dois irmãos e Órfãos do Eldorado, 

de Milton Hatoum, publicadas no Brasil e em outros países, por meio dos quais busca-se 

explicitar a relação das capas e demais elementos gráficos das diversas edições com o enredo, 

outros componentes narrativos e o contexto histórico da publicação. 

Palavras-chave: Recepção. Análise de capas. Milton Hatoum. 
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ABSTRACT 

Before becoming a book (printed or digital), a narrative is a text, which may be read by a large 

audience or not. The book is a way of bringing together authors and readers, since, due to 

marketing and logistics carried out by publishing houses, there is easier access to the literary 

work – readers meet the book in bookstores, social media, and events. A narrative may achieve 

several editions that can change according to the publication context and its editorial success. 

These editions may present new elements that contribute to the understanding of the literary 

text, such as covers, woodcuts, illustrations, formats, etc. One of the reasons these elements 

vary may be the reception of these books, one of the reasons Jauss’ works are so relevant to this 

work. This dissertation aims at pointing the relation of The brothers and Orphans of Eldorado, 

by Milton Hatoum, editions’ front cover published in Brazil and other countries, making the 

relation of the layouts and other graphical elements with the plot more explicit, among other 

narrative components, and the context of the publication. 

Keywords: Reception. Cover analysis. Milton Hatoum. 

  



 

 

 

7 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO..................................................................................... 8 

2 REFERENCIAL TEÓRICO................................................................ 14 

2.1 CAPA – PERITEXTO EDITORIAL...................................................... 17 

2.2 ESTÉTICA DA RECEPÇÃO................................................................. 21 

3 DOIS IRMÃOS....................................................................................... 27 

3.1 ANÁLISE DE CAPAS........................................................................... 33 

3.1.1 Capas brasileira, inglesa e grega.......................................................... 37 

3.1.2 Capa portuguesa................................................................................... 41 

3.1.3 Capa alemã............................................................................................ 42 

3.1.4 Capa americana.................................................................................... 43 

3.1.5 Capa francesa........................................................................................ 44 

3.1.6 Capa holandesa..................................................................................... 46 

3.1.7 Capa italiana.......................................................................................... 48 

3.1.8 Capa brasileira (bolso).......................................................................... 49 

3.1.9 Capa sérvia............................................................................................ 50 

3.1.10 Capa checa............................................................................................. 51 

4 ÓRFÃOS DO ELDORADO................................................................... 52 

4.1 INTRODUÇÃO AO REALISMO MARAVILHOSO........................... 52 

4.1.1 A presença dos mitos............................................................................. 52 

4.1.2 Órfãos do Eldorado e a manifestação do realismo maravilhoso........ 53 

4.2 ANÁLISE DE CAPAS........................................................................... 59 

4.2.1 Capa brasileira...................................................................................... 62 

4.2.2 Capa sérvia............................................................................................ 64 

4.2.3 Capa croata............................................................................................ 65 

4.2.4 Capa alemã............................................................................................ 67 

4.2.5 Capa inglesa........................................................................................... 69 

4.2.6 Capa sueca............................................................................................. 70 

4.2.7 Capa francesa........................................................................................ 72 

4.2.8 Capa checa............................................................................................. 73 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................... 75 

 REFERÊNCIAS.................................................................................... 78 

 ANEXO 1............................................................................................... 81 

 
  



 

 

 

8 

1. INTRODUÇÃO 

 

Há vasto material de estudo sobre autores brasileiros contemporâneos atualmente que 

são relevantes fontes de consulta, como aqueles desenvolvidos pela crítica na mídia impressa e 

eletrônica ou pela crítica acadêmica em livros e periódicos. A ficção tem produzido em décadas 

recentes romancistas que se destacaram por suas narrativas, como Luiz Ruffato, Raduan Nassar 

e Milton Hatoum, cujos livros já alcançaram diversas edições nacionais e estrangeiras. A obra 

literária é um produto artístico que um escritor expõe ao público apreciador dessa modalidade, 

frequentemente na forma de livros (sejam impressos, sejam digitais) – uma narrativa pode ser 

lida por um público quando está no formato de texto; no entanto, quando é editada no formato 

de livro, a narrativa alcança um público mais abrangente devido às ações de divulgação e 

distribuição do mercado editorial. Além de ser lida pelo leitor, a obra literária pode ser analisada 

em cada um de seus componentes, sendo o mais usual a análise dos elementos da narrativa, 

como enredo, personagem, tempo, espaço, foco narrativo. Todavia, outros aspectos podem ser 

considerados, como a intertextualidade do texto e, no caso específico desta dissertação, a 

arquitextualidade do texto. 

Geralmente, estuda-se a narrativa em sua singularidade, entretanto, Genette advoca que 

é de extrema relevância estudar a arquitextualidade do texto literário. A arquitextualidade 

engloba o conjunto de categorias gerais ou transcendentes do texto – o relacionamento de um 

texto com outros, também conhecido como intertextualidade –, como os elementos visuais, 

externos, de gênero e até mesmo o contexto de publicação dos textos e dos livros. Textos e 

livros possuem similaridades, podendo possuir a mesma narrativa, por exemplo, mas são 

produtos diferentes, pois a narrativa é um texto que pode se tornar um livro, publicado seja por 

uma editora, seja pelo próprio autor. Não necessariamente uma narrativa torna-se livro, sendo 

considerada, então, apenas texto. Individualmente, esses elementos que integram a 

arquitextualidade são denominados paratextos. 

Um paratexto compreende as unidades textuais (títulos, subtítulos, intertítulos, 

prefácios, posfácios, advertências, prólogos, erratas, notas marginais, de rodapé, de fim, 

epígrafes) e visuais (ilustrações, capa, contracapa, autógrafos, sinais acessórios e comentários), 

isto é, todos os elementos formadores de um livro, que são estruturantes da obra, e que assim 

se propõem ao leitor. Por meio dessas unidades, o texto é retomado como força discursiva, e 

elas também devem ser compreendidas como parte do livro, não somente auxiliares, lidas em 

sua marginalidade. Especificamente para compor a materialidade dos exemplares, tais 
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elementos formadores são chamados de peritextos editoriais, ou seja, os elementos que rodeiam 

o texto. 

Esta dissertação terá como foco a análise de capas de diferentes edições de romances 

nacionais, a fim de compreender em que medida esse peritexto editorial exerce influência no 

texto ou contribui para a sua compreensão (e seu potencial como mídia comunicadora), 

observando as mudanças constatadas em cada uma das edições selecionadas. Uma das hipóteses 

é a de que a capa poderia, em alguns casos, ser considerada um elemento literário, pois ela pode 

conter elementos narrativos, sendo capaz de retratar cenas da narrativa ou até mesmo iniciá-la. 

Para estudar a arquitextualidade do texto e as diferentes edições de uma mesma obra, 

recorreremos aos estudos de Gérard Genette desenvolvidos nas obras Palimpsestes: la 

littérature au second degré e Paratextos editoriais. Esse campo de estudos abrange o processo 

criativo da linguagem não verbal dos paratextos e também as modificações percebidas entre as 

diversas edições de um mesmo livro. 

O objeto de estudo desta dissertação serão capas nacionais e estrangeiras das obras Dois 

irmãos e Órfãos do Eldorado, de Milton Hatoum, consagrado autor contemporâneo nacional. 

Nascido em Manaus, em 1952, o autor formou-se em Arquitetura pela Universidade de São 

Paulo, trabalhou como jornalista cultural e foi professor de História da Arquitetura. Na década 

de 1980, fez um intercâmbio na Espanha e posteriormente se mudou para a França; lá, estudou 

literatura comparada na Sorbonne (Paris III). 

Ao retornar ao Brasil, passou a lecionar literatura francesa na Universidade Federal do 

Amazonas. Atuou como professor visitante da Universidade da Califórnia (Berkeley), como 

escritor residente na Yale University, em New Haven (EUA), na Stanford University e na 

Universidade da Califórnia, em Berkeley. Recebeu bolsa da Fundação Vitae, da Maison des 

Ecrivains Étrangers, em Saint Nazaire (França), e do International Writing Program, em Iowa 

(EUA). 

Iniciou sua carreira de escritor com a obra Relato de um certo Oriente (publicada em 

1989 pela editora Companhia das Letras), pela qual recebeu o Prêmio Jabuti de melhor 

romance. Após um hiato de 11 anos, publicou Dois irmãos, pela mesma editora, e a obra 

recebeu o 3º lugar do Prêmio Jabuti, na categoria de melhor romance, além de ter sido indicada 

ao prêmio Impac-Dublin. Além dos prêmios, o livro foi eleito o melhor romance brasileiro entre 

os anos 1990-2005 em pesquisa realizada pelos jornais Correio Braziliense e O Estado de 

Minas, além de ter recebido a indicação ao Prêmio Multicultural Estadão. 

Em 2005, publicou Cinzas do Norte, seu terceiro romance. Além de já ser um 

prestigiado autor, reconhecido nacionalmente, passou a receber atenção em outros países. A 
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obra recebeu o Prêmio Portugal-Telecom, o Grande Prêmio da Crítica (APCA), em 2005, o 

Prêmio Jabuti de melhor romance, em 2006, o Prêmio Livro do Ano da Câmara Brasileira do 

Livro (CBL) e o Prêmio BRAVO! de literatura. Os jurados da categoria Romance do Prêmio 

Jabuti naquele ano eram Benjamin Abdala Jr. (professor titular da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, crítico literário, ex-presidente da 

Associação Brasileira de Literatura Comparada – Abralic, e um dos introdutores dos estudos 

de literaturas africanas no Brasil), Leopoldo Comitti (foi professor adjunto da Universidade 

Federal de Ouro Preto, onde se dedicava a oficinas de criação poética, já obteve Bolsa de 

Escritores da Biblioteca Nacional em 1999 na categoria Poesia e suas publicações já receberam 

prêmios, como o do IV Festival Universitário de Literatura), e Sonia Manski Simon (autora do 

livro Sem-cerimônia: diário de uma psicoterapia e fez o Curso Livro de Preparação do Escritor 

na Casa das Rosas, em 2015). De acordo com o Guia de Orientação do Prêmio Jabuti (2016),1 

a avaliação dos livros que concorrem ao prêmio na categoria romance é feita a partir dos 

seguintes quesitos: técnica narrativa, constituição das personagens e originalidade. Os jurados 

da categoria Literatura/Melhor Livro (prosa ou poesia) do Prêmio BRAVO! 2006 foram Carlos 

Graieb (na época redator-chefe da Veja), Luís Augusto Fischer e Luiz Ruffato, ambos escritores 

reconhecidos pela crítica. 

Em 2008, lançou seu quarto romance: Órfãos do Eldorado. A obra recebeu o segundo 

lugar no Prêmio Jabuti, cujos jurados eram Mona Dorf (jornalista, é autora da obra Autores e 

ideias, que conta com 36 entrevistas com escritores brasileiros de várias gerações, e dedica-se 

à mediação de encontros com escritores brasileiros contemporâneos), Neide Luzia de Rezende 

(docente da Universidade de São Paulo, é doutora em Educação e mestre em Letras, focando 

na área da Teoria Literária e Literatura Comparada) e Rosemary Conceição dos Santos 

(professor na Universidade de São Paulo, doutora em Literatura Portuguesa e mestre em 

Estudos Literários, é crítica literária do jornal Tribuna de Ribeirão Preto, desde 2006, e foi 

jurada do Prêmio São Paulo de Literatura, em 2010). Em 2013, a obra foi adaptada para o 

cinema, com um longa-metragem homônimo, dirigido por Guilherme Cezar Coelho. Em 2009, 

A cidade ilhada, seu primeiro livro de contos, foi publicado. Nesse mesmo ano, o autor 

participou da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) juntamente com Fábio Moon e 

Gabriel Bá, originando a ideia para a adaptação de Dois irmãos em quadrinhos, lançada 

somente em 2015 (GABRIEL, 2016). Em 2013, sua primeira obra de crônicas foi lançada: Um  

 

                                                      
1 Disponível em: <http://premiojabuti.com.br/wp-content/uploads/2016/09/58-jabuti-guia-de-orientacao-jurados-

v2_1.pdf>. 
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solitário à espreita. Com a adaptação de Dois irmãos para a televisão em 2017, idealizada por 

Luiz Fernando Carvalho, cineasta conhecido por suas adaptações literárias (como Capitu e 

Lavoura Arcaica), a vendagem do livro foi impulsionada ainda mais, com os leitores buscando 

conhecer o livro que originou a minissérie. 

Além da produção em livros, Hatoum já publicou ensaios e artigos sobre a literatura 

brasileira e latino-americana em jornais e revistas brasileiros, espanhóis, franceses e italianos, 

como Europe, Nouvelle Revue Française (França), Grand Stree (Nova York) e Quimera 

(México). 

De acordo com o site oficial do escritor, suas obras foram traduzidas para mais de 12 

línguas e publicadas em 14 países. Órfãos do Eldorado integra a coleção Myths, da editora 

inglesa Canongate. A coleção publica livros sobre mitos antigos interpretados com a visão 

contemporânea e recebe a contribuição de autores de diversas partes do mundo. O primeiro 

livro a compor a coleção, A short history of myth, de Karen Armstrong, foi publicado em 33 

países e em 28 línguas no mesmo dia, sendo reconhecidamente a maior publicação simultânea 

(HAND, 2005). A editora inglesa firmou um contrato com Hatoum para que uma obra sobre 

mitos amazônicos integrasse a coleção, e assim surgiu Órfãos do Eldorado. Essa obra criou 

uma nova fase para o escritor, pois por ser um livro encomendado faz com que o autor possa 

ser considerado um escritor profissional, que é pago para criar obras, e não que escreve e 

posteriormente busca uma editora para publicar seus livros. Esse fato é reforçado pelas crônicas 

que publica mensalmente em sua coluna no Caderno 2 (O Estado de S.Paulo). 

No Brasil, todos os seus livros, cujas vendas praticamente ultrapassam trezentos mil 

exemplares no total, foram publicados pela Companhia das Letras, uma das maiores e mais 

respeitadas editoras nacionais. O sucesso de Hatoum em território internacional não depende 

apenas da qualidade de suas obras, mas também da atuação de seu agente literário, da venda de 

suas obras em grandes feiras internacionais e do interesse de estrangeiros na literatura brasileira 

(LINDOSO, 2016). O agente literário é uma figura reconhecida pelo mercado editorial, mas 

frequentemente ignorada pelo público leitor; ele representa o autor, fazendo contratos de 

publicação internacionalmente, além de incentivar a discussão da obra, como por meio de 

resenhas. No mercado editorial nacional, há grandes agências literárias, como a Agência Riff 

(representando Lygia Fagundes Telles, Ricardo Lísias, Millôr Fernandes, entre outros), que 

prezam pela publicação de autores brasileiros em diversos países e que são responsáveis por 

contratos com editoras estrangeiras. Em mesa-redonda com Felipe Lindoso (2016), Hatoum 

afirmou que na época em que publicou Dos irmãos já tinha um agente literário e que não sabe 

ao certo quantas resenhas de suas obras foram publicadas no exterior – esse trabalho de entrar 
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em contato com veículos de mídia estrangeiros e oferecer as obras de Hatoum para resenhas 

certamente deve ter sido realizado pelo agente. 

Tendo em vista esses fatos, estudaremos as duas obras mais publicadas 

internacionalmente do autor. Ao selecionar a capa como objeto de estudo, buscamos comprovar 

a importância desse peritexto editorial tanto para a compreensão da obra literária quanto para a 

comunicação com o público, que é elemento relevante para a consagração de obras e autores 

no cenário literário. Trataremos das capas como elemento integrante dos livros, mostrando a 

sua relevância e potencial para a compreensão do enredo. 

Esta dissertação é composta por quatro capítulos; o primeiro deles, de caráter mais 

teórico, discorrerá sobre as teorias que fundamentam este trabalho, ou seja, a teoria da 

arquitextualidade e dos paratextos desenvolvidas por Genette nas obras Palimpsestes: la 

littérature au second degré (1987) e Paratextos editoriais (2009), respectivamente, e a Estética 

da Recepção, desenvolvida por Hans Robert Jauss – as obras consultadas para compreensão 

dessa teoria foram A Literatura e o leitor (1979) e A história da literatura como provocação à 

teoria literária (1994). A sistematização do teórico francês sobre os conceitos de 

arquitextualidade, paratextualidade e peritextos editoriais será descrita de modo a esclarecer os 

termos que serão empregados ao longo da análise desenvolvida neste trabalho e o papel deles. 

A recepção, como se verá adiante, pode justificar diversas escolhas editoriais em relação às 

capas dos livros, pois o leitor é elemento de extrema relevância nesse tipo de análise, que 

considera a capa tanto produto mercadológico quanto literário. Dessa maneira, a análise das 

capas, que se dará nos capítulos seguintes, ressaltará os layouts (figuras, tipografia etc.) como 

potenciais mídias comunicadoras dos elementos do enredo, analisando quais deles dialogam 

com fatos importantes do enredo. 

Os dois capítulos seguintes serão dedicados às análises das capas, sendo o segundo 

capítulo referente a doze capas de Dois irmãos, um dos romances mais famosos do autor 

manauara; e o terceiro, sobre oito capas de Órfãos do Eldorado. Além do estudo das capas, 

comporá os capítulos uma breve análise literária de cada obra para destacar os elementos que 

figurarão nas capas analisadas. A escrita de Hatoum, quase toda em forma de prosa, é marcada 

por um tom intimista, possui uma cidade como “norte” do romance, como o próprio autor 

define, e tende a não favorecer personagens – pelo contrário, o narrador mostra a visão trágica 

da vida, as qualidades e os defeitos dos personagens. 

No último capítulo conclusivo, será analisada a presença dos paratextos nas obras 

estudadas, a sua relevância para as capas dos livros e de que maneira a recepção pode 

influenciar na produção editorial de livros. Com base na teoria desenvolvida ao longo da 
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dissertação, será possível discutir os elementos integrantes de uma obra em cada uma de suas 

edições publicadas e relacioná-los ao contexto de publicação.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A relevância das capas para o enredo das obras ficcionais é um campo de estudos 

relativamente novo para a teoria literária, com alguns cursos de editoração dedicando 

disciplinas ao estudo da materialidade do livro e sua relação com o texto literário. Esse tema 

abrange não apenas a teoria literária, bem difundida entre a comunidade acadêmica, como 

também o leitor e suas expectativas, ou seja, o texto literário como livro, objeto artístico e 

produto comercial. Isso quer dizer que uma capa não é apenas um elemento ilustrativo ou 

invólucro protetor do conteúdo da obra ficcional, mas é o paratexto com o maior potencial 

comunicativo. A capa é um elemento de venda que pode criar expectativas sobre o que o leitor 

encontrará no interior do livro, revelar relevantes elementos do enredo, evocar sensações, entre 

outras possibilidades. “A capa, sem dúvida, cumpre um papel no processo de envolvimento 

físico com o livro, pois, embora, não se possa olhá-la quando se lê, ela o define como objeto a 

ser apanhado, deixado de lado e talvez conservado ao longo do tempo” (POWERS, 2008, p. 7). 

Analisaremos capas de duas obras de Milton Hatoum a partir de uma revisão teórica dos 

estudos de Gerárd Genette, principalmente aqueles presentes em Paratextos editoriais (2009) 

e em Palimpsestes (1987), e a estética da recepção desenvolvida por Hans Robert Jauss e 

difundida em anos recentes por estudiosos como Regina Zilberman e Luiz Costa Lima. Embora 

existam uma pluralidade de terminologias e multiplicação de categorias nas obras de Genette, 

nesta dissertação, utilizaremos seus conceitos de modo relativizado. Em Paratextos editoriais, 

Genette (2009, p. 9) discorre sobre a importância dos elementos que compõem o livro e introduz 

o conceito de “paratextos editoriais”, que é “[...] aquilo por meio de que um texto se torna livro 

e se propõe como tal a seus leitores, e de maneira mais geral ao público”. 

