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RESUMO 
 

Esta dissertação propõe-se a analisar o romance Dois irmãos, de 

Milton Hatoum. Tem como objetivos refletir sobre as relações entre o contexto 

sócio-cultural-econômico e sua influência na formação da identidade das 

personagens, assim como evidenciar a memória no espaço como agente que 

ressignifica o passado no presente. Para atingir tais objetivos, levantou-se o 

seguinte questionamento: Como a noção de sujeito, construída na relação com 

o outro, forma-se frente ao eco de múltiplas vozes no processo de formação 

identitária das personagens? As hipóteses - no texto literário, em especial no 

romance tomado como objeto deste trabalho, as mudanças decorrentes dos 

processos de transformação da sociedade manauara interferem no modo de 

olhar que o narrador dispensa aos objetos que focaliza e, por conseguinte, são 

essenciais para a compreensão dos elementos formadores de identidade. 

Consideramos também que a partir da memória o narrador-protagonista enreda 

o passado e o presente, criando imagens tecidas em torno da tensão entre 

lembrança e esquecimento, bem como entre memória coletiva e memória 

pessoal. A fundamentação teórica acerca da formação identitária se apoia 

principalmente nos estudos de Stuart Hall (2004) e de Zygmund Bauman 

(2001, 2005). A respeito da memória, pautamo-nos nas teorias de Bosi (2009); 

Ricoeur (2007) e Bérgson (2006). Entre as considerações finais, ressalta-se: a 

busca aflitiva de Nael, narrador-personagem, para recompor seu passado e, 

consequentemente, sua identidade, ganha veracidade pelo imaginário e pelo 

contexto sócio-cultural-econômico; o efeito dessa procura é a mobilidade do 

narrador entre as alteridades e os fragmentos reunidos no espaço biográfico. 

 

Palavras-chave: Milton Hatoum; Dois Irmãos; Romance contemporâneo; 

Identidade; Memória; Tempo.  
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ABSTRACT  
 

This essay proposes to analyze the novel DoisIrmãos, by Milton 

Hatoum. It aims to reflect on the relationship between the socio-cultural-

economic context and its influence on the identity of the characters, as well as 

highlight the memory space as an agent that reframes the past in the present. 

To achieve these goals, the following question was risen: How does the notion 

of subject, constructed in relation to the other, forms itself against the multiple 

voices echo in the identity formation process of the characters? The hypotheses 

– in the literary text, especially in the novel taken as the object of this work, the 

resulting changes in processing of manauara society affects the way that the 

narrator looks to the focused objects and, therefore, are essential for 

understanding identity forming elements. We also believe that from memory the 

narrator-protagonist entwines the past and the present, creating images woven 

around the tension between remembering and forgetting, as well as between 

collective memory and personal memory. The theoretical foundations about 

identity formation relies mainly on studies of Stuart Hall (2004) and Zygmund 

Bauman (2001, 2005). Regarding memory, we are referring to the theories of 

Bosi (2009); Ricoeur (2007) and Bergson (2006). Among the final 

considerations, the following stand out: the distressing search for Nael, narrator-

character, that, to recover his past and, consequently, their identity, gains truth 

through the imaginary and the socio-cultural-economic context; the effect of this 

demand is the mobility of the narrator between otherness and biographical 

fragments assembled in the biographic space. 

 

Keywords: Milton Hatoum; Dois Irmãos; Contemporary novel; identity; 

memory; Time. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação reflete sobre a questão identitária e seus 

desdobramentos no romance Dois irmãos, de Milton Hatoum (2000). Temas 

como memória, reconstrução de lembranças, silêncio, alteridade e identidade 

são analisados numa perspectiva literária em diálogo com outras áreas do 

conhecimento. Acreditamos, como diz Candido (2006, p. 07), que “Uma crítica 

que se queira integral deixará de ser unilateralmente sociológica, psicológica 

ou linguística, para utilizar livremente os elementos capazes de conduzirem a 

uma interpretação coerente.”  

A nossa leitura pretende, mediante a análise dos procedimentos 

discursivos, refletir sobre as relações entre o contexto sócio-cultural-econômico 

e sua influência na formação da identidade da personagem Nael de Dois 

irmãos. Consideramos os aspectos que o romance suscita a esse respeito, 

partindo de estudos que tratam da questão da identidade, relacionando-a ao 

contexto social no qual se insere. A escolha de tal abordagem nos levou à 

elaboração do seguinte problema: como a noção de sujeito, construída na 

relação com o outro, forma-se frente ao eco de múltiplas vozes no processo de 

formação identitária das personagens? A fim de respondermos tal questão, 

optamos pelo caminho que nos aponta Bakhtin (1993, p. 358), quando nos 

afirma que  

A obra e o mundo nela representado penetram no mundo real 

enriquecendo-o, e o mundo real penetra na obra e no mundo 

representado, tanto no processo da sua criação como no processo 

subsequente da vida, numa constante renovação da obra e numa 

percepção criativa dos ouvintes-leitores.  

 

A conexão que buscamos estabelecer entre literatura e sociedade, 

focada na formação da identidade das personagens, 

 

é percebida de maneira viva quando tentamos descobrir como as 

sugestões e influências do meio se incorporam à estrutura da obra – 

de modo tão visceral que deixam de ser propriamente sociais, para se 

tornarem a substância do ato criador (CANDIDO, 1987, p.163-4). 

 

Nessa mesma linha, Paul Ricoeur (2010), um dos grandes pensadores 

franceses do pós-guerra, elenca, ao longo de seus estudos, aspectos 
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relevantes entre os quais destaca a narrativa como projeção de um mundo e 

também um esforço efetivo de compreensão de nós próprios numa dimensão 

temporal. Isso equivale a dizer que não há discurso de tal forma fictício que não 

vá ao encontro da realidade. A esse respeito, o autor esclarece: 

 

Por entrecruzamento entre história e ficção, entendemos a estrutura 

fundamental, tanto ontológica como epistemológica, em virtude da 

qual a história e a ficção só concretizam suas respectivas 

intencionalidades tomando de empréstimo a intencionalidade da outra 

(RICOEUR, 2010, p. 311). 

 

Para o autor, a construção da identidade do sujeito se dá de maneira 

reflexiva e hermenêutica, englobando três momentos ou dimensões principais: 

o diálogo consigo mesmo, o diálogo com os símbolos e signos culturais, e o 

diálogo com os outros sujeitos.  

Essa perspectiva reitera o que procuramos defender, ou seja, a 

influência dos diversos discursos sociais na construção da identidade das 

personagens, sobretudo a dos gêmeos e a do narrador-protagonista, Nael. 

Nossa hipótese para a problemática apresentada é a de que no texto literário, 

em especial no romance tomado como objeto deste trabalho, as mudanças 

decorrentes dos processos de transformação da sociedade manauara 

interferem no modo de olhar que o narrador dispensa aos objetos que focaliza 

e, por conseguinte, são essenciais para a compreensão dos elementos 

formadores de identidade. 

Haja vista toda a complexidade de temas que nos é apresentada a 

partir da memória, seja ela individual, seja coletiva, também consideramos a 

hipótese de que, ao criar e organizar suas lembranças, o narrador-protagonista 

enreda o passado e o presente, criando imagens tecidas em torno da tensão 

entre lembrança e esquecimento, bem como entre memória coletiva e memória 

pessoal. 

A memória é aqui tratada como um recurso inerente à composição 

narrativa de Dois irmãos. O objetivo deste trabalho não é privilegiar uma visão 

em detrimento da outra, mas sim abarcar visões que nos ajudem a entender 

esse processo narrativo. Assim, admitimos que a memória é um espaço de 

ressignificação no qual a consciência do presente compõe dialogicamente o 
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passado, criando uma ilusão de futuro, “essa falácia que persiste” (HATOUM, 

2000, p.263)1
 

Enleados na teia narrativa do romance, somos levados a percorrer os 

sinuosos caminhos da subjetividade de Hatoum, guiados não pelo escritor 

manauara, mas pelo fio da memória do narrador-personagem que busca 

alcançar a totalidade de sua existência.  

O romance Dois irmãos percorre cerca de cinquenta anos da história de 

Manaus. Abarca temas como disparidades socioeconômicas, tradição, 

modernidade, conflitos familiares, incesto, amor, ódio, discriminação racial e 

outras tantas relações sociais que estabelecem um diálogo crítico do autor com 

os acontecimentos da história recente do Brasil e, mais precisamente, de 

Manaus. 

Nesse sentido, observamos que Nael, narrador-personagem, centra 

seus olhares nos estados psicológicos daqueles que o rodeiam. Veja-se, por 

exemplo, Halim, Yaqub e Zana, os quais enunciam, por meio da fatura da obra, 

a influência de um doloroso processo de urbanização e modernização na 

cidade. 