Sobre o paratexto, é relevante o resgate histórico que Roger Chartier faz em A aventura 

do livro: do leitor ao navegador, pois o livro, como o conhecemos atualmente, é baseado nas 

mesmas estruturas fundamentais do códex. Isso significa que ambos 

 
[...] são objetos compostos de folhas dobradas um certo número de vezes, o 

que determina o formato do livro e a sucessão dos cadernos. [...] A distribuição 

do texto na superfície da página, os instrumentos que lhe permitem as 

identificações (paginação, numerações), os índices e os sumários: tudo isto 

existe desde a época do manuscrito. (CHARTIER, 1999, p. 7-8). 

 

Ou seja, Chartier (1999, p. 9) afirma que “[...] existe uma continuidade muito forte entre 

a cultura do manuscrito e a cultura do impresso”, mesmo depois de milhares de anos. Em 

consonância com Gérard Genette, o estudioso do livro afirma que o paratexto pode ser definido 
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pelos “[...] textos que precedem e acompanham a obra propriamente dita”. (CHARTIER, 1999, 

p. 41). Um paratexto é um conceito completo e complexo, que engloba outros elementos 

também significativos, como todos os textos que compõem ou não a edição, os quais são 

chamados de peritexto editorial e epitexto, respectivamente. Um peritexto editorial é definido 

por sua característica espacial: 

 

Um elemento do paratexto, se pelo menos consiste numa mensagem 

materializada, tem necessariamente um lugar, que se pode situar em relação 

àquela do próprio texto: em torno do texto, no espaço do mesmo volume, 

como o título ou o prefácio, e, às vezes, nos interstícios do texto, como os 

títulos de capítulos ou certas notas. (GENETTE, 2009, p. 12, grifo do autor). 

 

O epitexto, por sua vez, refere-se àqueles elementos exteriores ao livro, “[...] em geral 

num suporte midiático (conversas, entrevistas), ou sob a forma de uma comunicação privada 

(correspondências, diários íntimos e outros)”. (GENETTE, 2009, p. 12). Um paratexto é a 

combinação de peritexto e epitexto. Genette aponta a pertinência do epitexto editorial para o 

livro, pois ele também frequentemente pode ser a primeira impressão de um futuro leitor sobre 

a obra. Atualmente, devido à pluralidade de autores e de livros, resenhas de críticos ou de outros 

leitores publicadas em blogs são formas de comunicação, às vezes, até mais eficazes do que as 

ações de marketing executadas por editoras ou livrarias (apesar de muitas dessas resenhas serem 

de fato encomendadas por estas). 

Um paratexto editorial não é fixo, ele varia conforme o contexto em que se encontra, e 

os elementos que podem influenciar a sua apresentação são tempo, local, instâncias de 

comunicação e funções – que podem ser definidas pelos questionamentos: onde? Quando? 

Como? De quem? A quem? Para fazer o quê? O paratexto pode ser anterior (anúncios no prelo, 

por exemplo), posterior (como o prefácio original), tardio (elementos que compõem uma 

segunda edição), póstumo (produzido após a morte do autor) e produzido em vida do autor. 

Essas possibilidades atestam a efemeridade do paratexto, pois “[...] se um elemento de paratexto 

pode aparecer a todo momento, pode também desaparecer, definitivamente ou não, por decisão 

do autor ou por intervenção alheia, ou em virtude do desgaste do tempo”. (GENETTE, 2009, 

p. 13). Essa afirmação justifica a comercialização de edições de obras já publicadas com capas 

diferentes ou sobrecapas para a divulgação do livro em conjunto com outros suportes 

midiáticos, por exemplo, filmes. 

Para Chartier (1999, p. 70), a existência de diferentes edições justifica-se pelo fato de 

haver uma “[...] distinção entre a obra e o conjunto das materialidades, das formas por meio das 

quais ela pode ser vista ou ouvida”. A obra em si, o conteúdo intelectual, pertence ao autor, que 
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é protegido por seu direito previsto em lei. A edição material é publicada por editoras, e, após 

certo período ou quantidade de exemplares comercializados, o direito da obra volta ao autor. 

Genette afirma que essa “intermitência” do paratexto é ligada ao caráter funcional 

inerente a ele, que atende a um propósito, seja comercial, seja artístico. O autor discute então o 

valor paratextual das numerosas formas de manifestações: “[...] icônicas (as ilustrações), 

materiais (tudo o que envolve, por exemplo, as escolhas tipográficas, por vezes muito 

significativas, na composição de um livro, ou apenas factuais”. (GENETTE, 2009, p. 14). O 

paratexto factual é o texto que tem “peso em sua recepção” e acrescenta valor ou comentário 

ao texto. 

Há fatores além da materialidade do texto que influenciam a recepção da obra, como o 

horizonte de expectativas dos leitores, que será analisado adiante; no entanto, há elementos do 

layout da capa que sinalizam ao leitor determinadas informações sobre a obra. Como exemplo, 

podemos citar o tamanho dos elementos na capa: uma capa em que o nome do autor tem mais 

destaque do que o título, ou qualquer outro elemento visual, comunica ao leitor que aquele autor 

é importante, tem renome e provavelmente outras obras publicadas. As capas dos livros de 

Stephen King se encaixam nessa categoria, com o nome do autor frequentemente ocupando a 

maior parte do layout. 

Nesta dissertação, analisaremos a pertinência e a contribuição desse valor paratextual 

para as obras Dois irmãos (2006) e Órfãos do Eldorado (2008), de Milton Hatoum. A “força 

ilocutória” do paratexto é definida pela intenção que os elementos articulados possuem: eles 

podem simplesmente comunicar uma informação, por exemplo, a data de publicação de um 

livro, ou ter uma intenção editorial, como é o caso da maioria das capas. Elas são elaboradas 

para atingir certo público-alvo (como os livros young adult, cujo público é declaradamente os 

adolescentes, embora essas obras possam interessar outras faixas etárias) ou sugerir, mesmo 

que de forma mais abstrata, o conteúdo do livro. 

Para Genette, a força ilocutória consequentemente revela o aspecto funcional do 

paratexto, ou seja, ele, “[...] sob todas as suas formas, é um discurso fundamentalmente 

heterônomo, auxiliar, a serviço de outra coisa que constitui sua razão de ser: o texto”. 

(GENETTE, 2009, p. 17). Como exposto anteriormente, o conceito de paratexto é realmente 

muito abrangente: ele é formado pelo peritexto editorial e pelo epitexto. Nessa definição, deve-

se incluir o contexto como elemento integrante do paratexto. Com isso, definir a função do 

paratexto é tarefa complexa, pois, por ser um objeto muito diversificado, possui características 

únicas que podem variar conforme os numerosos tipos: 
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[...] as funções do paratexto não podem ser descritas teoricamente, e de certo 

modo a priori, em termos de situação. A situação espacial, temporal, 

substancial e pragmática de um elemento paratextual é determinada por uma 

escolha, mais ou menos livre, feita numa grade geral e constante de possíveis 

alternativas, das quais só se pode adotar um termo com a exclusão dos outros. 

(GENETTE, 2009, p. 18). 

 

Genette afirma que existem diversas possibilidades de paratextos em um leque de 

opções disponíveis, mas essas escolhas não se excluem mutuamente, pois um elemento único 

pode ter múltiplos fins: um prefácio pode informar o leitor sobre o livro e/ou ser direcionado 

ao crítico literário. A capa também pode revelar detalhes do enredo ou ser direcionada a 

colecionadores (é o caso de reedições de obras clássicas e/ou raras) e atender a demandas 

comerciais estabelecidas pela editora. 

Com base em tais pressupostos teóricos apresentados, discorreremos sobre a capa em 

si, o peritexto editorial mais exterior e objeto de estudo desta dissertação. 

 

2.1. CAPA – PERITEXTO EDITORIAL 

Como afirmado anteriormente, as capas de livros mudam de acordo com a edição 

(apesar de existirem 2ª ou 3ª edições de livros que mantêm o mesmo layout), o contexto de 

publicação (temporal e geográfico), o público (livros em formato pocket e com acabamento de 

luxo, por exemplo), a coleção etc. Genette afirma que diversos elementos devem ser 

considerados na análise desse peritexto editorial, como o formato, o papel, a composição 

tipográfica, entre outros elementos. Essa materialidade é significativa ao passo que é fator 

determinante na visão que o leitor terá da obra na livraria. 

Na era clássica, ele afirma, os “[...] grandes formatos eram reservados às obras sérias 

[...] ou às edições de prestígio e de consagração”. (GENETTE, 2009, p. 22). A diferenciação de 

formatos revela o caráter paratextual da obra, pois um livro editado inicialmente em “edição 

corrente” e posteriormente em edição de bolso pode sugerir “o caráter ‘popular’ de uma obra 

ou seu acesso ao panteão dos clássicos”. (GENETTE, 2009, p. 23). Gradualmente, os formatos 

se “uniformizaram” para atender à demanda econômica editorial, ou seja, tornaram-se mais 

usuais por serem econômicos e práticos. Os lançamentos e demais livros com maior potencial 

de venda, por exemplo, geralmente, são comercializados no formato 16 por 23 cm, pois isso 

significa que eles são grandes o suficiente para serem notados na vitrine de livrarias e darem a 

impressão de cartazes. Esse formato é muito utilizado pela Companhia das Letras, que publicou 

os livros objetos desta dissertação. 
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É relevante apontar que, no caso de Dois irmãos, duas capas brasileiras figuram a 

análise: uma em formato maior e outra em formato de bolso. De acordo com Genette, isso 

ocorre devido à demanda da editora de 

 

[...] reeditar a baixo preço clássicos antigos ou modernos, para uso de um 

público fundamentalmente “universitário” [...] [uma vez que o] selo, muito 

mais do que a dimensão, veicula duas significações essenciais. Uma é 

puramente econômica, é a garantia (variável e por vezes ilusória) de um preço 

mais vantajoso: a outra é “cultural” e, no que nos diz respeito, paratextual: é 

a garantia de uma seleção baseada na reprise, isto é, na reedição. (GENETTE, 

2009, p. 25, grifo do autor). 

 

É interessante notar a mensagem paratextual ambígua que as edições de bolso passam: 

são obras que foram um sucesso editorialmente e que podem ser consideradas “consagradas”, 

mas são vendidas em edições econômicas de tamanho reduzido. Livros com esse formato 

frequentemente indicam a existência de uma coleção de bolso, como é o caso da editora 

Companhia das Letras, que publicou Dois irmãos em sua coleção de bolso intitulada 

“Companhia de Bolso”. Consequentemente, é possível que apenas um dos livros construa a 

reputação da coleção inteira aos olhos do leitor. No caso de Dois irmãos, a edição de bolso foi 

lançada depois da publicação da obra em tamanho mais corrente. 

Genette (2009, p. 26) indica que, historicamente, as coleções “[...] introduziram em sua 

nomenclatura uma especificação genérica que simboliza uma escolha de cores [...], de formas 

geométricas [...]”. As capas dos livros que integram a coleção de bolso da editora Companhia 

das Letras, por exemplo, são essencialmente diferentes, mas o leitor consegue identificar que 

elas pertencem à mesma coleção não apenas pelo formato, mas também pelas semelhanças na 

elaboração do layout. Em conjunto com essas semelhanças na capa, existem ainda os espaços 

referentes à quarta capa e ao projeto gráfico, o qual pode ser fixo, como uma forma tanto de 

facilitar a identificação do livro como parte de uma coleção quanto de economizar dinheiro (os 

livros que integram uma coleção de bolso geralmente têm preço similar). Quanto à a quarta 

capa, ou contracapa, ela pode evocar elementos da coleção, mas com particularidades referentes 

a cada livro. Ela é considerada local estratégico, pois pode conter diversos textos que revelam 

elementos do enredo, outras obras do mesmo autor, uma nota biográfica e/ou bibliográfica etc. 

Aliada à capa, a quarta capa pode ser elemento decisivo para convencer o leitor a ler a obra 

completa. 

Os elementos que compõem o revestimento do livro são: a capa, a quarta capa, as orelhas 

(existem livros cujo acabamento não contempla o espaço das orelhas) e a lombada, a qual, de 

acordo com Genette (2009, p. 29), é “[...] local exíguo mas de evidente importância estratégica” 
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– quando os livros estão dispostos lado a lado nas prateleiras, apenas visualiza-se a lombada. 

Existem outros elementos paratextuais opcionais, como a cinta e a sobrecapa, que contêm 

informações textuais transitórias, como textos publicitários referentes a eventos. A cinta e a 

sobrecapa são descartáveis justamente por sua função prática e passageira, e geralmente são 

compostas por materiais mais baratos e frágeis. “A sobrecapa existira por muito tempo somente 

como ideia, sem ser explorada comercialmente. A partir de 1920, os editores se tornaram mais 

conscientes de que as vendas poderiam ser alavancadas com a aparência externa do livro” 

(POWERS, 2008, p. 40). Essa afirmação é verdadeira também para as capas de livros, que têm 

sido cada vez mais reconhecidas tanto por leitores quanto por profissionais da área editorial. 

Esse fato é corroborado pela criação da categoria “capas” em importantes prêmios literários, 

como o Prêmio Jabuti. 

Embora a materialidade do livro seja de extrema relevância, a corpus desta dissertação 

engloba apenas as capas de Dois irmãos e Órfãos do Eldorado, pois estão incluídos nesse 

escopo também os livros publicados em outros países. Não fazem parte deste estudo os demais 

paratextos por uma questão de difícil acesso à quarta capa, à lombada e aos demais elementos 

que poderiam ser visualizados com o livro impresso. Apesar disso, não se ignora a relevância 

desses elementos para uma análise mais profunda. 

Aliada aos estudos presentes em Paratextos editoriais (2006), há a obra Palimpsestes 

(1987), de Genette. No livro, o teórico francês define cinco tipos de relações transtextuais: 

intertextualidade, paratextualidade, metatextualidade, arquitextualidade e hipertextualidade. 

Na visão do autor, essas categorias estão incluídas em uma classificação maior, que ele chama 

de transtextualidade. Como mencionamos anteriormente, o livro é composto de diversos 

paratextos e peritextos editoriais, e eles podem ser entendidos nessas categorias, que não são 

estanques (GENETTE, 1987, p. 16). 

Sobre as capas de livros, especificamente, podemos categorizá-las no prisma da 

intertextualidade, pois elas exprimem “[...] uma relação de copresença entre dois ou mais 

textos”. (GENETTE, 1987, p. 8, tradução nossa).2 Quanto às capas dos livros que compõem o 

corpus desta dissertação, verificamos que a relação intertextual entre elas e o texto é menos 

explícita e menos literal do que a intertextualidade em textos literários (exemplo de Dois irmãos 

e Esaú e Jacó, analisado mais à frente), que pode ser entendida como uma alusão. 

Posteriormente, trataremos em detalhe sobre a relação intertextual das capas com o enredo das 

obras de Hatoum, no entanto, apenas para exemplificar, uma capa pode ilustrar diversos 

                                                      
2 Citação original: “[…] une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes”. 
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elementos presentes na obra, fazendo alusões – como é o caso da capa inglesa de Órfãos do 

Eldorado, publicada pela editora Canongate, que ilustra uma casa branca (como a casa da 

infância de Arminto) e um pássaro solitário, que pode ser referente ao macucauá (pássaro 

significativo para o estado mental do narrador no final do romance). 

Para Genette, uma ilustração (ou, no nosso caso, uma capa) também deve ser 

considerada um texto, ou um paratexto, pois o leitor é capaz de extrair sentido dela. Com essa 

definição, passamos então à análise das capas do ponto de vista contido em Palimpsestes: o 

conceito de literatura de segunda mão. Para o autor, a hipertextualidade abarca “[...] qualquer 

relação que une um texto B (o qual chamarei de hipertexto) a um texto anterior A (o qual 

chamarei, naturalmente, de hipotexto), que é enxertado de uma forma que não é a do comentário 

[...] Para dizer de outra forma, cria uma noção de texto de segunda mão”.3 (GENETTE, 1987, 

p. 13, tradução nossa, grifos do autor). Dessa forma, podemos considerar a primeira capa 

publicada de Dois irmãos como o hipotexto das demais versões publicadas posteriormente (e a 

razão da existência delas). Essa afirmação se justifica pelo argumento de Genette (1987, p. 13, 

tradução nossa), que reitera que o texto “[...] pode ser de uma ordem diferente, como B não 

fazer nenhuma referência a A, mas não poderia, contudo, existir sem A, pois é o resultado uma 

operação que chamarei de, mesmo que temporariamente, transformação”.4 

Tanto para Genette (187, p. 18) quanto para outros estudiosos, como Julia Kristeva, não 

existe texto sem “transcendência textual”, ou seja, todos os textos dialogam, “[...] todo texto se 

constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto”. 

(KRISTEVA, 2005, p. 65). Assim, ao considerar que todos os textos são derivados de 

hipotextos passados, Genette (1987, p. 19) aponta que essas indicações a textos anteriores 

podem ser feitas de maneira declarada ou não. 

Ao esquematizar as diversas maneiras possíveis de transformação, o teórico francês 

afirma que existem transformações sérias, lúdicas, satíricas, não satíricas etc. Com relação às 

transformações sérias, o autor sugere o termo neutro e extensivo “transposição”. (GENETTE, 

1987, p. 43, tradução nossa). A transposição possui certo teor de diversidade, pois ela 

 

[...] pode ser aplicada a obras de grandes dimensões, tais como Fausto [de 

Goethe] ou Ulisses [de James Joyce], cuja amplitude textual e ambição 

estética e / ou vontade ideológica esconderá ou ocultará seu caráter de 

                                                      
3 Citação original: “[...] toute relation unissant un texte B (que j'appellerai hypertexte) à une texto antérieur A (que 

j'appellerai, bien sûr, hypotexte) sur lequel il se greffe d'une manière qui n'est pas celle du commentaire [...] Pour 

le prendre autrement, posons une notion générale de texte au second degré”. 
4 Citação original: “Elle peut être d'un autre ordre, tel que B ne parle nullement de A, mais ne pourrait cependant 

exister tel quel sans A, dont il résulte au terme d'une opération que je qualifierai, provisoirement encore, de 

transformation”. 
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hipertexto, e essa mesma produtividade está relacionada à variedade de 

métodos de transformação que implementa. (GENETTE, 1987, p. 292, 

tradução nossa, grifos do autor).5 

 

No caso das capas analisadas nos próximos capítulos desta dissertação, poderemos 

encontrar transposições temáticas, que resultam em novos textos que dialogam com o enredo 

das obras, mas fazem pouca ou nenhuma referência à capa hipotexto, e transposições simples 

ou, de outra forma, empregam a imitação como método transformativo. De acordo com Genette 

(1987, p. 112), “[...] é a imitação de regime sério, cuja característica dominante é a continuação 

ou a ampliação de uma realização literária existente”,6 que ele chama de forgerie. 

Assim como os livros ilustrados, que conseguem transmitir uma história por meio de 

imagens (isto é, mostrar ao leitor ao invés de apenas narrar e descrever), a capa de livro tem 

grande potencial comunicativo, por mesclar palavra e imagem ao construir uma narrativa 

(mesmo que breve à primeira vista). Essa narrativa pode ter uma variedade de interpretações, 

principalmente em livros de ficção, pois “Lacunas visuais e textuais são deliberadamente 

deixadas para serem preenchidas de maneiras diferentes pela criança e pelo adulto”, e o capista, 

profissional que elabora a capa, se vê então diante do “[...] dilema da dupla audiência em seu 

trabalho, e nas possíveis diferenças entre o leitor sofisticado e o simples envolvido” 

(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 42). 

 

2.2. ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 

Neste ponto, é preciso ressaltar que a recepção é elemento significativo para esta 

dissertação. Não existe apenas uma única interpretação válida na análise de capas; assim como 

textos literários sempre são abertos a múltiplas leituras, o mesmo se aplica às capas. As 

interpretações dependem de diversos fatores, como a bagagem do leitor, o contexto temporal e 

espacial, principalmente o repertório de leitura do leitor. No caso de Dois irmãos, o leitor pode 

perceber ecos de outros textos e histórias, como as de Caim e Abel, e Esaú e Jacó. Se ele não 

estiver familiarizado com esses textos bíblicos, sua leitura não será prejudicada, no entanto, 

essa leitura intertextual não será concretizada. 

O tempo é elemento essencial na estética da recepção, que analisa uma obra não apenas 

no momento de sua publicação, mas a sua recepção nos anos que se seguem. Nesse sentido, 

                                                      
5 Citação original: “[...] peut s'investir dans des œuvres de vastes dimensions, comme Faust ou Ulysse, dont 

l'amplitude textuelle et l'ambition esthétique et/ou idéologique va jusqu'à masquer ou faire oublier leur caractère 

hypertextuel, et cette productivité même est liée à la diversité des procédés transformationnels qu'elle met en 

œuvre”. 
6 Citação original: “[...] est l'imitation en régime sérieux, dont la fonction dominante est la poursuite ou l'extension 

d'un accomplissement littéraire préexistant”. 
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“[...] a obra ‘engloba ao mesmo tempo o texto como estrutura dada, e sua recepção ou percepção 

por parte do leitor do espectador’ [...] O efeito é ‘determinado pelo próprio texto’; a recepção 

pelos destinatários”. (JAUSS, 1972 apud TADIÉ, 1992, p. 189). Então, a recepção de Dois 

irmãos à época da primeira publicação é certamente diferente da recepção à época do 

lançamento da adaptação no formato de minissérie televisiva (2017). Ainda, Relato de um certo 

Oriente influenciou a recepção de Dois irmãos, o segundo romance de Hatoum, pois à época 

do lançamento do primeiro livro (1989), ele era desconhecido tanto do público quanto da crítica 

e das editoras. Ao lançar a segunda obra, o autor já era reconhecido pelo público, pois 

decorreram onze anos entre um trabalho e o outro; no entanto, mais importante do que esse 

fato, é o papel do leitor. 

O leitor é tido como o principal elo do processo literário em uma análise recepcional, 

pois a “[...] experiência relacionada com a arte não pode ser privilégio dos especialistas e [...] a 

reflexão sobre as condições desta experiência tampouco há de ser um tema exclusivo da 

hermenêutica filosófica ou teológica”. (JAUSS, 1979, p. 45). Diferentemente de outras 

correntes teóricas que relegam o leitor a posições menos relevantes (às vezes nem o 

consideram), a estética da recepção valoriza sua relevância para o processo e busca analisar 

como a narrativa literária pode afetar a sua visão de mundo, mudar o seu comportamento e 

contribuir para que ele reveja conceitos, rompendo com a norma anteriormente estabelecida. 

Jauss afirma que há uma “fusão de horizontes”, pois existe um horizonte de expectativa 

literária, e, após a leitura da obra, surge um segundo horizonte relacionado ao “código estético 

dos leitores”. 

 

Esses [leitores] começam a entender o texto por meio do primeiro 

“horizonte”; porém, introduzem na sua análise, concretizam numa 

significação atual um diálogo com sua própria compreensão do mundo, ela 

própria determinada pela sua sociedade, sua classe e biografia. Essa “fusão 

dos horizontes” pode ser total, no prazer puro, na identificação imediata, ou 

“assumir forma reflexiva: distância crítica no exame [...]”. (JAUSS, 1972 

apud TADIÉ, 1992, p. 190). 

 

Além disso, Jauss propõe sete teses fundamentais para a estética da recepção. A primeira 

diz respeito à ação do tempo quanto à obra literária: se um romance deixa de ser lido, ele perde 

seu sentido, “[...] sem leitores para reatualizar a obra, ela perde [...] toda ação, toda energia e, 

finalmente, toda existência” (TADIÉ, 1992, p. 191); os mitos presentes nas obras de Homero 

exemplificam essa teoria, pois elas resistiram ao efeito do tempo, tendo recebido diversas 

adaptações e releituras, tanto para livros quanto para o cinema. A segunda teoria é referente ao 
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horizonte de expectativas do primeiro público, que é o sistema de referências composto pela 

“[...] experiência preliminar que o público tem do gênero com que ela tem a ver, a forma e a 

temática de obras anteriores cujo conhecimento ela pressupõe e a oposição entre a linguagem 

poética e a linguagem prática, mundo imaginário e realidade cotidiana”. (TADIÉ, 1992, p. 191). 

É um conceito amplo, que abrange os conhecimentos previamente adquiridos do leitor – o 

horizonte de expectativas é algo de que o leitor já dispõe, são as expectativas que ele nutre em 

relação a um texto. Nesse sentido, essa segunda tese entende a obra contextualizada na realidade 

do leitor: 

 

A obra que surge não se apresenta como novidade absoluta num espaço vazio, 

mas, por intermédio de avisos, sinais visíveis e invisíveis, traços familiares ou 

indicações implícitas, predispõe seu público para recebê-la de uma maneira 

bastante definida. Ela desperta a lembrança do já́ lido, enseja logo de início 

expectativas quanto a “meio e fim”, conduz o leitor a determinada postura 

emocional e, com tudo isso, antecipa um horizonte geral da compreensão 

vinculado, ao qual se pode, então – e não antes disso –, colocar a questão 

acerca da subjetividade da interpretação e do gosto dos diversos leitores ou 

camadas de leitores. (JAUSS, 1994, p. 28). 

 

Essa tese examina não apenas a influência de determinado autor na história, mas 

também como a compreensão de sua obra mudou com o tempo. Para a tese, “[...] a análise 

literária deve reconstituir o ‘horizonte de expectativa’ do primeiro público da obra”. (TADIÉ, 

1992, p. 191), que é o sistema de referências do público, ou seja, tudo o que constitui a 

experiência anterior (outros livros, filmes ou até situações cotidianas). O horizonte de 

expectativa é individual, pois cada pessoa possui experiências, conceitos e visão de mundo 

próprios, e certamente o horizonte de um leitor em 2017 é diferente daquele de 1999. Então, a 

segunda tese contempla aquele primeiro leitor e o atual. 

A terceira e a quarta tese estão intimamente relacionadas, pois aquela diz respeito à 

possibilidade de a obra literária se tornar critério de análise histórica, considerando o horizonte 

de expectativa do público e a experiência nova de uma obra, enquanto esta é referente às 

questões que a obra incitou na época em que a obra foi concebida, e como essas questões foram 

entendidas por aquele público. Dessa maneira, podemos afirmar que o leitor, ao ler uma obra 

anos (ou séculos) após a sua concepção, tende a considerar o horizonte de expectativas daquele 

público inicial. Por isso entendemos que a obra de Homero sobre deuses e titãs poderia explicar 

fenômenos naturais ao afirmar que o deus dos mares causou a revolta da água; a ciência da 

época não era desenvolvida o suficiente para conhecer fenômenos como os maremotos. 

Considera-se então que os primeiros leitores de Homero creditavam aos deuses praticamente 

tudo o que não compreendiam na época. Atualmente, o leitor de Homero pode encontrar 
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explicações científicas para determinados trechos da obra, mas isso, possivelmente, fará com 

que ele não compreenda de maneira aprofundada a obra grega. Apesar das recentes descobertas 

e explicações científicas, obras como as de Homero continuam a obter leitores e críticas, porque 

“[...] a recepção de arte não é apenas um consumo passivo, mas sim uma atividade estética, 

pendente da aprovação e da recusa, e, por isso, em grande parte não sujeita ao planejamento 

mercadológico”. (JAUSS, 1979, p. 57). 

A quinta tese considera a exigência de que “cada obra ‘seja recolocada na série literária 

da qual faz parte’: ‘a obra seguinte pode solucionar problemas deixados pendentes pela 

precedente’, e a novidade permite certas ressurreições”. (TADIÉ, 1992, p. 191). Essa tese está 

relacionada a livros em série ou divididos em volumes, como as trilogias que têm feito muito 

sucesso (tanto livros quanto filmes, como O senhor dos anéis, de J. R. R. Tolkien). É importante 

ler todos os livros que compõem a série para entender a obra de modo globalizado. 

A sexta tese concebe um sistema de obras simultâneas no desenvolvimento literário 

cronológico. Fatores como tema e linguagem influenciam esse sistema, que busca relacionar as 

obras em uma linha do tempo – obras que utilizam o galego-português e se relacionam com a 

temática do cancioneiro dificilmente serão inseridas em outro momento histórico além da Idade 

Média. 

A sétima tese diz respeito ao ato de unir a “[...] história particular que a história literária 

constitui à história geral. [...] Não se trata mais de mostrar como a História se reflete nos textos 

literários, mas de manifestar a função de ‘criação social’ que a literatura tem preenchido”. 

(TADIÉ, 1992, p. 192). 

Ressalta-se que as setes teses não devem ser consideradas individualmente, apesar de 

algumas terem uma relação aparentemente mais forte. Elas são um conjunto e têm o propósito 

de “[...] destacar a dialética do livro e da leitura coletiva e revelar aspectos sempre novos de um 

autor, de um mito [...]”. (TADIÉ, 1992, p. 192). A estética da recepção busca 

 

[...] estabelecer a comunicação entre os dois lados da relação texto e leitor. Ou 

seja, entre o efeito, como o momento condicionado pelo texto, e a recepção, 

como o momento condicionado pelo destinatário, para a concretização do 

sentido como duplo horizonte – o interno ao literário, implicado pela obra, e 

o mundivivencial (lebensweltlich), trazido pelo leitor de uma determinada 

sociedade. (JAUSS, 1979, p. 49-50, grifos do autor). 

 

Para exemplificar essa mudança de visão sobre uma obra literária, podemos citar Dom 

Casmurro. Na obra, não fica claro se Capitu realmente traiu Bentinho com Santiago, e em 

críticas literárias do século passado, como exemplo a de Lúcia Miguel Pereira (1949, p. 175) – 

“Capitu, se traiu o marido, foi culpada – ou obedeceu a impulsos e hereditariedades 
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ingovernáveis? é a pergunta que resume o livro” –, essa é a questão mais importante. Na época, 

a crítica não estabelece a hipótese de que talvez Bentinho estivesse manipulando o leitor. Essa 

não foi a interpretação de apenas uma crítica literária, mas de uma geração deles: 

 

Capitu mente como transpira, por necessidade orgânica. [...] Em Capitu, há 

um fundo vertiginoso de amoralidade que atinge as raias da inocência animal. 

Fêmea feita de desejo e de volúpia, de energia livre, sem desfalecimentos 

morais, não sabe o que seja o senso da culpa ou do pecado. (MEYER, 1986, 

p. 224). 

 

Grande parte das críticas contemporâneas já não discute a questão da possível 

infidelidade, mas foca na narrativa construída pelo protagonista e como ela pode influenciar o 

leitor a pensar da mesma maneira que o narrador: que realmente houve um adultério. Esse 

exemplo pode explicar como os valores de uma sociedade podem mudar com o tempo e 

influenciar a recepção de uma obra literária. No caso das capas de Dois irmãos e Órfãos do 

Eldorado, não temos ainda um histórico de análise literária, mas o objetivo desta dissertação é 

contribuir para esse campo de estudos. 

A teoria exposta neste capítulo corrobora a hipótese defendida aqui, a de que devemos 

entender que as capas de livros também são narrativas literárias, não apenas invólucros 

protetores da narrativa literária escrita. Indo mais além, a narrativa pode começar na capa, 

continuar na obra escrita em si e finalizar na quarta capa. Embora mencionem os livros 

ilustrados, podemos transpor a afirmação de Maria Nikolajeva e Carole Scott (2011, p. 85) para 

a capa de livro, uma vez que 

 
[...] ela comunica um sentido de tempo e lugar para as ações retratadas, mas 

pode ir muito além disso: de acordo com as expectativas que definem o gênero 

[...]; na construção de um clima afetivo geral que influencia como o leitor 

reage emocionalmente a determinado episódio [...]; no incentivo ao 

desenvolvimento do enredo por meio do contraste ou mudança drástica nas 

situações [...]; e no comentário sobre o personagem. 

 

Essa afirmação pode explicar o porquê da variação das capas para diferentes edições, 

pois o sistema de referências do público muda de acordo com o país, com o tempo (como 

mencionado no caso da recepção de Dom Casmurro) e com o próprio horizonte de expectativa, 

como Jauss afirma. A capa de livro é um elemento mercadológico, mas também pode suscitar 

sensações diversas da narrativa escrita, isso porque a capa de livro consegue “[...] combinar 

dois níveis de comunicação, visual e o verbal. Empregando a terminologia semiótica, podemos 

dizer que [...] [as capas] comunicam por meio de dois conjuntos distintos de signos, o icônico 

e o convencional”. (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 13). O signo icônico referido pelas 
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autoras são as ilustrações, e o convencional é o texto escrito. Embora tenham funções diferentes, 

esses elementos podem ser combinados para criar possibilidades de leitura: 

 

A função das figuras, signos icônicos, é descrever ou representar. A função 

das palavras, signos convencionais, é principalmente narrar. Os signos 

convencionais são em geral lineares, diferentes do icônicos, que não são 

lineares nem oferecem instrução direta sobre como lê-los. A tensão entre as 

duas funções gera possibilidades ilimitadas de interação entre palavra e 

imagem. (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 14). 

 

Assim como existem numerosas maneiras de elaborar capas para uma narrativa literária, 

o leitor pode elaborar diversas interpretações (inclusive, há interpretações além daquelas 

estabelecidas pelo profissional que criou a capa). Ao analisar capas de Dois irmãos e Órfãos 

do Eldorado, teremos então algumas interpretações, mas os diferentes olhares podem criar 

outras hipóteses igualmente possíveis. Neste momento, retomamos o que Jauss afirma sobre a 

recepção: o horizonte de expectativas de cada leitor apontará as possibilidades de interpretação, 

fazendo com que algumas versões sejam plausíveis, e outras não. “Tanto as palavras como as 

imagens deixam espaço para os leitores/espectadores preencherem com seu conhecimento, 

experiência e expectativa anteriores, e assim podemos descobrir infinitas possibilidades de 

interação palavra-imagem” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 15). 

Nos próximos capítulos, apresentaremos uma breve análise literária das obras Dois 

irmãos e Órfãos do Eldorado e de suas capas nacionais e estrangeiras, relacionando os 

conceitos apresentados por Genette, Jauss e demais estudiosos com a narrativa. Com isso, 

esperamos encontrar elementos ilustrativos que remetam a momentos significativos no enredo 

de cada uma das obras. 

Com relação a Dois irmãos, apresentamos 12 capas e em apenas três delas há ilustrações 

que aludam a pessoas (a edição francesa apresenta uma estátua com o rosto humano); nas 

demais, percebe-se fortemente a presença de elementos relacionados ao espaço narrativo. Um 

dos possíveis motivos para isso é a relevância que o espaço tem para a obra: ele é uma metáfora 

para a ruína tanto da família quanto da sociedade amazonense. Discorreremos detalhadamente 

sobre a relevância do espaço para o romance posteriormente. No capítulo referente a Órfãos do 

Eldorado, apresentamos oito capas e em cinco delas notamos essa mesma tendência de ilustrar 

a capa com elementos relativos ao espaço narrativo, mesmo que naquelas com pessoas o espaço 

também contribua para a construção do cenário. Frequentemente, vemos retratados nas capas 

de livros os personagens principais ou elementos cruciais para a narrativa, e essa tendência nas 

capas de Milton Hatoum parece confirmar o grande papel que o espaço exerce em ambos os 

romances.  
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3. DOIS IRMÃOS 

Dois irmãos tem como protagonista uma família de origem libanesa residente em 

Manaus, formada por Halim (pai), Zana (mãe), Yaqub e Omar (os gêmeos) e Rânia (filha). A 

cronologia da obra não é linear, com avanços e recuos no tempo, pois a história é contada 

enquanto o narrador conversa com Halim. Memórias são evocadas e apresentadas: descobrimos 

que o narrador se chama Nael e é, supostamente, neto de Halim, mas não sabe qual dos gêmeos 

seria seu pai; aprendemos mais sobre a história da família junto com o próprio narrador; 

entendemos que os gêmeos, desde cedo, se odeiam; descobrimos por que Yaqub foi mandado 

para o Líbano após uma briga com o irmão; conhecemos a história de amor de Halim e Zana. 

Ao longo da narrativa, revelam-se traços das personagens, às vezes surpreendentes, como quão 

grande é a rivalidade entre irmãos e até que ponto eles estão decididos a prejudicar um ao outro. 

Reside com a família Domingas, que se mudou para Manaus enquanto criança, quando uma 

freira a entregou para trabalhar para a família – o que pode ser caracterizado como uma relação 

análoga à escravidão; 

É impressionante notar o controle preciso que o narrador possui em sua viagem pelo 

tempo da memória: 

 

A partida de Yaqub foi providencial para mim [...] Quando ele viajou para São 

Paulo, eu tinha uns quatro anos de idade [...] Numa manhã de agosto de 1949, 

dia do aniversário dos gêmeos, o Caçula pediu dinheiro e uma bicicleta nova. 

[...] Yaqub recusou o dinheiro e a bicicleta. Pediu uma farda de gala para 

desfilar no dia da Independência. (HATOUM, 2006, p. 30-31). 

 

Ele se lembra de fatos que ocorreram em sua infância e aparenta guardar com rancor 

algumas atitudes dos gêmeos. Durante metade da história, ele acredita ser filho de Yaqub, pois 

não se identifica nem um pouco com Omar e despreza a personagem: “Tive coragem de lhe 

perguntar se Yaqub era o meu pai. Eu não suportava o Caçula, tudo o que via e sentia, tudo o 

que Halim havia me contado bastava para me fazer detestar o Omar”. (HATOUM, 2006, p. 

152, grifo nosso). 

Entretanto, para ele, Yaqub é covarde e até sente inveja da coragem do irmão. O narrador 

julga ambas as personagens e explicita ao leitor a sua opinião sobre eles: “Não, fôlego ele não 

tinha para acompanhar o irmão. Nem coragem. Sentia raiva, de si próprio e do outro [...] Sentia 

raiva de sua impotência e tremia de medo, acovardado [...] Yaqub se escondia, mas não deixava 

de admirar a coragem de Omar”. (HATOUM, 2006, p. 14). Aparentemente, ele conduz o leitor 

a acreditar que Yaqub orquestrava uma vingança contra o irmão desde quando foi atacado com 

o caco de vidro na infância: “[Yaqub] Não reagiu na juventude, quando um caco de vidro 
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cortou-lhe a face esquerda; tampouco conformou-se com a cicatriz no rosto”. (HATOUM, 

2006, p. 148). Essa crença de ser filho de Yaqub nunca se confirma e Nael “[...] se quebra na 

origem, dividindo-se entre dois pais gêmeos na medida em que a identidade paterna é incerta e 

ambígua”. (MELLO, 2014, p. 94). 

Há ainda outra suspeita: a de que Halim possa ser seu verdadeiro pai. O pai de Halim 

chamava-se Nael e, de acordo com Bridi e Vasconcelos (2011, p. 56), 

 

A tradição árabe, nem sempre cumprida à risca, sobretudo entre imigrantes, 

mas de conhecimento geral dos que partilham aquela cultura, estabelece que 

o primogênito (do sexo masculino) receba o nome do pai do pai, quase sempre 

seguido do nome do próprio pai. Portanto, seria Halim avô ou pai do narrador? 

 

A paternidade de Nael não é revelada ao leitor, pois nem mesmo o próprio narrador 

descobre – até praticamente o fim do romance, ele busca respostas para essa dúvida que o 

acompanha desde criança., mas, em determinado momento da narrativa, ele aparentemente 

desiste da busca e começa a se dedicar à própria carreira. 