A fim de abarcar a riqueza literária da obra em questão, este trabalho 

divide-se em três capítulos. O primeiro capítulo, denominado “A vida no relato 

ficcional: o homem no mundo representado” trata da recolha de 

posicionamentos críticos sobre a obra de Hatoum, dando especial relevo 

àqueles que se relacionam com o romance Dois irmãos. Nessa colheita de 

pareceres, trilhamos um caminho que procurou privilegiar não só a visão da 

crítica especializada, como também o olhar do próprio autor a respeito do 

enfoque da crítica sobre sua obra. 

O segundo capítulo, intitulado “Partilhas do eu-tu em Dois irmãos” 

explora questões relativas à formação da identidade dos indivíduos, 

confrontando proposições de autores de várias áreas do conhecimento como 

Antonio Candido (2006),Zygmunt Bauman (2001, 2005) e Mikhail Bakhtin 

(2006), tendo, entretanto, como principal referência os estudos de Stuart Hall 

(2004) sobre as relações entre contexto sócio-cultural-econômico e suas 

                                                           

¹HATOUM, Milton. Dois irmãos. 1ª Edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 263. 

Todas as outras citações, quando não devidamente indicadas, foram extraídas dessa edição e 

vêm acompanhadas somente da indicação de páginas.  
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influências na formação identitária do indivíduo. Este capítulo ainda reserva 

espaço para tratar de outros aspectos relevantes neste processo identitário: a 

questão das múltiplas formas do silêncio na narrativa,à luz dos conceitos de 

Eni Pucciinelli Orlandi (2007), Susan Sontag (1987), Kovadloff (2003) e as 

imagens singulares imprimidas na memória pelos espaços, na visão de Gaston 

Bachelard (2008). Importante ressaltar que os estudos de Tuan (1983), Eliade 

(2001) e Carlos (1996) foram valiosos para desenvolvermos algumas reflexões 

em torno da ideia de lugar e espaço, pois consideramos que a análise das 

diferentes definições que envolvem esses termos podem nos auxiliar a 

compreender melhor a relação que se estabelece entre lugar e identidade.  

O terceiro capítulo, intitulado “Lembrar e esquecer: desdobramentos da 

memória”, trata da combinação das coordenadas espaço-tempo no discurso do 

romance e das estratégias do autor para criar sua teia narrativa. Esse estudo 

se vincula ao estudo da memória e de seus desdobramentos, haja vista ser ela 

a responsável por instalar a conexão entre o passado e o presente, denotando 

que na trama de Hatoum a memória se apresenta como o manancial no qual o 

narrador-personagem recupera a sua própria história e a dos personagens do 

romance. Como principais referências para discutir o tema, foram selecionados 

os estudos de Bosi (2009); Ricoeur (2007) e Bérgson (2006). Neste capítulo, 

destinamos ainda um espaço para discutir a questão do duplo, temática que 

representa os antagonismos humanos na figura de Yaqub e Omar e as 

divergências da existência acentuadas em um plano temporal fragmentado. 
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CAPÍTULO I – A vida no relato ficcional: o homem no mundo representado 

 

1.1. Recorte crítico sobre a obra de Milton Hatoum 

 

“A literatura tem que ser seca, enxuta, sem muitos adjetivos, 

explicações e convincente” (HATOUM, 2013). 

 

 

Para Milton Hatoum (apud MELLO, 2003, p.68) a literatura “é uma das 

tantas maneiras de expressar o mundo, é um modo de ver, de imaginar e 

problematizar conflitos que podem ser explícitos, com forte componente 

histórico, mas podem ser bastante interiorizados”. Justamente por conseguir 

abarcar tal complexidade, a obra de Milton Hatoum tem merecido atenção por 

parte da academia, haja vista o volume de trabalhos que vem suscitando ao 

longo dos anos. Por meio de uma linguagem desautomatizada, o escritor 

desconstrói e (re)constrói o  mundo em que as personagens se movem. 

Autor de quatro romances, cronista, poeta, ensaísta e tradutor já teve 

sua obra traduzida em doze línguas e publicada em quatorze países. 

Conquistou os prêmios de Ordem do Mérito Cultural 2008, Prêmio APCA 2005, 

Prêmio Bravo de Literatura 2006, Prêmio Jabuti 2001 e 2006, Prêmio Livro do 

ano da CBL 2005, Prêmio Multicultural 2001, Prêmio Portugal Telecom 2006. 

Na configuração de sua escrita, entre imagens textuais e visuais, o 

escritor amazonense nos proporciona uma imersão na história das 

personagens, as quais estão além da mera representação de tipos sociais, pois 

se pautam pela expressão de experiências humanas que quebram esferas 

espaciais e temporais. Tal característica confere significativo valor sociocultural 

à sua produção.  

Imbuído de grande preocupação com a arquitetura do texto, o autor 

deixa transparecer sua opção pela linguagem concisa. Acerca dessa questão 

na produção romanesca, Hatoum (2006) declara:  

 

A tendência, às vezes, de um escritor é se alongar, é esticar, é 

descrever, e o Graciliano não descreve muito. Em poucas palavras, 

ele fala do essencial, e nisso eu acho que ele foi um mestre. O 

sentimento e o drama humanos, eles são trabalhados de uma forma 

muito sintética, muito concentrada. [...] o Graciliano soube 

estabelecer um diálogo entre essa aridez do sertão e a aridez da 

linguagem. [...] Não quero dizer com isso que um escritor que escreva 
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com frases longas e sinuosas seja melhor ou pior. Não se trata 

exatamente disso, mas se trata de adequar a trama, a paisagem, o 

ambiente a essa linguagem concisa.  

 

Começamos com a sistematização da leitura realizada sobre a 

produção de Milton Hatoum: artigos, dissertações e teses que, embora não de 

forma exclusiva, fazem menção direta ou indiretamente ao estilo de sua escrita  

e ao tema proposto neste trabalho. 

Ao falar sobre a arquitetura da obra de Hatoum, Bosi (2003, p. 437), 

afirma que 

 

A escrita apurada de um estreante como Milton Hatoum parece 

indicar (como fizeram, nos anos 70, Raduan Nassar com Lavoura 

Arcaica e Carlos & Carlos Sussekind com Armadilha para Lamartine) 

que um certo ideal de prosa narrativa, refletida e compassada, que 

vem de Graciliano e chegou a Osman Lins, não é forçosamente fruto 

de um passado estético irreversível. Esse padrão resiste em meio aos 

cacos do mosaico pós-moderno e significa a vitalidade de um gosto 

literário sóbrio que não renuncia à mediação da sintaxe bem 

composta e do léxico preciso, sejam quais forem os graus de 

complexidade da sua mensagem. A ideia de arte como trabalho 

baqueou mas ainda não morreu.  

 

A escrita apurada de Milton Hatoum de que fala Alfredo Bosi foi 

inaugurada, por assim dizer, em 1989 quando o romance Relato de um certo 

oriente despontou no cenário da literatura brasileira contemporânea. Essa 

narrativa memorialística de linguagem minuciosamente trabalhada e vencedora 

do Prêmio Jabuti de Melhor romance (1990) conta a história de uma mulher 

que após vinte anos distante de Manaus, cidade de sua infância, regressa e, 

por meio da rememoração de seu passado e auxilio da lembrança de outros, 

intenta dar sentido e valor à sua origem e existência.  

Bosi (2003, p. 437) fala dos aspectos inovadores desse romance ao 

refletir a respeito da potencialidade da ficção brasileira. Segundo ele, tais 

potencialidades 

(...) Não a esgotam nem os bas-founds cariocas nem os rebentos 

paulistas em crise de identidade, nem os velhos moradores dos 

bairros de classe média gaúcha, nem as histórias espinhentas do 

sertão nordestino. Há também lugar para outros espaços e tempos e, 

portanto, para diversos registros narrativos como os que derivam de 

sondagens no fluxo da consciência. Quem supunha, por exemplo, 

que da Amazônia só nos viessem episódios de seringueiros e de 

índios massacrados, por certo recebeu com surpresa o texto em 
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surdina de Milton Hatoum, Relato de um certo Oriente (89), em que a 

vida de uma família burguesa de origem árabe, enraizada em 

Manaus, se dá ao leitor como um tecido de memórias, uma sequência 

às vezes fantasmagórica de estados de alma, que lembra a tradição 

do nosso melhor romance introspectivo.  

 

Todavia, por colocar em relevo aspectos da cultura do norte do país e 

ressaltar insistentemente a presença da cidade de Manaus e do espaço 

amazônico, Relato de um certo oriente – assim como o conjunto da obra de 

Hatoum - suscitou e ainda fomenta, entre os críticos e aficionados por 

literatura, um largo debate a respeito do seu caráter regionalista, apesar de 

Hatoum (apud TOLEDO, 2006, p. 27) esquivar-se desse rótulo simplista: 

 

Tentei evitar não apenas o exotismo, como também o regionalismo, 

que, muitas vezes, pode tornar-se uma camisa de força, uma forma 

de inscrever o texto numa área geográfica. Numa obra literária, os 

traços da cor local e as circunstâncias históricas, geográficas e 

sociais, são inevitáveis, pois o escritor está sempre rondando suas 

origens (...) 