O momento decisivo para o fim da relação dos irmãos ocorreu durante uma tarde na 

residência da família vizinha, os Reinoso; eles convidaram todas as crianças da vizinhança para 

assistir a um filme em sua casa, o que era uma tradição mensal. “No último sábado de cada 

mês, Estelita avisava as mães da vizinhança que haveria uma sessão de cinema em sua casa. 

Era um acontecimento e tanto.” (HATOUM, 2006, p. 20). Omar e Yaqub gostavam da mesma 

menina, Lívia, e disputaram o amor dela durante algum tempo. Omar, no entanto, não aceitou 

quando Lívia beijou o rosto de Yaqub durante essa sessão de cinema na casa dos vizinhos e o 

atacou com um caco de vidro, criando uma cicatriz em seu rosto, a marca física do ódio dos 

irmãos, o lembrete de que não existiria mais um bom relacionamento entre eles: “A cicatriz já 

começava a crescer no corpo de Yaqub. A cicatriz, a dor e algum sentimento que ele não 

revelava e talvez desconhecesse. Não tornaram a falar um com o outro”. (HATOUM, 2006, p. 

22). 

Embora Omar seja responsável por diversos atos repreensíveis, Yaqub não pode ser 

considerado vítima dos caprichos do irmão, pois ele orquestrou uma vingança que seria 

concretizada após a morte da mãe: a perseguição e posterior prisão do irmão. 

 

“Ele [Yaqub] traiu minha mãe, calculou tudo e nos enganou.” Foi corajosa 

[...] escreveu a Yaqub o que ninguém mais ousará dizer. Lembrou-lhe que a 

vingança é mais patética do que o perdão [...] Escreveu que ele, Yaqub, o 

ressentido, o rejeitado, era também o mais bruto, o mais violento, e por isso 

podia ser julgado. (HATOUM, 2006, p. 194-195). 
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Lucius de Mello (2014, p. 112) afirma que “[...] cada um dos gêmeos, Omar e Yaqub, 

também se biparte e se reveza nos papéis de herói e vilão, do bem e do mal [...]”. Durante o 

romance, ao testemunhar as diversas brigas dos gêmeos e indagar sobre quem é seu pai, Nael 

ganha consciência de sua situação e da severidade da violência sofrida por sua mãe ao longo 

dos anos. O narrador é filho de Domingas, a índia que pouco falava. 

Apesar do fato de que “[...] as refeições da família e o brilho da casa dependiam dela” 

(HATOUM, 2006, p. 20) e de ter criado os gêmeos, Domingas não faz parte da família 

efetivamente, devendo-se ressaltar o papel que o espaço exerce na obra: o espaço reservado 

para ela é um casebre pequeno nos fundos do casarão da família; o lugar dela (e 

consequentemente de seu filho Nael) é do lado de fora, “[...] num quartinho construído no 

quintal fora dos limites da casa [...] vivendo nos fundos da casa, muito perto da cerca ou do 

muro”. (HATOUM, 2006, p. 25; p. 51). Embora tenha passado praticamente toda a sua vida 

servindo a família, ela nunca realmente fez parte do círculo familiar. “[...] Domingas, a cunhatã 

e mãe de Nael, assim como o próprio Nael ocupam lugares sempre inferiores aos dos patrões”. 

(MELLO, 2014, p, 112). 

Nael, no entanto, fica entre ambos os espaços: embora seja filho de um dos homens da 

casa e “confidente” de Halim, ele não foi efetivamente aceito e também pertence ao mesmo 

espaço que sua mãe, fora do convívio familiar. Esse fato pode ser verificado no trecho em que 

Nael relata o retorno de Yaqub do Líbano: “Isso Domingas me contou. Mas muita coisa do que 

aconteceu eu mesmo vi, porque enxerguei de fora aquele pequeno mundo. Sim, de fora e às 

vezes distante”. (HATOUM, 2006, p. 23). Nael julga explicitamente todos os personagens, 

principalmente os gêmeos, em vários momentos, como em: 

“O engenheiro [Yaqub] se engrandecia endinheirado. E o outro gêmeo não precisava de 

dinheiro para ser o que era, para fazer o que fez”. (HATOUM, 2006, p. 94-95). 

“[Lívia] Não era sonsa”. (HATOUM, 2006, p. 21). 

“Domingas, sua sombra servil [...] sua escrava fiel [...] Domingas abanava o corpo da 

patroa”. (HATOUM, 2006, p. 27-28). 

“Na velhice que poderia ter sido menos melancólica, ela repetiu isso várias vezes a 

Domingas, sua escrava fiel, e a mim, sem me olhar, sem se importar com a minha presença. Na 

verdade, para Zana eu só existia como rastro dos filhos dela”. (HATOUM, 2006, p. 28). 

Nael consegue julgar a todos e reconstruir a história por meio da memória, pois, de 

acordo com Aguiar (2014, p. 197), 
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[...] se todo narrador conta de um lugar, estes narradores de modo geral estão 

nas beiradas, num ponto à margem, contando e tentando entender aquilo que 

observam. Esse lugar deslocado é fundamental para que eles possam 

desenvolver certa perspectiva crítica em relação aos outros personagens, à 

cidade, ao próprio país no qual habitam, ou habitaram. 

 

A memória é elemento-chave no romance, pois é por meio dela que conhecemos as 

principais personagens, suas personalidades são reveladas com as ações narradas por Nael. 

Tudo pode ser verdade, assim como nada pode ser, pois o narrador reconstrói tudo o que sabe 

sobre os gêmeos e a família a partir do que se relembra de sua infância e das conversas com 

Halim. Ele é um narrador de quem devemos desconfiar, pois ele vê com os olhos da memória. 

(MELLO, 2014, p. 125). 

Embora o título da obra seja referente aos gêmeos, o narrador e o casarão têm um papel 

de extrema significância na obra. Nael “[...] ganha status de juiz de um drama familiar e 

conquista visibilidade; é alçado ao posto de protagonista e guardião das memórias da família 

que sempre o deixou à margem da própria história”. (MELLO, 2014, p. 146). 

Podemos inferir que, apesar de toda a família conhecer os anseios de Nael sobre a 

identidade de seu verdadeiro pai, eles nunca revelam a esperada verdade. Domingas deu a 

entender em algum momento que contaria a verdade sobre o pai e narra a Nael o abuso que 

sofreu de Omar. 

 

Murmurou que gostava tanto de Yaqub... Desde o tempo em que brincavam 

[...] Omar ficava enciumado quando via os dois juntos, no quarto, logo que o 

irmão voltou do Líbano. “Com o Omar eu não queria... Uma noite ele entrou 

no meu quarto, fazendo aquela algazarra, bêbado, abrutalhado... Ele me 

agarrou com força de homem. Nunca me pediu perdão”. (HATOUM, 2006, p. 

180). 

 

Halim, embora tenha demonstrado afeto pelo suposto neto, contando a ele diversas 

histórias de sua vida e estabelecendo uma relação mais próxima com o garoto do que com os 

próprios filhos, nunca lhe contou a verdade sobre quem era seu verdadeiro pai. Ele confiava em 

Nael, mas não lhe contava fatos importantes, ele “Calou sobre o episódio da cicatriz. Calou 

também sobre a vida de Domingas”. (HATOUM, 2006, p. 53). Esse comportamento de Halim 

não é apenas em relação ao neto, mas em outros momentos também vemos que ele prefere se 

calar a expressar sua opinião: “Calou. Halim baixou a cabeça, pensou em falar do outro filho, 

hesitou. Disse: ‘Tua mãe...’, e também calou”. (HATOUM, 2006, p. 12). 

Domingas conta a Nael a reação de Halim quando ele nasceu, afirmando que “Tu eras 

neto dele, não ia te deixar na rua. Ele foi ao teu batismo, só me ele acompanhou”. (HATOUM, 

2006, p. 180, grifo nosso). Apesar de mostrar carinho por Domingas e pelo filho dela, ele nunca 
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lhe revelou a verdade sobre sua paternidade e o restante da família não acompanhou Domingas 

no batismo do filho. Esses fatos indicam que nenhum dos gêmeos, nem Zana, tampouco Rânia 

ficaram satisfeitos com o nascimento de Nael. Nenhum dos membros da família parece se 

interessar pelo destino do narrador ou de Domingas, eles não são consultados em relação a 

qualquer decisão familiar. 

Omar, no final do romance, aparentemente tenta se comunicar com Nael após passar 

meses preso, mas acaba não falando palavra alguma. “Omar invadiu o meu refúgio. [...] Omar 

titubeou. Olhou para mim, emudecido. Assim ficou por um tempo, o olhar cortando a chuva e 

a janela, para além de qualquer ângulo ou ponto fixo. Era um olhar à deriva. Depois recuou 

lentamente, deu as costas e foi embora”. (HATOUM, 2006, p. 197-198, grifo nosso). Yaqub 

cuida de Nael em alguns momentos como um pai o faria, e isso confunde o narrador. As demais 

personagens, como Rânia e Zana, não demonstram qualquer preocupação com Nael, em muitos 

momentos, elas o ignoram e consideram alguém externo ao vínculo familiar. 

Todo o tempo em que buscou a verdade, mas nunca conseguiu, fez com que Nael se 

sentisse preso, e a história reconstruída por meio da memória dá a ele uma liberdade nunca 

antes sentida. 

 

O romance não age a respeito das “histórias” que conta, mas em função delas, 

em função precisamente de seu caráter tendencioso e da falsidade de que ele se 

faz agente: a mentira não é para ele um defeito que lhe seja facultado corrigir; 

é sua lei, aquilo mesmo que o constitui e que, afinal de contas, ele não é capaz 

de trair, já que daí extrai sua positividade. (ROBERT, 2007, p. 28). 

 

Componente de destaque é o espaço ficcional na obra de Hatoum. O casarão, no começo 

do romance, é bem cuidado e tem móveis estrangeiros. O novo quarto de Yaqub após seu 

retorno do Líbano tem “[...] uma cadeira austríaca, um guarda-roupa de aguano e uma estante 

com os dezoito volumes de uma enciclopédia que Halim comprara de um magistrado 

aposentado. Um vaso com tajás enfeitava um canto do quarto perto da janela aberta para a rua”. 

(HATOUM, 2006, p. 18). Assim como a família (e consequentemente o casarão), Manaus 

prosperava: “Halim havia melhorado de vida nos anos do pós-guerra. [...] um dos bairros mais 

populosos de Manaus, que crescera muito com a chegada dos soldados da borracha [...] Com o 

fim da guerra [...] Manaus cresceu assim: no tumulto de quem chega primeiro”. (HATOUM, 

2006, p. 32). 

Halim, no entanto, confidenciou a Nael que “Vendia sem prosperar muito, mas atento à 

ameaça da decadência, que um dia ele me garantiu ser um abismo. Não caiu nesse abismo, nem 

exigiu de si grandes feitos”. (HATOUM, 2006, p. 33). Ele crescia e prosperava, mas com 
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cautela, sempre atento à ameaça da decadência que poderia a qualquer momento atingir aquela 

família. Halim presenciou a desconstituição de sua família (com um filho indo morar do outro 

lado do país enquanto o outro não tinha perspectivas para o futuro), mas não presenciou a queda 

financeira. 

Com o passar do tempo, e principalmente após a morte de Halim e Domingas, o casarão 

passou a ficar menos cuidado e deixou de ser um lar para a família manauara. “Depois da morte 

de Halim, a casa começou a desmoronar”. (HATOUM, 2006, p. 165). Sobre essa decadência 

do espaço, é interessante retomarmos a explicação de espaço romanesco: 

 
Uma casa nasce no sentido de ser, tijolo por tijolo, construída; amadurece, no 

sentido de ser utilizada para as mais diversas funções imagináveis [...] e 

“morre” ao ser esvaziada permanentemente, abrindo espaço à condição de 

ruína ou ao estado de total destruição. [...] A casa nos ensina a respeito de 

fronteiras, a respeito do pertencer e do não pertencer. (AGUIAR, 2017, p. 21). 

 

O casarão, que antes abrigava a família, foi aos poucos morrendo, com a mudança de 

Yaqub para São Paulo, a morte de Halim e Domingas e, por fim, o fato de Rânia se ver obrigada 

a vendê-lo para pagar uma dívida dos irmãos com Rochiram – parte da vingança de Yaqub 

contra o irmão. “Rochiram exigia uma fortuna em troca do que havia pagado a Yaqub pela 

execução dos projetos de engenharia e, a Omar, pela comissão do terreno.” (HATOUM, 2006, 

p. 177). Rânia se vê no meio do conflito, tendo de saldar uma dívida que não era sua e se 

mudando para um bangalô com a mãe. Com exceção de Nael, a casa ficou vazia: “A casa foi 

se esvaziando e em pouco tempo envelheceu”. (HATOUM, 2006, p. 184). O espaço começou 

a se degradar ainda mais (assim como a família), pois “[Zana] desistira de manter a casa em 

ordem” e na mudança para o bangalô da filha, a impressão que teve era de que “[...] a casa 

parecia um abismo”. (HATOUM, 2006, p. 185; p. 188). 

Manaus também mudou e as prometidas prosperidade e paz pós-guerra foram 

substituídas por tumultos e repressão causados pela ditadura militar brasileira: 

 

O aguaceiro era tão intenso que a cidade fechou suas portas e janelas bem 

antes do anoitecer. [...] as valetas que dragavam o lixo, os leprosos 

amontoados, encolhidos debaixo dos oitizeiros. Olhava com assombro e 

tristeza a cidade que se mutilava e crescia ao mesmo tempo, afastada do porto 

e do rio, irreconciliável com o seu passado. (HATOUM, 2006, p. 197). 

 

Manaus e o casarão podem ser considerados personagens-chave no romance, pois esses 

espaços representam não só a degradação daquela família de origem libanesa, mas a ascensão 

e a queda de uma sociedade entre o período pós-guerra e a ditadura militar brasileira. O espaço 

no romance de Hatoum tem papel fundamental e mostra a divisão da família: 
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O último capítulo de Dois irmãos se encerra com as plantas e as trepadeiras 

tomando conta do quintal, que já fora, em outros tempos, bem cuidado; o 

quintal não é mais domesticado por mãos humanas, e tampouco se assemelha 

a um espaço humano. Nael optou por deixar de lhe dispensar cuidados, uma 

vez que a continuação de tal tarefa apenas o levaria de volta a um tempo que 

“morria” dentro dele. Logo, o crescimento descontrolado da vegetação do 

quintal – ou melhor, a natureza a retomar para si aquele espaço habitado – é o 

desfecho dado a história dessa família, história que será consumida pela terra. 

(ARCE, 2007, p. 234). 

 

Tendo em vista esses argumentos, é necessário então passar para a análise das capas de 

Dois irmãos e o motivo pelo qual na capa brasileira o que está retratado é o casarão da família. 

 

3.1. ANÁLISE DE CAPAS 

 

Dois irmãos parece ser a obra mais popular do autor, com diversas edições nacionais (a 

versão consultada para a elaboração desta dissertação é a 23ª reimpressão da edição de bolso, 

lançada em 2006) e estrangeiras. O livro possui duas versões brasileiras, uma no formato mais 

tradicional e a outra no formato de bolso, o que, como mencionado anteriormente, sugere ao 

leitor “o caráter ‘popular’ de uma obra ou seu acesso ao panteão dos clássicos” (GENETTE, 

2009, p. 23). Além disso, a versão consultada é comercializada com uma sobrecapa, que 

informa ao leitor a existência de uma adaptação do romance para a televisão. Figuram na 

sobrecapa, além do título e do nome do autor, informações sobre a minissérie: “Romance que 

inspirou a minissérie da TV Globo” e “Direção: Luiz Fernando Carvalho”. É também 

importante considerar o provável impacto em vendas que essa sobrecapa causou, uma vez que 

apresenta um famoso ator brasileiro interpretando ambos os irmãos – enquanto na parte superior 

ele é um homem sério e aparentemente seguro de suas ações, na parte inferior o personagem 

mostra certo desespero em seu olhar, representando, respectivamente, Yaqub e Omar. 
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Figura 1 – Sobrecapa de Dois irmãos 

 

Fonte: Companhia das Letras. 

 

Como as sobrecapas têm um apelo mais comercial, sua função é informar ao leitor sobre 

a existência de uma adaptação televisiva do romance de Milton Hatoum, e possivelmente 

convencê-lo a assistir, ou “rememorar” por escrito, caso esteja assistindo ou tenha assistido à 

minissérie. 

Com relação às capas, de acordo com o site oficial do escritor, existem 12 edições de 

Dois irmãos: 

 

 

Quadro 1 – Versões de Dois irmãos nacionais e estrangeiras 

 

Título Editora País Ano 

Dois irmãos Cia das Letras Brasil 2000 

Dois irmãos Edições Cotovia Portugal 2000 

Zwei Brüder 
Suhrkamp Verlag 

Gmbh 
Alemanha 2002 

The Brothers 
Farrar, Straus and 

Giroux 
Estados Unidos 2002 

The Brothers Bloomsbury Reino Unido 2003 

Deux frères Editions du Seuil França 2003 

Twee broers Atlas Holanda 2004 

Due fratelli Tropea Itália 2005 
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Τα αδέρφια (Os irmãos) 
Αλεξάνδρεια 

(Alexandria) 
Grego 2005 

Dois irmãos Cia de Bolso Brasil 2006 

Dva brata Geopoetika Sérvia 2011 

Dva bratri Plus República Checa 2012 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de goodreads.com 

 

A obra foi publicada originalmente no Brasil e, poucos meses depois, Portugal lançou 

uma edição que integra a coleção Sabiá. Após receber destaque e reconhecimento com o Prêmio 

Jabuti em 2001, e graças também às ações do agente literário do autor, Dois irmãos passou a 

ser publicado em diversos países quase simultaneamente, como na Alemanha e nos Estados 

Unidos (2002), no Reino Unido e na França (2003), na Holanda (2004), na Grécia e na Itália 

(2005), na Sérvia (2011) e na República Checa (2012). Em 2006, após sete edições nacionais, 

a Companhia das Letras elaborou uma versão que integrou a coleção de bolso da editora. 

As capas das edições mencionadas são: 

 

 

 
Companhia das Letras 

 
Edições Cotovia 

 
Suhrkamp Verlag Gmbh 
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Farrar, Straus and Giroux 

 
Bloomsbury 

 
Éditions du Seuil 

 
Atlas 

 
Tropea 

 
Αλεξάνδρεια (Alexandria) 
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Cia de Bolso 

 
Geopoetika 

 
Plus 

 

Algumas das capas apresentadas seguem a linha da primeira edição brasileira, a 

exemplo das versões grega e inglesa, que são compostas pela mesma foto de um casarão em 

uma cidade portuária e por uma cor ocupando o restante do layout. É interessante notar que não 

há muita variação nos temas das capas, com o casarão aparecendo em cinco delas e a figuras 

de dois irmãos em três delas. Em duas das capas há o tema aquático, uma delas é mais abstrata 

e apresenta apenas uma textura, e a versão portuguesa, por fim, utiliza uma árvore para ilustrar 

a capa (posteriormente entenderemos que a árvore é parte de um projeto gráfico relativamente 

fixo da coleção Sabiá). 

 

3.1.1. Capas brasileira, inglesa e grega 

 

   

 

Embora ambas as capas brasileiras apresentem o mesmo romance, os livros não são os 

mesmos, mantém-se apenas o conteúdo narrado – há que se considerar que os formatos são 
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diferentes, o que implica diferente quantidade de páginas, e além disso há a possibilidade de os 

livros inglês e grego terem elementos pré-textuais diferentes da versão brasileira, como uma 

apresentação ou prefácio de algum autor renomado e conhecido do público inglês e grego. 

Como visto anteriormente, de acordo com a teoria recepcional, são livros realmente diferentes, 

com públicos específicos, mensagens paratextuais diversas. À primeira vista, o conteúdo textual 

pode ser o mesmo, mas isso não quer dizer que as três edições são o mesmo livro. A capa da 

edição mais tradicional apresenta uma cidade portuária, com um casarão, que é o mercado 

municipal da cidade. Essa é a mesma foto utilizada nas versões inglesa e grega. De acordo com 

o expediente do livro, a capa foi elaborada a partir da foto “Mercado Municipal Adolpho 

Lisboa, Manaus, c. 1900”. É relevante apontar que essa foto histórica, embora tenha sido tirada 

praticamente um século antes da publicação de Dois irmãos, faz um bom trabalho de mostrar a 

Amazônia como personagem das mais importantes na obra. 

Assim como a ruína da família é metaforizada pela ruína do espaço, o casarão e Manaus 

desempenham papel fundamental no romance, pois ambos revelam a queda na “condição 

econômica” não só da família, como também do Brasil do século XX. (AGUIAR, 2017, p. 148). 

O contraste causado pela cor verde (que ocupa mais da metade da capa) direciona o olhar para 

o mercado municipal em preto e branco dá um grande destaque à estrutura da capa, o que indica 

a relevância do espaço na obra ao leitor. A cor direciona o olhar do leitor e o conduz à fotografia 

da cidade portuária. A fotografia antiga mostra uma cidade prosperando, uma paisagem viva, 

mas que ficou no passado. É também uma metáfora para a situação familiar: a fotografia é um 

registro de um momento próspero e de esperanças, mas é um tempo que ficou no passado. Essa 

mensagem de algo que ficou no passado é reforçada pela estética antiga que fotos históricas 

têm. 

A tipografia das três capas é diversa, pois na edição brasileira consta uma letra com 

serifa, arredondada, clássica e “achatada”, o que nos remete às fontes elaboradas na época do 

Renascimento, que são reconhecidas por evocar elementos de tradição. De acordo com o ABC 

da ADG: Glossário de termos e verbetes utilizados em Design Gráfico (2012, p. 174-175), a 

serifa é 

 

Detalhe que complementa opticamente o desenho de um tipo; usualmente é 

um “pé” ou “nariz” nas extremidades de cada letra. Tipos que contêm esses 

elementos são chamados ‘serifados’ e são os mais comuns na composição de 

livros e textos longos. As letras sem serifa, de construção despojada e 

aplicação versátil, só foram inventadas a partir da segunda metade do século 

XIX. 
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Essa tipografia pode ser justificada pela mensagem que transmite ao leitor: que a história 

de Yaqub e de Omar é tão antiga quanto a de Caim e Abel, a clássica história do conflito entre 

irmãos. A fonte da capa grega também pode evocar essa aura tradicional, no entanto, ela se 

diferencia das demais por utilizar o alfabeto grego, que possui letras diferentes das utilizadas 

em países ocidentais. O fato de estar na cor branca e ter um tamanho maior facilita a leitura, 

possivelmente fazendo com o que leitor se sinta atraído tanto pela figura da cidade portuária 

quanto pelo título. Já a capa inglesa emprega uma tipografia estreita sem serifa, e Ellen Lupton 

(2013, p. 42) classifica essas fontes no momento histórico do Iluminismo, em que surgiram 

tipografias “[...] transicionais e modernas [que] são mais abstratas e menos orgânicas”. Essa 

tipografia mais moderna utilizada pela editora inglesa pode ser uma tentativa de associar a obra 

de Hatoum à contemporaneidade. 

Questionado sobre a relevância das tipografias em capas de livros, o designer de capas 

Alberto Mateus, proprietário do estúdio de editoração Crayon Editorial e ex-jurado na categoria 

“capa” do Prêmio Jabuti, afirmou que “Tipografia é muito importante, ela ‘veste’ as palavras 

como a roupa dá estilo às pessoas e pode inclusive resolver uma capa apenas com o texto” 

(ANEXO 1). A escolha das tipografias não é algo aleatório e, em alguns casos, há tipografias 

elaboradas especialmente para estampar um projeto específico. 

A disposição dos textos nas capas também é importante. Na capa inglesa, os textos estão 

alinhados à esquerda e de acordo com Lupton (2006, p. 85), “Os designers usam esse 

alinhamento quando querem respeitar o fluxo orgânico da linguagem”. O layout clássico 

alinhado à divisão bem marcada entre foto e cor também pode evocar certo contraste na obra. 

No entanto, essa mensagem pode não ser visível ao leitor, pois a divisão em caixas de cores é 

um recurso muito presente em capas de livros (a capa italiana, por exemplo, também utiliza 

esse artifício para dar destaque ao título da obra). Ambas as capas, a grega e a brasileira, 

utilizam alinhamento à esquerda e à direita, o que pode sugerir oposição, tema central da obra 

de Hatoum, reforçando a rivalidade entre os gêmeos. 

Embora tenham diferenças em questão de tipologia, as capas são bem similares, ou seja, 

possuem uma relação declarada com a obra original. Ao serem comparadas com a obra original, 

elas podem ser equivalentes a réplicas, e Genette (1987, p. 547) define esse tipo de prática como 

“transformação mínima”: 

 

E como, é claro, nenhuma cópia nunca é perfeita, é conveniente definir a cópia 

em seu sentido mais forte (possível): não de uma mudança muito pequena, 

mas de uma transformação também tão pequena quanto humanamente 

possível. A cópia é então esse estado paradoxal de um efeito de imitação 

(máximo) obtido por meio de um esforço de transformação (mínimo). Essa 
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convergência aparente, na verdade, pode ser confirmada como um caráter 

antiético das duas práticas, tendo em vista que o extremo positivo se confunde 

com o extremo negativo da outra. (GENETTE, 1987, p. 547, tradução nossa).7 

 

No mercado editorial, essa prática é muito comum, pois, ao comprar os direitos de 

publicação da obra, as editoras podem também adquirir os direitos sobre o layout da capa. 

Com relação ao logotipo8 da Companhia das Letras, o que está aplicado na capa de Dois 

irmãos é o de uma caravela, o que pode remeter a diversos temas; mas no caso da capa em 

análise, o termo “busca” parece ser o que melhor se adapta ao enredo da obra. O logotipo 

colabora para a narrativa literária que a capa constrói, pois além do sentido de busca, a caravela 

está apresentada em laranja na parte da capa que é referente ao rio que cerca o mercado 

municipal, e que ocupa grande parte da capa; o logotipo, então, está “navegando” na capa ou 

sobre ela. 

 

Figura 2 – Logotipo Companhia das Letras 

 

Fonte: Companhia das Letras. 

 

Não podemos dizer que o mesmo efeito ocorre nas edições grega e inglesa, uma vez 

que a capa inglesa não apresenta logotipo e a grega possui um logotipo que remete à letra “a”. 

  

                                                      
7 Citação original: “Et comme, bien sûr, aucune copie n'est jamais parfaite, il convient de définir la copie comme 

son sens les plus fort (possible): celui non pas d'une transformation très faible, mais d'une transformation aussi 

faible qu'il soit humainement possible. La copie est donc cet état paradoxal d'un effet d'imitation (maximale) 

obtenu par un effort de transformation (minimale). Cette convergence apparente confirme peut-être, en fait, le 

caractère antithétique des deux pratiques, puisque l'extrême positif de l'une se confond avec l'extrême négatif de 

l'autre”. 
8 Do grego “logos” + “typos” = palavra, significado + figura (ASSOCIAÇÃO DOS DESIGNERS, 2012, p. 126). 
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3.1.2. Capa portuguesa 

 

 

A capa elaborada pela Edições Cotovia integra a coleção Sabiá, que é composta por 

obras de autores brasileiros contemporâneos. A capa de Dois irmãos dialoga com as demais 

que integram a coleção, o que faz com que não exista muita diversidade no layout – a coleção 

utiliza variações de ilustrações de árvores e pássaros com cores de fundos diferentes. As outras 

capas de Hatoum nessa coleção são: 

 

Cinzas do Norte 

 

A cidade ilhada 

 

Embora as capas não se diferenciem muito, é interessante a construção do layout dessa 

coleção: uma árvore ao vento no fundo esverdeado. Esses elementos podem fazer referência à 
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cidade manauara na qual se passa a história de Omar e Yaqub e o vento pode sugerir as 

mudanças tanto no Brasil quanto na família ao longo da obra. Essa capa, no entanto, é genérica, 

tendo em vista os demais livros da coleção, e não fornece informações sobre o enredo de Dois 

irmãos. 

A indicação na capa da coleção informa ao leitor as origens do autor e o localiza 

temporalmente (na contemporaneidade). Essa menção paratextual pode ser verificada em mais 

capas, como exemplo na capa de Órfãos do Eldorado (apresentada no próximo capítulo), em 

que existe a frase “o mito da cidade encantada”. 

Em muitas capas de livros é possível encontrar uma indicação sobre seu gênero, como 

“romance”, “novela” ou adjetivos que buscam qualificá-los e atrair mais leitores. Essa 

indicação genérica, de acordo com Genette (1987, p. 12), é uma menção paratextual relevante 

e muito utilizada por editoras, no entanto, em última instância, quem julgará como verdadeira 

essa informação será o “[...] leitor, o crítico, o público, que pode muito bem desafiar o status 

afirmado pelo paratexto”.9 Esse dificilmente será o caso da edição portuguesa, pois o leitor não 

tem motivos para refutar essa informação (que é verídica); ela apenas serve para orientá-lo, 

caso sinta interesse em conhecer mais sobre a literatura brasileira contemporânea. 

 

3.1.3. Capa alemã 

 

 

 

                                                      
9 Citação original: “[...] à la limite, la détermination du statut générique d'un texte n'est pas son affaire, mais celle 

du lecteur, du critique, du public, qui peuvent fort bien récuser le statut revendiqué par voie de paratexte”. 
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A edição alemã segue a linha editorial das capas francesa e norte-americana, que 

apresentam os dois irmãos. Embora as três tenham os gêmeos retratados (o que podemos 

chamar de transposição temática, como já explicitado), elas são essencialmente diferentes. Na 

ilustração da capa alemã, temos aparentemente uma perseguição: dois homens com os rostos 

cobertos por panos correm, um deles seguindo o outro. Essa imagem retrata um conflito entre 

dois homens, um dos temas da obra. Podemos entender que o homem perseguido pode tanto 

ser Omar quanto Yaqub, dependendo do momento do enredo – Yaqub tinha inveja (e até mesmo 

medo) do irmão no começo do romance; no entanto, após ganhar poder como um engenheiro 

bem-sucedido, ele passou a ocupar a posição de perseguidor, ordenando a prisão do irmão. 

Assim como a maioria das outras capas, a tipografia utilizada é a com serifa, entretanto, 

há maior destaque ao nome do autor (tanto o título quanto o nome de Hatoum parecem estar 

equilibrados em relação ao destaque) e o nome da editora – Roman Suhrkamp – também ocupa 

espaço relativamente central na capa. Como essa capa foi publicada apenas dois anos após a 

original, é interessante a escolha da editora alemã destacar o nome de Hatoum, apesar de ser 

pouco conhecido. 

 

3.1.4. Capa americana 

 

 

A edição americana é muito significativa e evidencia alguns elementos importantes do 

enredo, como a grande diferença entre os irmãos fisicamente “iguais” mas essencialmente 

distintos. 
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Os gêmeos são apresentados de forma oposta com a mesma pose, o que pode ser um 

indicativo da percepção dos outros personagens sobre eles: eles são “iguais” por fora, mas 

completamente diferentes por dentro. Essa ideia é reforçada ainda mais pelo fato de na parte 

interior das personagens na capa existir elementos diferentes (a água e a vegetação) com cores 

distintas. Além disso, a silhueta indica que eles estão com os punhos fechados, o que pode ser 

um indicativo da raiva que sentem um pelo outro. Isso condiz com o enredo, pois os 

personagens vivem uma eterna rivalidade. 

Com relação à vegetação, Jung (2005, p. 200) diz que “É espantoso que o chinês P’an 

Ku também tenha sido representado coberto de folhas, como se fora uma planta. Talvez porque 

se concebesse a idéia do Primeiro Homem como uma unidade viva que nascera sozinha”. A 

partir dessa afirmação de Jung, podemos relacionar a silhueta verde a Yaqub, que é mandado 

ao Líbano para ser separado de Omar e cresce longe do zelo maternal, e a amarela ao Caçula, 

que fica cada vez mais mimado e cercado pelo amor da mãe. As diferenças se acentuam ainda 

mais quando Yaqub sai de casa para viver sua vida em São Paulo e se torna um engenheiro 

bem-sucedido e Omar tenta fazer o mesmo, mas não consegue fazer com que sua mãe deixe de 

tentar controlar sua vida. A capa mostra ao leitor que, apesar de serem gêmeos, há muita 

diferença entre eles. 

Assim como na maioria das capas, dá-se destaque tipográfico ao título, e não ao nome 

do autor (que provavelmente seria pouco conhecido nos Estados Unidos na época do 

lançamento do livro). As fontes com serifa indicam certa tradição, como já mencionado 

anteriormente. 

 

3.1.5. Capa francesa 
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A Éditions du Seuil optou por ilustrar a capa com a temática do duplo, que está presente 

na obra de Hatoum. “O duplo que é o outro que, por sua vez, constitui o primeiro, e vice-versa, 

porque a existência de um é condicionante da existência do outro; as ações de um são 

condicionantes das (re)ações do outro”. (BRIDI; VASCONCELOS, 2011, p. 57). Cada um dos 

gêmeos, que à primeira vista são opostos, de acordo com Mello (2014, p. 112), “[...] se biparte 

e se reveza nos papéis de herói e vilão, do bem e do mal, da vida e da morte”. Em grande parte 

da obra, Omar pode ser visto como apenas o vilão, levando em consideração a agressão ao 

professor Bodislau da escola de padres, a violência contra Domingas, a falta de interesse em 

estudar, o golpe financeiro e emocional no irmão quando esteve em São Paulo (além de roubar 

o passaporte e uma grande quantia de dinheiro de Yaqub, ele desenhou obscenidades nas fotos 

de casamento do irmão). No entanto, é possível verificar uma mudança em seu comportamento, 

com a tentativa de sair de casa para morar com a mulher que amava, a Pau-Mulato: 

 

Omar se escondeu com a Pau-Mulato. Não a trouxe para casa, e por um bom 

tempo deixou de visitar os clubes noturnos. Voltava sereno, sem a expressão 

estúrdia e os tropeções da bebedeira. Passou a dormir no quarto dele. Ele, que 

se excedera na algazarra, agora exagerava na discrição. [...]”Omar amanhecia 

no quarto e amanhecia em paz, sem ressaca, sem aquele olhar esgazeado das 

noites insones e insanas. Esse homem metamorfoseado em anjo assombrou 

sua mãe. (HATOUM, 2006, p. 101). 

 

Seus esforços, no entanto, foram em vão e Zana “resgatou” o filho do convívio com 

Pau-Mulato. A tentativa de independência de Omar falhou tanto por vontade da mãe quanto 

dele próprio, pois não teve forças para contradizê-la. O que o trecho reproduzido nos revela é 

que o Caçula não é forte o suficiente para se afastar do zelo da mãe, que o protegeu a vida 

inteira, e para viver de forma independente; esse tipo de criação protetora de Zana talvez tenha 

sido o que fez com que ele se tornasse tão boêmio e descompromissado, pois ele já tinha em 

sua vida a única mulher de que precisava. 

Em outro momento, Omar demonstra estar em choque por seu falecido pai: “Não 

suportou ver o pai morto em casa [...] Omar não entendeu, não queria entender o que acabara 

de acontecer. [...] Começou a gritar [...] o rosto espantado voltado para a porta da sala, de onde 

Domingas nos observava”. (HATOUM, 2006, p. 162). Ao constatar que o pai estava morto, o 

Caçula teve um ataque nervoso, talvez por não conseguir acreditar ou aceitar a morte de Halim. 

Nael, no entanto, não viu nessa atitude a dor que Omar sentiu com a perda do pai, apenas 

enxergou raiva, e isso se deu provavelmente pelo fato de ter uma opinião negativa formada 

sobre o Caçula. Esse trecho revela ao leitor que ele não odiava o pai (apesar de não demonstrar 
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carinho por ele em grande parte da obra), mas que o temia, assim como receava a sua perda. A 

perda do pai significou para Omar finalmente a entrada na vida adulta, pois ele agora seria “o 

homem da casa” e teria a responsabilidade de cuidar da mãe e da irmã. 

Com relação a Yaqub, como mencionado anteriormente, ele não é apenas um pobre 

coitado que sofreu nas mãos do irmão. Embora tenha a cicatriz como prova da crueldade do 

Caçula, ele orquestrou uma vingança exemplar: além de se intrometer nos planos de Omar com 

Rochiram, ele ordenou a prisão do irmão após sofrer uma agressão: 

 

Rânia logo percebeu que o irmão, em São Paulo, contratara advogados e 

coordenava a perseguição ao Caçula. [...] Aos poucos, ela foi descobrindo que 

o irmão distante havia calculado o momento adequado para agir. Yaqub 

esperou a mãe morrer. Então, com truz de pantera, atacou. (HATOUM, 2006, 

p. 191-192). 

 

Embora Yaqub invejasse a coragem do irmão na infância, ele tomou a iniciativa de viver 

de forma independente dos pais em São Paulo, de recomeçar a vida longe de tudo e de todos 

que conhecia. Omar, apesar de viver uma vida boêmia, não consegue se afastar dos cuidados 

da mãe. 

Tendo em vista esses argumentos sobre o duplo e a relevância desse conceito para a 

obra de Hatoum, a capa desenvolvida pela Éditions du Seuil corresponde a grande parte do 

enredo de Dois irmãos. Por ser uma imagem impactante, a editora pode ter optado por dar 

menos destaque ao título, ao nome do autor e ao logotipo, pois podemos verificar pouca 

variação na tipografia utilizada e tamanhos menores quando comparados às outras edições 

estrangeiras. 

 

3.1.6. Capa holandesa 
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Embora tenha um layout diferente da capa hipotexto, a edição holandesa traz a mesma 

temática: a do casarão. As duas casas, uma acima da outra, podem dar a ideia de ruína, uma vez 

que a casa na parte inferior parece um palácio cheio de vida por estar iluminado e bem cuidado, 

enquanto a outra casa, a da parte superior, está exibida com opacidade menor e com uma estética 

que dá a impressão de ser velha. As duas casas são colocadas de forma oposta, de modo que 

intrigue o leitor e o leve a pensar no motivo para esse contraste. Além de ser representativo para 

a casa no começo do romance e no fim, é também uma metáfora da família, que estava “unida” 

e depois se desfez. 

Genette (1987, p. 293) chama esse tipo de transformação de: 

 

[...] transposições abertas e deliberadamente temáticas, em que a 

transformação do sentido se torna, mesmo formalmente, parte do objetivo. [...] 

No interior dessas duas categorias [transposição formal e temática], tentei 

progredir a partir desse mesmo princípio, embora os últimos tipos de 

transposição “formal” sejam mais fortemente [...] envolvidos a partir do (sobre 

o) sentido, e a fronteira que a separa das transposições temáticas pareça bem 

frágil ou porosa.10 

 

O objetivo da capa elaborada pela editora holandesa é replicar o significado do hipotexto 

de uma maneira menos direta que as capas portuguesa e inglesa (que utilizaram a mesma 

fotografia e layout), uma vez que possui elementos diferentes – é visível a relação entre ambas, 

mas não podemos chamar o processo empregado na elaboração dessa capa de transformação 

mínima. 

O destaque ao título da obra, e não ao nome de Hatoum, conforme mencionado 

anteriormente, pode ser devido ao fato de o autor não ser muito conhecido pelo público 

holandês. Nesse sentido, é interessante que uma obra cujo título seja “Dois irmãos” tenha em 

sua capa um casarão, o que pode suscitar nos leitores curiosidade para descobrir o porquê da 

escolha da casa. 