 

Hatoum (1996, p.11) já reiterava em “Literatura e memória”, sua 

posição quanto ao suposto regionalismo contido em seu romance:  

 

De modo que pus de lado o projeto de um romance espacial, de 

grandes panorâmicas sobre a região, e fechei a angular, usando uma 

lente de aumento para ver de perto um drama familiar [...]. Se fui 

avaro na descrição do espaço amazônico, talvez tenha sido pródigo 

na construção do tempo da história. Se não recorri ao labirinto 

amazônico, recorri, sim, ao labirinto do tempo. Penso (não sem um 

certo otimismo) que alguns leitores tiveram tempo de se perder nesse 

labirinto. Esse tempo em ziguezague, com muitos avanços e recuos, 

foi certamente intencional. 

 

Tania Pellegrini (2007, p.107) reconhece o caráter regional da obra de 

Hatoum, mas o coloca em uma categoria diferente. Trata-se de “regionalismo 

revisitado”: 

[O] regionalismo revisitado de Hatoum consiste […] numa mescla de 

elementos que brotam de todos os matizes de uma matéria dada por 

uma região específica, com outros advindos de matrizes narrativas de 

inspiração europeia e urbana, formadoras da nossa literatura, tudo 

filtrado por um olhar que contém horizontes perdidos num certo 

Oriente e num outro tempo. Com isso, o autor relativiza o gênero, 

num momento da historia da ficção brasileira em que ele parecia aos 

poucos estar se esgotando.  
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Pellegrini sugere que a diferenciação entre o regionalismo tradicional e 

o regionalismo revisitado de Hatoum está em que este, mesmo mantendo a 

temática dada por uma região específica, incorpora matérias referentes a 

culturas universais, enquanto aquele se fecha para tais inserções.  Em suma, a 

proposição básica de Pellegrini aponta para o conteúdo universal da obra de 

Hatoum contida em um universo próprio. 

O romance extraiu em sua primeira edição a seguinte nota elogiosa de 

Arrigucci (1989): 

O romance é aqui uma arquitetura imaginária: a arte de reconstruir, 

no lugar das lembranças e vãos do esquecimento, a casa que se foi. 

Uma casa, um mundo. Um mundo até certo ponto único, exótico e 

enigmático em sua estranha poesia, mas capaz de se impor ao leitor 

com alto poder de convicção. 

 

Também seduzida por essa arquitetura imaginária de que nos fala 

Arrigucci, Chiarelli (2007, p.40-44), afirma que 

 

A referida maneira de narrar, somada à própria arquitetura do 

romance, além da alusão direta à personagem Sherazade, são 

chaves de leitura que remetem diretamente ao modelo da novelística 

oriental. A possibilidade de estabelecer o diálogo entre obras 

distantes entre si no tempo e no espaço enriquece a obra de Hatoum, 

revelando a presença oriental não só no nível temático – 

personagens, ambientação, práticas culturais –, como no que se 

refere ao próprio legado da cultura árabe no plano da linguagem. No 

ato de narrar, morte, loucura e desagregação são provisoriamente 

interrompidas. 

 

No entanto, nem toda crítica especializada refere-se ao romance de 

Hatoum em tons de aprovação. A título de exemplo, citamos o caso de Silviano 

Santiago (1989, p. 4-5) que, analisando Relato de um certo Oriente, sublinha 

a prisão a uma estética modernista em que estaria confinada a narrativa de 

reminiscência de Hatoum. Frisa ainda que o autor, por ser contemporâneo, 

deveria dar mostras de independência e sintonia com questões do momento 

atual. Apontando para os problemas dessa construção narrativa, o crítico 

afirma que 

O romance está marcadamente preso à estética modernista (em 

particular à dos anos 30) e hoje espero do novo autor que me dê 

sinais de independência. Não pelo simples gosto de ser 

independente, mas porque as condições de produção da obra literária 

não são as mesmas das décadas de 20 a 60.  
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Detecto o x do problema, acredito. Um perfume adocicado de “escrita 

da memória” percorre o romance e isso me chateia. Já li por demais 

isso antes, tanto lá fora quanto aqui dentro. Penso contrastivamente 

no romance O amante de Marguerite Duras. Não é a maneira como 

eu compreendo hoje a possibilidade de escrever a história de uma 

família. Certa ingenuidade (é o mínimo que posso dizer) psicológica 

na concepção do papel da memória na constituição do sujeito me 

leva ao desespero ao passar da página 21 para 22. Que me perdoe o 

autor, mas a teoria psicanalítica está por aí e veio para ficar. 