  

                                                      
10 Citação original : “Les transpositions ouvertement et délibérément thématiques, où la transformation du sens 

fait manifestement, voire officiellement, partie du propos [...] À l'intérieur de chacune de ces deux catégories, j'ai 

tâché de progresser encore selon le même principe, si bien que les derniers types de transposition "formelle" seront 

déjà très fortement […] engagés dans le travail du (sur le) sens, et que la frontière qui les sépare des transpositions 

"thématiques" semblera bien fragile, ou poreuse”. 
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3.1.7. Capa italiana 

 

A capa desenvolvida pela editora Tropea exibe a temática da água, com uma visão 

fragmentada de um barco encarando o horizonte. O mar, de acordo com Jung (2005), pode ser 

símbolo do inconsciente, de liberdade. O barco vem para completar essa simbologia, com o 

desejo de liberdade, de fuga pelo mar, “[...] mas a liberdade que as viagens proporcionam [...] 

(“fuga para o mar”) não substitui a verdadeira liberação interior”. (JUNG, 2005, p. 151). Essa 

interpretação pode significar a fuga dos gêmeos das forças maternas, do extremo cuidado de 

Zana, e o encontro com o desconhecido (no caso, Yaqub conseguiu “fugir” para São Paulo, 

enquanto Omar tentou e falhou). Para completar essa interpretação, o barco parece ser pequeno 

para caber apenas uma ou duas pessoas, o que pode significar a busca dos gêmeos (ou de apenas 

um deles) pelo controle sobre a própria vida. Essa ideia da viagem e da independência pode 

revelar ao leitor a busca por algo novo, uma viagem ao desconhecido. 

Quanto à construção do layout, o mar possui grande destaque, ocupando quase a 

totalidade da capa. O fato de o título e o nome do autor estarem “presos” em uma caixa 

delimitadora também pode ser significativo, pois pode denotar controle e tradição. O vermelho 

do título pode ser também um símbolo de busca. De acordo com Biagio D’Angelo (2016, p. 

168, grifo do autor), “Porque a cor [...] sempre evoca uma construção já realizada na nossa 

memória e, portanto, invoca no leitor e no escritor uma jornada em busca das razões da 

existência”. 

Essa simbologia da capa, no entanto, pode não ficar tão clara ao leitor à primeira vista 

e revelar muito do enredo, pois ela é mais abstrata do que a capa francesa, por exemplo (embora 

esta também seja abstrata, ela é mais concreta quando ilustra a relação turbulenta dos gêmeos). 
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3.1.8. Capa brasileira (bolso) 

 

A segunda capa de Dois irmãos publicada pela Companhia das Letras faz parte da 

coleção de bolso da editora, e se torna um desafio mais complexo retratar elementos do enredo 

com um projeto gráfico padronizado, como mencionado sobre a capa portuguesa. A capa 

apresenta uma árvore em aquarela destacada em meio a um fundo esverdeado; essa ilustração 

pode fazer referência à árvore do quintal de Zana, mencionada no início do romance. Ela é 

significativa para a personagem, pois lhe traz lembranças de um tempo melhor já passado, 

quando sua família não havia se dividido, quando o marido ainda estava vivo e ela se 

preocupava com o futuro dos filhos: “Eu a procurei por todos os cantos e só fui encontrá-la ao 

anoitecer, deitada sobre as folhas e palas secas”. (HATOUM, 2006, p. 9). 

Ao contrário das demais capas, o maior destaque vai ao nome do autor, que já é 

conhecido do público, e por integrar a coleção de bolso tem seu acesso ao “panteão dos 

clássicos” (GENETTE, 2009, p. 23) subentendido. O nome do autor é a informação mais 

importante, ocupando praticamente metade da capa. Mesmo que um leitor não conheça 

Hatoum, ele desconfiará da importância do autor, pois o tamanho dos elementos na capa é 

informativo por si só. Talvez por isso a capa não revele muita informação sobre o enredo de 

Dois irmãos, uma vez que já existe uma anterior e pelo fato de essa edição integrar uma coleção 

com projeto gráfico predefinido. 

Há uma variação no logotipo da coleção de bolso. Ele não apresenta uma caravela ou 

qualquer outra ilustração, apenas a informação “Companhia de Bolso”. O leitor que adquire 

obras dessa coleção provavelmente conhece a qual editora elas pertencem, pois até mesmo o 

nome da editora não aparece completo. 
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3.1.9. Capa sérvia 

 

A edição sérvia de Dois irmãos também tem a temática do mar, mas mais 

especificamente da praia. Além da análise da água já mencionada anteriormente, não há muitos 

elementos a mais na capa que nos remetam ao enredo da obra, pois não há menção alguma na 

obra de Hatoum à praia. Essa escolha de retratar uma praia e um quiosque é um provável 

equívoco associado à imagem do Brasil, que possui praias exuberantes como cartão-postal. Essa 

escolha editorial nos permite formular duas possibilidades: o profissional que elaborou a capa 

não se atentou ao conteúdo narrativo ou essa foi uma escolha que visava atingir o público leitor 

com uma imagem mais “familiar” do Brasil. A segunda opção parece ser a mais viável, uma 

vez que a capa, após elaborada por um designer, deve ser aprovada pela editora e pelo 

responsável pela produção editorial do livro, alguém que geralmente lê o livro ao menos uma 

vez. 

Em um primeiro momento, o fato de o nome do autor estar com uma grafia diferente 

(Hatum) nos levou a acreditar que a capa havia sido feita às pressas. No entanto, após verificar 

que na versão de Órfãos do Eldorado a mesma grafia foi empregada, entendemos que é 

provável que essa alteração tenha sido feita proposital. 
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3.1.10. Capa checa 

 

 

Assim como a capa sérvia, a capa checa parece não fazer referência ao enredo de Dois 

irmãos. O uso de texturas na capa (no caso, de aquarela) pode ser um recurso economicamente 

viável e confortável visualmente, além de ser muito utilizado em capas. No entanto, é como se 

essa fosse uma capa “branca”, pois não indica nada sobre o conteúdo da obra e nem revela aos 

leitores indícios sobre o enredo. Essa capa pode ter sido desenvolvida pela editora checa como 

uma forma de “testar” o mercado do livro, pois o uso de texturas de bancos de imagens é 

relativamente barato – assim, caso o livro não seja um sucesso de público, o investimento 

financeiro foi baixo. Essa hipótese justifica-se pelo fato de o livro ter sido publicado apenas 

seis anos após a obra original e em um país em que provavelmente Hatoum seja pouco 

conhecido. 

A construção tipográfica mostra maior destaque ao título, enquanto o nome do autor 

está reduzido na parte superior de parte do título. Isso pode significar que o público não conhece 

Milton Hatoum o suficiente, portanto, o título é que atrairá a atenção. As fontes finas indicam 

certa delicadeza na construção, aliada à textura de aquarela. Apesar dessa construção delicada, 

a obra trata de temas muito mais complexos, como o ódio que os irmãos sentem um pelo outro. 

Nesse sentido, essa capa não nos revela elementos do enredo. 
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4. ÓRFÃOS DO ELDORADO 

 

4.1. INTRODUÇÃO AO REALISMO MARAVILHOSO 

Para compreender a obra de Milton Hatoum sob o prisma do realismo maravilhoso, 

precisamos, em um primeiro momento, introduzir alguns conceitos estruturantes do fantástico. 

David Roas, em Tras los límites de lo real (2011, p. 14, tradução nossa), define que a essência 

do fantástico é “[...] a confrontação problemática entre o real e o impossível”.11 Existem, em 

Órfãos do Eldorado, alguns elementos do fantástico tradicional, como a dúvida e a presença de 

um narrador de autoridade – o protagonista, Arminto, é o narrador em primeira pessoa e relata 

sua trágica história. Ele é o “[...] narrador que se erige em testemunha e conta uma história já 

sucedida. [...] ocupa-se de registrar realisticamente o fenômeno insólito, para obter a 

credibilidade do leitor” (CHIAMPI, 2008, p. 57) – no fim do romance, descobre-se que Arminto 

conta a história a um viajante incrédulo. 

David Roas explica que, antes do século XVIII, coexistiam três explicações para o real: 

a ciência, a religião e a superstição. Esse século se tornou o ponto de virada, pois a partir de 

então a razão se converteu no paradigma explicativo fundamental, deixando de lado as vias 

religiosas e supersticiosas. (ROAS, 2011, p. 16). A religião passou a ser explicada pela fé, uma 

vez que o indivíduo tem a liberdade de crer ou não crer; no entanto, em matéria de 

conhecimento, a razão se tornou predominante com seu discurso hegemônico que determina os 

modelos de explicação e representação do mundo. (ROAS, 2011, p. 16). Esse racionalismo 

típico do século XVIII acabou por eliminar a crença no sobrenatural, pois a ciência da realidade 

se tornou regra. A emoção do sobrenatural encontrou refúgio na literatura fantástica. 

 

4.1.1 A presença dos mitos 

A obra de Milton Hatoum, no entanto, possui ecos mitológicos, porque a narrativa sobre 

a cidade encantada e submersa, Eldorado, é um mito amazônico para alguns dos personagens, 

mas realidade para outros. No entanto, o fantástico não se manifesta necessariamente na ideia 

de Eldorado, mas sim em Arminto Cordovil. O próprio protagonista e os acontecimentos que 

ele vive causam estranhamento ou incitam dúvida do leitor. 

Como um romance contemporâneo, Órfãos do Eldorado encara a realidade como um 

simulacro autorreferencial que suplanta ou simula a realidade. (ROAS, 2011, p. 29). Isso 

significa que existe um “[...] contrato mimético (cujo ponto de referência é a realidade) que se 

                                                      
11 Citação original: “[...] la confrontación problemática entre lo real y lo imposible”. 
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manifesta como uma entidade autossuficiente que não requer a confirmação de um mundo 

exterior (‘real’) para existir e funcionar”.12 (ROAS, 2011, p. 29, tradução nossa). 

 

4.1.2 Órfãos do Eldorado e a manifestação do realismo maravilhoso 

Na obra de Hatoum, Eldorado refere-se tanto ao navio que naufraga, e é a ruína de 

Arminto Cordovil, quanto ao mito amazônico da cidade submersa. Existem dois Eldorados: um 

corresponde à realidade e o outro corresponde à ficção. 

O eixo condutor do romance é o destino trágico de Arminto Cordovil, o narrador; velho, 

despido de suas esperanças, sem familiares, amigos ou dinheiro, ele conta a sua história de vida 

a um interlocutor que não lhe responde, apenas escuta. Filho de Amando Cordovil, um rico 

empresário da indústria da borracha no Amazonas, ele não conhece a língua dos índios, portanto 

recorre à Florita, uma espécie de segunda mãe (inicialmente; depois ela é a responsável pela 

sua iniciação sexual), para ajudá-lo com a tradução. 

O romance inicia-se com uma história de sua infância, em que descreve que uma índia 

chorava à beira do rio Amazonas pois gostaria de abandonar o marido ausente e viver no fundo 

do rio, na cidade de Eldorado. Esse é o primeiro contato da personagem com o mito de 

Eldorado: 

 

A voz da mulher atraiu tanta gente, [...] Florita foi atrás de mim e começou a 

traduzir o que a mulher falava em língua indígena; traduzia umas frases e 

ficava em silêncio, desconfiada. [...] Dizia que tinha se afastado do marido 

porque ele vivia caçando e andando por aí, deixando-a sozinha da Aldeia. Até 

o dia que foi atraída por um ser encantado. Agora ia morar com o amante, lá 

no fundo das águas. (HATOUM, 2008, p. 11). 

 

Florita é uma personagem muito significativa no romance, pois acompanha Arminto 

durante toda a sua vida, inclusive nos momentos de ruína. Elo do narrador com os índios e com 

o próprio mundo, Florita o protege e lhe ensina tudo o que está a seu alcance. Ela literalmente 

lhe traduz partes do mundo. Ela conta a Arminto diversas outras histórias similares à da mulher 

que queria viver no fundo do rio, e ele as reconta a nós, leitores. “Florita traduzia as histórias 

que eu ouvia quando brincava com os indiozinhos da Aldeia [...] Lendas estranhas”. 

(HATOUM, 2008, p. 12). 

Como narrador de autoridade, ele era cético com relação às lendas, inicialmente, mas 

passa a acreditar nelas e insere os mitos em seu cotidiano depois de certo tempo: “[...] nunca 

                                                      
12 Citação original: “[...] contrato mimético (cuyo punto de referencia es la realidad) y se manifieste como una 

entidad autosuficiente que no requiere la confirmación de un mundo exterior (“real”) para existir y funcionar”. 
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mais me esqueci. Alguém ainda ouve essas vozes? Fiquei cismado, porque há um momento em 

que as histórias fazem parte da nossa vida”. (HATOUM, 2008, p. 13). Essa crença nos mitos se 

dá por meio da falta de espanto de todos à sua volta (todos creem na veracidade dos mitos) e 

dos relatos de Florita, que lhe conta histórias impressionantes, especialmente a história da 

cabeça cortada, que o assustou e marcou a sua infância. Existia uma mulher que tinha a 

habilidade de separar o corpo da cabeça, e, enquanto o corpo procurava comida, a cabeça ficava 

apoiada no ombro do esposo, silenciosa e viva, até que um dia o corpo foi roubado e restou ao 

marido a tarefa de procurá-lo pelo resto da vida, com a cabeça da esposa pendurada em seu 

ombro. Após anos, Arminto reflete sobre essa lenda e a relaciona com a história de sua vida, ao 

dizer que “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”. (HATOUM, 2008, p. 13). 

As cabeças mencionadas pelo narrador são referência à ausência de mulheres em sua 

vida: sua mãe, Dinaura e, por fim, Florita. Mas é Dinaura a causa da perdição de Arminto. Ele 

a conhece no enterro de seu pai e a descrição da moça impressiona pela indefinição: “Esqueci 

o barco [Eldorado] no dia em que meu olhar encontrou a moça do enterro do Amando. A mulher 

de duas idades. Dinaura. Não lembrava com nitidez do rosto; dos olhos sim, do olhar. [...] Uma 

índia? Procurei a origem, nunca encontrei”. (HATOUM, 2008, p. 31, grifo nosso). O 

protagonista se encanta por Dinaura, a jovem órfã, e ignora todas as suas novas obrigações, 

como cuidar dos negócios depois do falecimento do pai. Ele é atraído pelo olhar da jovem e, a 

partir de então, toda a sua vida gira em torno de Dinaura. “Às vezes, um olhar tem a força do 

desejo”. (HATOUM, 2008, p. 31). Florita, no entanto, se faz presente novamente e avisa 

Arminto, mesmo sem conhecer Dinaura, que “[...] o olhar dela era só feitiço: parecia uma dessas 

loucas que sonham em viver no fundo do rio”. (HATOUM, 2008, p. 31). Mesmo que ignorados, 

os avisos de Florita continuam ao longo do romance: “Tive um sonho ruim. Alguma coisa com 

a tua mulher encantada. [...] Esquece aquela moça. Esquece antes de chegar a hora da tristeza. 

[...] Ela não vai ser a tua mulher. Nunca vai ser amada quem não é de ninguém”. (HATOUM, 

2008, p. 33, grifo nosso). 

Nessa acepção, Dinaura e o próprio ambiente permeado pelos mitos amazônicos no qual 

o romance se passa se encaixam na definição de Chiampi (2008, p. 49): “Tradicionalmente, o 

maravilhoso é, na criação literária, a intervenção de seres sobrenaturais, divinos ou legendários 

(deuses, deusas, anjos, demônios, gênios, fadas) na ação narrativa ou dramática (o deus ex 

machina)”. 

Perdido de amor e ignorando o que os outros dizem dessa mulher “encantada”, o 

narrador se torna ainda mais alheio às próprias obrigações, e chega mesmo a abandoná-las. Ele 
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está “enfeitiçado” por Dinaura e perplexo diante de seu comportamento estranho: um dia, 

durante uma homenagem à Virgem, Dinaura, que antes era tão recatada, muda seu 

comportamento: 

 
De repente me largou, correu até o coreto e começou a dançar. Foi uma 

gritaria, e não eram gritos de devoção. Ela imitava os movimentos e o ritmo 

da outra, os ombros ficaram nus, e não olhava para mim, e sim para o céu. 

Acho que não enxergava nada, ninguém. Cega para o mundo, possuída pela 

dança. Dançaram juntas como se tivessem ensaiado. No fim se abraçaram, e 

Dinaura saiu por trás do coreto. Sumiu. Como eu podia entender uma mulher 

tão volúvel, de alma tão instável? Fui conversar com os músicos e a dançarina, 

eles não conheciam Dinaura. [...]A gente quer entender uma pessoa, só 

encontra silêncio. (HATOUM, 2008, p. 46-47, grifo nosso). 

 

Depois desse evento, Dinaura aparece e seduz Arminto. A moça parecia ainda estar 

possuída: 

 

[...] o rosto de Dinaura surgiu contra o sol. Não tive tempo de perguntar sobre 

a dança, nem para me erguer: vi os olhos pretos, grandes e assustados. Podia 

ser um sonho? Mas eu não queria sonho, desejava a mulher ali, sem ilusões. 

Então acariciei com os dedos a boca de Dinaura, senti a respiração inquieta, o 

tremor e o suor nos lábios abertos que roçavam meu rosto. No prazer do beijo, 

senti uma dentada feroz. Soltei um grito, mais de susto que de dor. Tentei 

falar, minha língua sangrava. Na confusão, Dinaura escapou. (HATOUM, 

2008, p. 47). 

 

O comportamento estranho da jovem afeta o narrador, que quer entendê-la melhor e 

casar-se com ela. “Essa moça te embriagou, Arminto. [...] Estiliano tinha razão: eu estava 

embriagado por Dinaura; queria entender por que ela escondia o passado, por que a dança, o 

beijo oferecido, a dentada feroz que sangrou minha língua.” (HATOUM, 2008, p. 48). Após 

um tempo, Dinaura se encontra com Arminto e, sem dizer qualquer palavra, tem uma noite de 

amor com ele. Ela diz que quer contar a ele uma história, mas, antes, volta para o convento, 

onde morava. Ele fica desconfiado, principalmente após uma conversa com Florita: “Florita 

soube que ela queria viajar para a cidade submersa. Quem te contou essa doideira? Iro. O 

recadeiro que mora na praça.” (HATOUM, 2008, p. 47-48). No entanto, não há nada que 

Arminto possa fazer: Dinaura some e ele deve cuidar dos negócios da família – Eldorado, o 

barco, naufragou e o narrador, como o novo dono da empresa de seu falecido pai, foi chamado 

para resolver a questão. Ele se vê obrigado a vender tudo para não ser preso, pois o naufrágio 

lhe acarretou uma enorme dívida. 

Passado um mês do naufrágio, Arminto retorna para Manaus e descobre que Dinaura 

havia sumido e muitos acreditam que ela fora viver na cidade encantada de Eldorado. Ao 

questionar a madre Caminal sobre o paradeiro de Dinaura, ela diz que ninguém sabe onde está 
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a moça. Começa a espiral descendente do narrador: de herdeiro abastado, ele experimenta a 

ruína e perde todas as suas posses. Esses fatos acontecem concomitantemente com o naufrágio 

do barco Eldorado, concretizam o insólito e o realismo maravilhoso na obra, de forma que: 

 

[...] o realismo maravilhoso desaloja qualquer efeito emotivo de calafrio, 

medo ou terror sobre o evento insólito. No seu lugar, coloca o encantamento 

como um efeito discursivo pertinente à interpretação não-antitética dos 

componentes diegéticos. O insólito, em óptica racional, deixa de ser o “outro 

lado”, o desconhecido, para incorporar-se ao real: a maravilha é (está) (n)a 

realidade. (CHIAMPI, 2008, p. 59). 

 

No contexto do romance, podemos supor que o desaparecimento de Dinaura não incita 

medo no leitor nem cria uma antítese – são dois níveis: o emocional e o do recurso estilístico. 

O comportamento de Arminto, no entanto, é o que mais causa estranhamento no leitor: ele 

investe tudo o que tem e toda a sua vida na busca pela mulher que ama – ele não sabe para onde 

Dinaura foi, mas pensa nela e busca por ela o restante da narrativa. Florita parece saber que a 

busca pela jovem será infrutífera e diz a Arminto que ela fora viver em Eldorado: 

 

Florita jurou que ela não estava em Vila Bela. 

Como tu sabes? 

Quem sonha com outro mundo não pode estar aqui. Muito menos uma amante 

arrependida. 

Esperou meu olhar de interrogação e acrescentou: Dinaura foi morar numa 

cidade encantada. 

Florita não falava sério, mas me convenceu de que Dinaura não estava em 

Vila Bela. (HATOUM, 2008, p. 62). 

 

Ele deixa tudo de lado para buscar a jovem amada, e não economiza recursos para enviar 

homens atrás de Dinaura em diversos cantos de Manaus. Eles, no entanto, não a encontram e 

trazem consigo falsas esperanças de mulheres e meninas que não são sua amada. Ele gasta tudo 

o que tem, e Florita continua a lhe dar conselhos para cessar a busca, dizendo-lhe que ela nunca 

mais voltaria para ele. Sem dinheiro, Arminto organiza um plano: arranjar dinheiro para 

procurar Dinaura ao vender a velha casa de sua infância, com a condição de que Florita 

continuasse morando lá. 

 

Sem as duas propriedades, eu não teria mais nada. Tinha Florita, a quem 

sustentava. Pensei num plano, e não contei a ninguém. Não podia contar... 

Concordei com a oferta de Becassis, e disse ao advogado que só venderia as 

propriedades se Florita ficasse no palácio branco. 

Queres vender a casa e abandonar Florita?, perguntou Estiliano. 

Abandonar Florita? Como eu podia abandonar a intérprete dos meus sonhos, 

as mãos que preparavam minha comida, e lavavam, passavam, engomavam e 

perfumavam minha roupa? (HATOUM, 2008, p. 74). 
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Florita, apesar de estar decepcionada com a decisão de Arminto, aceita a condição e lhe 

faz um último aviso: “Vais voltar com o demônio no coração”. (HATOUM, 2008, p. 81). Ele 

viaja e compra presentes para Dinaura. Ele diz que ela “[...] anda por aí, em alguma cidade 

encantada. Mas um dia ela volta. Se vocês ouvirem esse nome, é ela, não tem outra no mundo”. 

(HATOUM, 2008, p. 87, grifo nosso). Ele crê que ela está vivendo em Eldorado, mas um dia 

voltará para ele. 

Arminto falha novamente em sua busca por Dinaura e acaba perdendo praticamente a 

última coisa que lhe restava: a confiança de Florita. Ela foi expulsa do palácio branco uma 

semana após a partida de Arminto e não tinha lugar algum para viver. Os amigos de Amando 

Cordovil deram a ela onde viver e um trabalho (vendendo beijus e queijo coalho). O narrador 

mais uma vez se arrepende: “A teimosia é uma estupidez que destrói nossa vida. Fui teimoso e 

petulante em desprezar o presságio de Florita”. (HATOUM, 2008, p. 83, grifo nosso). As 

palavras do narrador mostram que ele cada vez mais acreditava que era importante ter escutado 

Florita desde o início, que ela realmente sabia mais do que dizia saber. 

Arminto teve de trabalhar para se sustentar e, um dia, ao conversar com Florita sobre as 

lembranças, ele se recorda do dia em que ela traduzira a lenda de Eldorado: 

 

No fim da tarde, quando a gente andava na beira do Amazonas, pensei na 

mulher: a tapuia que ia morar com o amante no fundo do rio. Lembrei o céu 

esquisito, com o arco-íris que parecia uma serpente no espaço. 

Florita se lembrava daquela tarde? 

Ela entrou na água e, de costas para mim, disse: 

Não foi isso que ela contou, não. 

Mas ela falava em língua geral, e tu traduzias. 

Traduzi torto, Arminto. Tudo mentira. 

Mentira? 

E eu ia contar para uma criança que a mulher queria morrer? Dizia que o 

marido e os filhos tinham morrido de febres, e que ela ia morrer no fundo do 

rio porque não queria mais sofrer na cidade. As meninas do Carmo, as 

indiazinhas, entenderam e saíram correndo. 

Só agora estás contando. Por quê? 

Agora estou sentindo o que a mulher dizia. Por isso. (HATOUM, 2008, p. 90, 

grifo nosso). 

 

Com a afirmação de Florita de que a lenda de Eldorado em que ele tanto acreditava 

poderia ser falsa, o que nos leva, de certa forma, à explicação da ordem do estranho (há uma 

explicação racional), Arminto fica perdido. De acordo com Chiampi (2008, p. 56), “O fantástico 

contenta-se em fabricar hipóteses falsas (o seu ‘possível’ é improvável), em desenhar a 

arbitrariedade da razão, em sacudir as convenções culturais, mas sem oferecer ao leitor nada 

além da incerteza”. O desaparecimento de Dinaura continua um mistério, mas agora sem 
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esperanças de um dia ela retornar – não há mais explicações naturais ou sobrenaturais, ela 

simplesmente desapareceu. 

Passado algum tempo, Florita morre e Arminto se vê efetivamente só. Ele, no entanto, 

não deixa de acreditar que um dia Dinaura voltará para ele, e guarda consigo os versos 

decorados que escreveu para a amada. Um dia, Estiliano, amigo de seu pai, lhe faz uma visita 

e eles têm um diálogo interessante: 

 

Tua vida foi desperdiçada neste canto do mundo. E agora é tarde demais, 

nenhum barco vai te levar para outro lugar. Não há outro lugar. 

[...] Uma vida com Dinaura, eu disse. Só isso me dá ânimo. Dinaura tinha um 

segredo para contar. Ela acreditava... 

[...] Dinaura voltou para a ilha. 

Levantei e me aproximei dele: Ilha? Que estás querendo dizer? 

[...] Era um segredo entre ele e meu pai. [...] 

Disse que sustentava uma moça órfã. Por pura caridade. Depois disse que não 

era só caridade. E me pediu que não contasse para ninguém. Não me disse se 

era filha ou amante... Tinha idade para ser as duas coisas. No começo pensei 

que fosse filha dele, depois mudei de ideia. E sempre fiquei na dúvida. [...] 

Dinaura... Minha irmã?, eu disse, engasgado. 

Meio-irmã, corrigiu Estiliano. Ou madrasta. Essa é a minha dúvida. [...] 

Nós tivemos uma noite de amor, eu disse. 

Por isso ela quis ir embora. [...] 

Já foram sinônimos, disse ele. Os colonizadores confundiam Manaus ou 

Manoa com o Eldorado. Buscavam o ouro do Novo Mundo numa cidade 

submersa chamada Manoa. Essa era a verdadeira cidade encantada. 

Ela foi morar no povoado da ilha, o Eldorado, disse Estiliano. [...] 

A ilha fica a poucas horas de Manaus. Dinaura deve estar no Eldorado. Viva 

ou morta. (HATOUM, 2008, p. 97-98). 

 

Arminto, mesmo sem dinheiro, vende sua última posse e viaja para encontrar Dinaura. 

Chegando no povoado, não a encontra e recebe a notícia de que todos que viviam ali “Morreram 

e foram embora”. (HATOUM, 2008, p. 102). Ninguém conhecia Dinaura, ela não estava em 

Eldorado. Arminto passa o resto de seus dias em Vila Bela, esperando o retorno de Dinaura. 

Conforme indica David Roas, o que se passa após um acontecimento como esse é “[...] um 

inevitável efeito de inquietude diante da incapacidade de conceber a coexistência do possível e 

do impossível”.13 (ROAS, 2011, p. 31, tradução nossa). Ou, de acordo com Chiampi (2008, p. 

56), “Desestabiliza-se o sistema estável do leitor, questiona-se a hierarquia culturalizada entre 

o real e o irreal, sem que no seu lugar se reponha qualquer certeza metafísica, qualquer 

imanência de um estado extranatural”. O mistério acerca do desaparecimento de Dinaura 

permanece: podemos supor que ela quis a ajuda de Estiliano para deixar Arminto, mas não 

                                                      
13 Citação original: “[...] un inevitable efecto de inquietud ante da capacidad de concebir la coexistencia de lo 

posible y lo imposible”. 
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sabemos com aonde ela onde teria ido, se para a Eldorado submersa ou outro lugar, pois ela 

nunca foi encontrada. 

 

4.2 ANÁLISE DE CAPAS 

O romance Órfãos do Eldorado foi elaborado para integrar a Série Myths, composta por 

19 volumes, da editora inglesa Canongate. (LEMOS, 2014, p. 45). Ela foi uma obra 

encomendada pela editora, publicada em 2010 em língua inglesa, mas teve sua primeira edição 

nacional em 2008, pela Companhia das Letras. A coleção concebida pela Canongate é composta 

por obras que reescrevem mitos de diversas culturas, desde os gregos – como o mito de 

Penélope e Odisseu em The Penelopiad: The Myth of Penelope and Odysseus, escrito por 

Margaret Atwood – até os de origem indígena – como Órfãos do Eldorado – com o olhar 

contemporâneo. O fantástico e o realismo maravilhoso estão presentes em muitos dos livros 

dessa coleção, como na temática e nas capas dos livros. A criação de coleções temáticas já é 

algo que a Canongate faz há algum tempo, mas é ao incorporar uma obra fantástica de um 

escritor brasileiro sobre mitos amazônicos à coleção que a editora inova. Pouco tempo depois, 

a obra foi publicada em diversos países: 

 

Quadro 2 – Órfãos do Eldorado: publicações nacionais e estrangeiras 

Título Editora País Ano 

Órfãos do Eldorado Companhia das Letras  Brasil 2008 

Siročad Eldorada Geopoetika Sérvia 2009 

Sirotice iz Eldorada Vuković & Runjić Croácia 2009 

Die Waisen des Eldorado: der 

Mythos von der verzauberten Stadt 
Berlin Verlag Alemanha 2009 

Orphans of Eldorado Canongate UK Reino Unido 2010 

Den förtrollade staden Bonnier Suécia 2010 

Orphelins de l'Eldorado Actes Sud França 2010 

Sirotkové ráje Argo República Checa 2011 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do site www.goodreads.com. 

 

Um dado relevante refere-se aos títulos das obras de acordo com o país de publicação. 

Poucas variações foram feitas em questão de sentido do título, uma vez que a maioria delas 

mantém a cidade de Eldorado como foco. No entanto, a edição sérvia utilizou a tradução 

Sirotice iz Eldorada, que significa algo como “pobre senhora do Eldorado”. A capa do livro, 

https://www.goodreads.com/book/show/16000885-sirotkov-r-je
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assim como o título, parece dar mais foco à personagem Dinaura – apesar de a versão sérvia 

apresentar uma mulher ou menina negra (artifício provavelmente empregado para dificultar a 

identificação da idade da mulher, assim como consta na narrativa) na capa. As capas das oito 

edições são: 

 

 

 

 

Companhia das Letras 

 

Geopoetika 

 

Vuković & Runjić 
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Berlin Verlag  

 

Canongate  

 

Bonnier  

 

Actes Sud 

 

Argo 
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4.2.1 Capa brasileira 

 

 

A capa da edição brasileira mostra, por meio do retrato de uma janela de um casebre de 

madeira parcialmente encoberta por uma cortina translúcida amarrada, um horizonte limpo no 

período noturno. Apesar de a foto possuir tons mais escuros, a cor predominante é o laranja, 

que recobre mais de 50% da capa. Esse é o mesmo artifício utilizado na capa de Dois irmãos: 

a cor conduz o olhar do leitor para a fotografia. 

A tipografia da capa é similar à desenvolvida por William Caslon no século XVIII, na 

Inglaterra (LUPTON, 2013, p. 12), período em que escritores e acadêmicos humanistas 

buscavam rejeitar a lettera antica característica do Renascimento. A tipografia humanista e 

ereta de Caslon e outros tipógrafos era utilizada em livros caros e prestigiosos, pois, ao contrário 

das versões itálicas que ocupavam menos espaço por sua largura menor, elas buscavam refletir 

o corpo humano ideal, dando preferência à perfeição visual do que à economia de papel. 

O uso dessa fonte clássica, que busca recuperar a tradição, na capa do romance de 

Hatoum pode querer reforçar a aura de uma história que existe há tempos, que é também 

clássica e pode ter alguma veracidade em sua origem: o mito da cidade de Eldorado. Além 

disso, o uso dessa tipografia pode criar o efeito de uma obra mais refinada, que é um dos 

propósitos das fontes mais clássicas como a Caslon. Essa família tipográfica (com serifa) é 

geralmente utilizada em romances e em livros longos. Como as capas de livros possuem pouco 

texto, apenas o título, o nome do autor e às vezes alguma outra informação relevante, é 

interessante o uso dessa tipografia na capa, possivelmente com o propósito de evocar essa 

tradição que ela carrega. 
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O uso do tom amarelo (uma cor “quente”), em contraste com os tons azulados do 

horizonte e esverdeados das paredes de madeira do casebre, ilumina a capa e dá a impressão de 

ser reflexo de uma luz acesa (uma luz amarelada). Esse casebre pode ser uma referência ao 

destino final de Arminto, que agora vive em uma tapera na beira do rio, esperando os dias 

passarem. Podemos supor também que o enquadramento da janela na capa dá a impressão de 

que o leitor está no lugar de Arminto, sentado próximo à janela, vendo o final da tarde, 

esperando alguém (no caso do romance, esperando Dinaura), olhando para o cenário da possível 

cidade submersa de Eldorado. Dentro da tapera existe calor, é o lugar seguro que Arminto 

encontrou contra todos os infortúnios que o assombraram durante sua vida. 

De acordo com o expediente do livro, a fotografia da capa é de 2005 de autoria de Luiz 

Braga e o título é “Janela em Marabá”. Da janela vê-se o rio Tocantins e a sensação evocada 

pela capa pode ser a de esperar ou relembrar algo. De acordo com Arcângelo da Silva Ferreira 

(2017, p. 1), “[...] se considerada a relação dos rios da Amazônia com a memória e a história 

dos sujeitos que aqui habitam, a baia de Marajó, sua cor bordô da fotografia, inscreve o sonho 

de liberdade colocado pelo olhar de Luiz Braga, essencialmente nas cores que imprime através 

da grafia da luz”. A fotografia foi tirada em 2005 e a obra publicada em 2008, mas o sentimento 

que ela e a obra de Hatoum buscam passar são similares e talvez por isso a editora brasileira 

tenha optado por utilizar o trabalho do fotógrafo para ilustrar a capa. É importante ressaltar que 

há algumas discrepâncias entre o casebre da foto e aquele no qual Arminto vive no final do 

romance, pois a personagem afirma que não possui mais dinheiro depois de gastar tudo para 

encontrar Dinaura. Ele é um homem infeliz, que espera o retorno de sua amada sem muitas 

esperanças. Poderíamos imaginar que ele vive de maneira muito precária, apenas sobrevivendo, 

e uma cortina como a presente na foto de Luiz Braga indica que a pessoa que habita a casa 

retratada faz algum tipo de esforço para transformar aquela casa em um lar; isso não parece ser 

a realidade no caso de Arminto, que vive em função do retorno de alguém que poderá nunca 

voltar. 

O logotipo é o mesmo utilizado na capa de Dois irmãos, mas dessa vez a caravela não 

está no mar, mas sim na parte interior da casa. O efeito, no entanto, ainda permanece, pois a 

temática da busca é muito forte no romance de Hatoum. O protagonista buscou a amada até 

quando pôde e agora aguarda o retorno dela do fundo do rio. 
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4.2.2 Capa sérvia 

 

Ao contrário da edição brasileira, a capa de Siročad Eldorada utiliza uma tipografia 

mais contemporânea. Além de ser mais geométrica, sem serifa e muito utilizada no meio 

editorial, essa fonte tem obtido popularidade também no meio político, tendo sido empregada 

na campanha presidencial de Barack Obama, em 2008. Essa tipografia é geralmente utilizada 

em projetos mais modernos, e, ao ser aplicada na capa, pode criar a ideia de modernização do 

mito amazônico da cidade submersa. 

Essa tipografia aliada à imagem da revolta da natureza busca passar uma mensagem 

mais contemporânea sobre a lenda da cidade submersa – trazer para o cotidiano atual uma lenda 

antiga. Pode também ser um recurso para chamar atenção do público para uma obra 

possivelmente desconhecida para muitos deles, uma vez que o autor é estrangeiro. Além disso, 

a imagem da capa retrata a beira de um rio sob um céu encoberto por uma grande nuvem cinza, 

que pode indicar perigo de tempestade. No entanto, parece existir um feixe de luz do ponto de 

vista do leitor no meio dessa paisagem temível. 

As cores verdes ao lado direito também sugerem um ambiente iluminado. Esse contraste 

entre claro e escuro, entre clima claro e de tempestade, pode evocar a presença da cidade 

submersa, uma vez que a luz brilhante e quase dourada parece estar dentro da água – local onde 

a lenda diz que a índias vão para serem felizes. A imagem pode mostrar o ponto de vista do 

leitor, que também poderia ser Arminto, contemplando a beleza da natureza e à espera de 

Dinaura. 
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4.2.3 Capa croata 

 

A versão de capa escolhida pela editora Vuković & Runjić é conceitualmente diferente 

das demais, pois ela exibe uma criança na capa, encoberta parcialmente pela sombra criada por 

seu corpo encurvado. Ela se encontra em uma espécie de terraço próximo a uma imagem 

religiosa gravada em azulejos barrocos. A foto da capa é de autoria de Alex Webb, um fotógrafo 

norte-americano, e retrata a Vila Amazônia de 1993, comunidade rural de Parintins. (WEBB, 

2017). 

É possível que a foto tenha sido definida após a leitura da obra, mas também existe a 

possibilidade de ter sido escolhida apenas por ter sido tirada no Amazonas. Não podemos 

afirmar com certeza qual das duas possibilidades é a mais provável, mas a relação da foto com 

o enredo não é tão clara como a das demais capas, portanto podemos supor que ela tenha sido 

definida apenas por evocar temas relacionados ao Brasil, e não necessariamente à obra de 

Hatoum. 

Com relação à tipografia, foram utilizados dois tipos diferentes: Script e com serifa. O 

primeiro tipo geralmente busca imitar caligrafia desenvolvida durante o século XVIII, escrita 

com pena metálica, mais flexível que a pena humanista. (LAWSON, 1990, p. 349). Os 

calígrafos da época buscavam produzir linhas fluidas e ondulantes, contrastando linhas finas e 

grossas, criando, assim, um equilíbrio visual para suas fontes. (LUPTON, 2013, p. 13). 

A fonte com serifa é definida por Ellen Lupton (2013, p. 18) como “egípcio” ou fontes 

retangulares, pois “[...] esses tipos fizeram com que a serifa passasse de detalhe refinado a laje 

estrutural. Componente arquitetônico independente, a serifa retangular afirma seu peso e massa. 

Apresentado em 1806, esse estilo foi rapidamente denunciado por puristas”. Essas tipografias 
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colidiam com a tradição topográfica e se arriscavam com experimentos na serifa, no peso e na 

ênfase dos tipos. 

Buscando atender às demandas do consumo em massa do período industrial, era 

necessária a criação de tipografias que pudessem ser aplicadas em propagandas; dessa forma, 

o objetivo era vender e chamar a atenção do público, o que exigiu uma mudança radical em 

relação à tradição tipográfica humanística – “A busca por formas arquetípicas e perfeitamente 

proporcionais foi substituída por uma visão da tipografia como um sistema elástico de 

qualidades formais [...] A relação entre as letras de uma fonte tornou-se mais importante que a 

identidade de cada caractere.” (LUPTON, 2013, p. 19). Esse novo tipo de fonte não foi criado 

para ser utilizado em livros; no entanto, na contemporaneidade, é possível ver misturas entre 

fontes mais tradicionais e industriais, como é o caso da capa em questão. 

Apesar de utilizar a fotografia de uma comunidade rural amazônica, a capa da versão 

croata parece revelar pouco sobre o enredo da obra – e até mesmo levar o leitor a pensar em 

outra história. Ao colocar uma criança de cabeça baixa ao lado de uma figura religiosa, somos 

levados a acreditar ser uma obra que tenha realmente algum cunho religioso opressor, uma vez 

que a postura da criança pode remeter a algum tipo de penitência/castigo ou sofrimento. 

Podemos até presumir que a criança é Dinaura culpando-se por sua relação possivelmente 

incestuosa com Arminto (ele pode ser seu irmão ou enteado), no entanto, o elemento principal 

(a cidade submersa) é deixado de lado literalmente – podemos ver, no canto direito da capa, 

atrás das árvores, um vislumbre do rio Amazonas. 
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4.2.4 Capa alemã 

 

 

A capa alemã parece ser a mais conceitual das oito, pois não retrata paisagem de rios ou 

cidades ribeirinhas, mulheres ou meninas amazônicas, ou natureza; o que está em foco é a luta 

entre uma serpente e um lagarto. Para analisar essa capa, recorreremos aos estudos sobre 

simbologia. Para Jung, o ataque da serpente pode representar o conhecimento, mas é algo 

temido pelos seres humanos, pois tememos “o conhecimento da verdade”. (JUNG, 2000, p. 

322). A figura da serpente é também atribuída ao deus da revelação, Agathodaimon, segundo 

Jung. Além disso, sobre a simbologia da serpente, ela “[...] via de regra, representa o sistema 

raquidiano (cérebro espinhal), particularmente o bulbo e a medula”. (JUNG, 2011, p. 108). 

Com relação ao lagarto, Jung afirma que ele é um símbolo transcendente de 

profundidade (assim como a serpente). Lexikon (2013, p. 118) afirma que o lagarto: 

 

Aparece geralmente como símbolo da alma que procura a luz (do 

conhecimento, de Deus, da vida no Além) [...] Mesmo as representações de 

Apolo matando lagartos (Sauroktonos) remontam a esse significado: ele 

simboliza a ânsia de morrer pela mão da luz divina e de chegar pela morte à 

luz do Além. [...] 
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Figura 7 – Apolo Sauroktonos, o matador de lagartos 

 

Fonte: Louvre (PRAXITELES, [4 a.C.]). 

 

Com base nas afirmações de ambos os estudiosos, podemos visualizar as antíteses: 

físico (serpente) versus espiritual (lagarto), cérebro versus alma. Trazendo para a narrativa de 

Hatoum, podemos entender essa luta entre a serpente e o lagarto como a luta interior de 

Arminto: ele quer ficar com Dinaura, mas vive com seus luxos materiais. No fim, não há um 

vencedor na luta, nem o físico e nem o espiritual, pois Arminto fica sem suas posses e sem 

Dinaura. Como a ilustração já traz uma mensagem por si muito forte, a tipografia utilizada é 

clássica e não ocupa muito espaço da capa, além de ter uma cor mais neutra (marrom) e ser da 

família light (mais fina). Para sugerir o tema da obra, podemos ver abaixo do título a frase “o 

mito da cidade encantada”. 
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4.2.5 Capa inglesa 

 

A edição inglesa, que utiliza diversas cores e elementos ilustrativos presentes na obra 

(como a casa branca da infância do protagonista), parece reproduzir os elementos do realismo 

maravilhoso que o romance de Hatoum retrata. As ilustrações evocam um cenário mágico e 

podem retratar uma aventura amazônica, com flores gigantes e cenários desafiadores. Os 

elementos reconhecíveis na capa são o homem solitário, o pássaro solitário (macucauá) e a casa 

branca. Caso a capa seja lida com atenção, o leitor perceberá a relevância do pássaro para o 

enredo e para o próprio protagonista. 

Essa capa, no entanto, parece representar a visão inglesa de uma aventura amazônica, 

pois a silhueta do homem representado na capa faz referência a um homem possivelmente 

inglês, com as mãos no bolso de um grande sobretudo. Embora seja comum em países com 

temperaturas abaixo de zero, no Brasil esse vestuário não é comum (principalmente na 

Amazônia). Isso nos permite entender que a capa realmente remete a alguns acontecimentos no 

enredo, mas falha ao retratar o personagem principal como um homem brasileiro – seria a visão 

de um homem inglês se aventurando pela floresta. 

Apesar de falhar ao representar o personagem principal, os demais elementos presentes 

na capa nos permitem supor que antes de iniciar o layout da capa, o artista leu a obra e buscou 

retratar elementos significativos. Apesar de ser uma prática que traz bons resultados, 

entendemos que ler o livro antes de criar uma proposta de capa não é necessariamente o padrão 

para muitas editoras (brasileiras ou estrangeiras). Isso pode ser explicado pela falta de tempo, 

grande carga de trabalho ou importância dada à obra. No caso da capa inglesa de Órfãos do 

Eldorado isso não ocorreu, visto que é uma obra encomendada pela editora inglesa. No caso 
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das editoras de outros países, em que não se conhece a obra de Milton Hatoum, talvez o 

dispêndio de recursos como tempo e dinheiro em uma obra que não tem garantia de retorno seja 

considerado um risco. 

 

Figura 8 – Detalhes da capa: o pássaro solitário (macucauá) e a casa branca 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da capa original. 

 

Além disso, há uma afirmação na capa que justifica ainda mais essa aura mágica que a 

editora buscou oferecer ao leitor: “uma releitura mágica moderna da maior lenda amazônica”. 

Por fim, a editora optou por colocar uma frase de Antonia Susan Duffy, mais conhecida por A. 

S. Byatt, vencedora do Booker Prize e uma das 50 maiores escritoras inglesas segundo o jornal 

The Times), atestando a qualidade da escrita de Hatoum. 

 

4.2.6 Capa sueca 

 

Após pesquisa inicial sobre esta capa, encontramos uma biografia de Paul Colinvaux 

sobre as explorações que fez como ecologista desde a década de 1960. A foto de ambas as capas 

é a mesma, apesar de efeitos um pouco diferentes: 
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Figura 9 – Comparação das capas 

 

HATOUM, M. Den Förtrollade 

Staden. Strandboulevarden: 

Bonnier, 2010. 

 

COLINVAUX, P. Amazon 

Expeditions: my quest for the 

ice-age equator. Bedford Square: 

Yale University Press, 2008. 

 

Esse é o problema quando se utiliza uma foto de banco de imagens: a mesma imagem 

pode também ter sido (ou ser) utilizada como capa para outra obra. No caso, a editora Bonnier 

utilizou a mesma foto que a Yale Press University, considerando o ano de lançamento de ambas 

as obras. 

Apesar de ser a mesma foto, ela retrata bem a ideia da cidade submersa por meio do 

espelho d’água, com uma paisagem de beira de rio. Ela consegue retratar ambas as cidades, 

como se uma fosse o inverso da outra, um reflexo de espelho, mas idênticas ao mesmo tempo. 

Essa foto com a água calma, escura o suficiente para visualizar a paisagem acima, capta bem 

essa ideia. No entanto, a foto também serviu para retratar os achados reproduzidos em uma obra 

acadêmica, talvez por se referir a temas relacionados à Amazônia. Além de ser utilizada a 

mesma foto, o layout é também similar, com o título retratado no meio da capa em letras 

maiúsculas. 

Apesar de ser um layout agradável, com o uso de cores complementares (laranja e 

verde), esta capa parece ser a menos trabalhada, e isso pode ser pelo fato de Hatoum ser um 

escritor de outra nacionalidade e desconhecido do público daquele país. Como afirmamos 

anteriormente, é possível que a foto tenha sido escolhida após a leitura da obra, mas os recursos 
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investidos para a elaboração desse layout são certamente diferentes daqueles para a capa 

inglesa. 

 

4.2.7 Capa francesa 

 

Em questão de cor, esta capa é a mais próxima da versão brasileira. No entanto, ela 

retrata outro elemento importante para o enredo: o barco Eldorado. Arminto busca Eldorado, 

mas existem ao menos três Eldorados na narrativa: a cidade encantada, o barco e a cidade 

ribeirinha. É interessante notar que o barco está emergindo da paisagem, do meio das árvores e 

se destacando por seu tamanho e cores. 

 

Figura 10 – Detalhe da capa 

 

Fonte: Orphelins de l’Eldorado (2010). 

 

 

O barco aparece de forma imponente em meio à mata, o que é uma das características 

do Eldorado, enquanto o pai de Arminto cuidava dos negócios da família. Eldorado, no entanto, 
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ao longo da obra, naufraga e é uma das causas da ruína de Arminto. É interessante que o barco 

é realmente uma das muitas causas da orfandade de Arminto. 

A tipografia, assim como a maioria das capas estudadas nesta dissertação, é a com serifa 

e o destaque ao nome de Hatoum é grande, o que pode ser devido ao fato de Órfãos do Eldorado 

ser mais um dos sucessos internacionais do autor – Hatoum já é conhecido do público francês, 

o que faz com que seu nome seja reconhecível e receba maior destaque na capa. 

A capa da edição francesa também retrata a ideia da cidade submersa por mostrar um 

reflexo da cidade na água, a cidade submersa. O retrato do barco e da cidade submersa pode 

dar a ideia de que a cidade submersa sempre esteve presente no romance, mesmo antes do 

náufrago do Eldorado. A capa retrata dois Eldorados em apenas uma imagem, reforçando a 

dúvida sobre a existência de Eldorado – a capa ao mesmo tempo que não recusa a possibilidade 

de existir uma cidade submersa, retrata o Eldorado que é visível a todos os personagens, que é 

material e cuja existência não pode ser contestada. Essa capa retrata bem o enredo da obra, pois 

não encerra nenhuma possibilidade de interpretação sobre Eldorado. 

 

4.2.8 Capa checa 

 

 

A capa retrata uma mulher negra em meio a dois peixes brancos em um fundo azulado, 

o que pode nos remeter à ideia de água; é possível entender que a mulher esteja dentro da água. 

Os peixes contrastam com a mulher, pois eles estão fragmentados, o que pode nos dar a ideia 

de fósseis, enquanto a mulher está com uma fisionomia bem viva, com grandes olhos serenos. 

Ela parece estar “preservada” mesmo debaixo d’água, e é isso que Arminto chega a acreditar 
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ter acontecido com Dinaura: ela foi viver na cidade submersa de Eldorado, pois simplesmente 

sumiu e ninguém mais soube dela. 

O título e o nome do autor têm o mesmo destaque, no entanto, essas são informações 

secundárias e ocupam os espaços superior e inferior da capa, não interferindo, dessa forma, na 

visualização da moça manauara. O título sofreu uma pequena modificação na tradução, sendo 

algo como “Órfãos do Paraíso”. Essa tradução pode tirar um pouco de sentido do hipotexto, 

pois o termo “Eldorado” é triplamente significativo para a obra. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das análises elaboradas nos capítulos anteriores, verificamos que as capas 

realmente podem ser consideradas parte integrante das narrativas literárias, pois elas são 

capazes, em muitos casos, de iniciar o enredo antes da narrativa escrita. A capa é a primeira 

impressão que o leitor tem do livro, e o conjunto de elementos que a constituem são de extrema 

relevância para uma comunicação efetiva e para o melhor aproveitamento de seu poder 

comercial. A função da capa mudou com o passar do tempo – antes ela não era considerada um 

elemento comunicativo e servia apenas como invólucro protetor –, o que possibilitou novas 

formas de pensar e elaborá-la, chegando até mesmo ao ponto de ser uma categoria em diversos 

prêmios importantes do meio editorial (como exemplo, o Prêmio Jabuti). 

Nesse sentido, as editoras têm cada vez mais dado importância à capa e a seus elementos 

constitutivos: a ilustração, a posição, o tamanho e o tipo de fonte e o formato dos elementos, 

que variam devido a muitos fatores, como contexto temporal e geográfico da publicação, 

renome do autor, coleção, formato (livros de bolso ou mais tradicionais) etc. Ao questionar o 

designer de capas Alberto Mateus acerca dessa variação, obtivemos como resposta: 

 

Às vezes, o nome do autor é o mais importante, ou até um selo ou uma 

chamada. Mas isso não pode limitar a criatividade, tudo precisa ser levado em 

consideração, inclusive o fato de que ele é um produto comercial e precisa 

atingir o público certo. O design precisa ser adaptativo às necessidades de cada 

projeto. (Anexo 1). 

 

Embora exista essa variação nos layouts, há um elemento que é comum a todas as capas: 

o tema. As capas devem estar relacionadas ao enredo da obra, seja por uma analogia, seja por 

associação direta, mas ela precisa, independentemente da coleção ou do contexto geográfico, 

condizer com o enredo ou manter relação com alguma parte dele. Como vimos, existem 

numerosas maneiras de elaborar uma capa, mesmo que o layout possua semelhanças com outros 

já existentes – como é o caso da edição sueca de Órfãos do Eldorado, que utiliza a mesma foto 

que um livro acadêmico –, a mensagem não será a mesma, pois existem outros elementos (que 

não são visuais) que influenciam a compreensão da capa. 

A maneira como o leitor compreenderá essas capas pode variar após a leitura da obra, 

pois, como afirma Alberto em entrevista, elas precisam estar relacionadas ao enredo “Seja por 

analogia ou por algo muito direto. Pode ser também contextual, algo que você descobre ao 

longo do livro, mas precisa ter alguma forma de ligação com o conteúdo” (Anexo I). Nesse 

sentido, entendemos que é importante que o próprio designer, ou responsável pelo briefing, leia 
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a obra para elaborar um bom trabalho com a capa, pois muitas vezes o título pode não dar 

informações sobre o enredo. Como exemplo, podemos citar Dois irmãos: a partir do título 

apenas, podemos criar diversas hipóteses, como uma história de companheirismo ou 

cumplicidade. No entanto, ao ler a obra de Hatoum, chegamos à conclusão que essa relação 

entre os irmãos é permeada por rivalidade e ódio, e vemos também a ruína da família e do 

espaço. Sobre Órfãos do Eldorado, o título pode não revelar muito sobre o enredo, apenas que 

Eldorado é nome próprio, mas pode ser referente, à primeira vista, a uma pessoa. É pouco 

comum a associação do substantivo “órfão” a algum local, e isso pode também ser um elemento 

que causa curiosidade no leitor. Caso o designer leia apenas o título, é possível que tenhamos 

como resultado uma capa que não tem relação alguma com o enredo, que pode atrair o leitor 

para uma narrativa que não é o que ele inicialmente esperava. 

A responsabilidade de um designer ao elaborar uma capa não é apenas fazer com que 

ela seja vendável ou bonita, mas também transmitir de algum modo elementos do enredo, 

mesmo que o leitor apenas compreenda a mensagem da capa após a leitura do livro. Com 

relação à maioria das capas analisadas, entendemos que realmente houve uma leitura prévia das 

obras, apesar de existirem alguns elementos que não condizem exatamente com o contexto da 

obra. Como exemplos, podemos citar a capa inglesa de Órfãos do Eldorado, que reproduz 

elementos relevantes do enredo, mas ilustra o protagonista como um homem aparentemente 

inglês, e não brasileiro, e a capa portuguesa de Dois irmãos, que está de acordo com as demais 

capas da coleção, mas não revela nada sobre o enredo (a capa apresenta apenas um coqueiro ao 

vento). Podemos supor que esses elementos que aparentemente não harmonizam com a obra 

tenham sido incluídos na capa para criar uma ligação com o público leitor (ainda sobre a capa 

inglesa, o leitor inglês poderá se imaginar como o protagonista em uma aventura amazônica). 

No entanto, assim como afirmado anteriormente, ao analisar capas, temos perspectivas 

subjetivas e suposições, pois existem diversas maneiras de interpretar mensagens visuais. 

Nesse sentido, entendemos que eventuais equívocos cometidos por edições estrangeiras 

ao retratar ilustrações que, aparentemente, não condizem com a obra narrativa, como é o caso 

da capa croata de Órfãos do Eldorado (que mostra uma criança ao lado de uma imagem 

religiosa), ocorrem possivelmente em razão de estereótipos que cercam a natureza brasileira. A 

foto que ilustra essa edição foi tirada em solo brasileiro próximo ao local onde se passa a história 

de Arminto, mas ela não remete o leitor a momentos da narrativa ou a personagens do romance 

de Hatoum. 

O trabalho de analisar capas não conduz a soluções indiscutíveis, e nem deve fazê-lo. 

Uma análise como a que aqui se apresenta está em sintonia com as afirmações de Jauss a 
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respeito do horizonte de expectativas – no caso, nossas expectativas de leitores acadêmicos –, 

pois a análise dependerá do horizonte de expectativas do público. Como mencionamos 

anteriormente, o objetivo desta dissertação é contribuir para o estudo da recepção de capas, um 

campo ainda pouco explorado, mas muito promissor. Esperamos, com a análise das capas nos 

capítulos anteriores, incentivar o estudo das capas a partir do horizonte da recepção, para que 

se amplie também, nesta direção, o campo dos estudos teóricos sobre obras literárias. 
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ANEXO 1 – ENTREVISTA COM DESIGNER DE CAPAS 

Alberto Mateus: Designer Editorial com 25 anos de experiência. Sócio diretor do Estúdio 

Crayon Editorial. 

 

1. Qual é a relevância da tipografia na elaboração de capas de livros? Elas podem 

reforçar a mensagem que é transmitida pela narrativa literária? 

Tipografia é muito importante, ela “veste” as palavras como a roupa dá estilo as pessoas 

e pode inclusive resolver uma capa apenas com o texto. 

 

2. E quanto às ilustrações? Qual deve ser o papel delas? 

A ilustração, assim como a foto, deve completar o tema de acordo com o contexto e é o 

designer quem deve definir a linha a ser seguida pelo ilustrador. Também pode 

acontecer de a ilustração ser uma exigência do autor ou da editora. 

 

3. Quando você recebe o briefing para elaborar uma capa, a informação de que ela 

precisa ter apelo comercial influencia você de que maneira? Esse é um fator que 

limita a criatividade? 

Depende do livro, do tema e do que é importante comercialmente. Às vezes, o nome do 

autor é o mais importante, ou até um selo ou uma chamada. Mas isso não pode limitar 

a criatividade, tudo precisa ser levado em consideração, inclusive o fato de que ele é um 

produto comercial e precisa atingir o público certo. O Design precisa ser adaptativo às 

necessidades de cada projeto. 

 

4. A capa precisa estar relacionada ao enredo ou não? 

Sim, fundamental. Seja por analogia ou por algo muito direto. Pode ser também 

contextual, algo que você descobre ao longo do livro, mas precisa ter alguma forma de 

ligação com o conteúdo. 
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5. Mesmo sendo um espaço pequeno, é possível iniciar uma narrativa por meio da 

capa? 

Sim, esse recurso já foi bastante usado. E funciona bem dependendo do tipo de texto. 

 

6. Diversas capas de livros são elaboradas apenas com lettering na capa ou com 

ilustrações/fotos diretamente relacionadas ao título da obra. As capas de Dois 

irmãos e Órfãos do Eldorado parecem não seguir essa linha, pois a primeira traz 

uma foto antiga de um mercado municipal e a segunda, uma foto de uma janela 

com vista para o mar. Por que você acha que a Companhia das Letras optou por 

essa linha, apesar de ter capas mais diretas em seu catálogo? (Por exemplo, 

Sentimento de mundo e O óbvio ululante) 

Claramente trata-se de uma coleção, as fotos utilizadas estão no contexto de cada livro. 

Lendo os livros você vai encontrar a ligação com as fotos. Foi uma opção de projeto de 

coleção usando contexto obtido através da leitura do livro. 

O outro “Sentimentos do mundo” segue o projeto dos livros de bolso para vários autores, 

é diferente, segue outra linha, assim como o do Nelson Rodrigues. 

 

7. Por fim, qual é a sua avaliação sobre as capas de Dois irmãos e Órfãos do Eldorado? 

São boas capas que trazem sempre algum elemento contextual do miolo. Na minha 

opinião, atingem muito bem o leitor, e é isso que importa. 