Desespero-me um pouco mais. Os lugares-comuns abundam nas 

páginas 54 e 55 quando o narrador descreve as impressões que teve 

ao deparar com o “mistério” de uma vida humana ao violar e ler uma 

correspondência alheia. E paro por aqui porque o filão é pobre. Trata-

se de um velho autor novo. 

 

Como se vê, a despeito do eco de vozes favorável à sua obra, o 

escritor amazonense, segundo Santiago, não conseguiu uma renovação no 

cenário da literatura contemporânea, tampouco apresenta um trabalho 

diferenciado com a linguagem. 

Contudo, nos alinhamos com a perspectiva da corrente crítica que 

considera Milton Hatoum um romancista com pleno domínio do gênero e 

acreditamos que uma de suas contribuições mais relevantes para a literatura 

brasileira, embora não inédita, seja sua capacidade de transformar, por meio 

de uma sintaxe bem realizada e léxico preciso, temas relativamente 

corriqueiros e triviais em matéria renovada de dimensão universal. 

O número de publicações que tratam do romance Relato de um certo 

Oriente é bastante expressivo, mas nem todos servem ao nosso propósito de 

análise, por isso aqui estão agrupados artigos, dissertações e teses que de 

alguma forma abordam aspectos referentes às características da escrita desse 

autor.  

Segundo Marleine de Toledo (2006), ao escrever seu primeiro 

romance, Hatoum se submeteu a um admirável esforço técnico em que se 

percebe um estilo econômico, poético, cheio de figurações e estranhamentos. 

Toledo (2006, p. 137), em seus apontamentos, ainda salienta que o autor 

 

arma seu romance como uma obra arquitetônica: esboça um desenho 

no começo, como se fora um projeto, e depois vai acentuando o 

traçado, acrescentando novos espaços, orientando o leitor/crítico 

para outras perspectivas; finalmente, arremata com os acabamentos 

de sua escritura peculiar, econômica, plástica, poética, suave e dura, 

denotativa e conotativa ao mesmo tempo. 
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O que se nota é que as características salientadas por Toledo, a 

respeito do estilo de Hatoum, podem ser igualmente percebidas em todos os 

romances posteriores do escritor. Certamente por isso, tal recorrência tem sido 

ressaltada pela crítica como marcas identificadoras de Hatoum. 

Vera Lúcia da Rocha Maquêa (2007), em sua tese de doutorado 

Memórias inventadas: um estudo comparado entre ‘Relato de um certo 

Oriente’, de Milton Hatoum e ‘Um rio chamado Tempo, uma casa chamada 

Terra’, de Mia Couto”, focaliza, sob o viés comparatista, além da viagem como 

motivo de deslocamento da memória, as técnicas e temáticas de construção da 

narrativa desses dois autores, as quais exploram a percepção dos sentidos, 

proporcionando uma aventura na materialidade da palavra. 

 Renato Cabral Rezende (2013) argumenta sobre a reflexividade do 

fazer textual que compreende a própria escrita da obra como uma prática 

comunicativa. O pesquisador principia suas considerações falando da “escrita 

vigorosa, paciente” do relato, destacando, mais especificamente, como se 

manifesta textual e discursivamente a reflexividade da narradora-personagem 

acerca da estruturação e da própria escrita de um relato. Considera ainda a 

presença expressiva de narrativas de cunho memorialístico. 

Somente após quase uma década, mais precisamente no ano 2000, 

Hatoum lança seu segundo romance, Dois irmãos, eleito o melhor romance 

brasileiro no período de 1990-2005, em pesquisa feita pelos jornais Correio 

Brasiliense e O Estado de Minas. Como no romance anterior, Manaus é 

cenário para outra narrativa envolvendo um drama familiar. Nesse trabalho, 

Hatoum é reconhecido não só pela qualidade de sua construção narrativa, 

como também, segundo a leitura de Perrone-Moisés (2000), pela linguagem, 

“ao mesmo tempo rica e limpa, mais enxuta e mais eficiente do que no primeiro 

livro”. 

Hatoum parece ter um talento especial para compor narrativas em que 

a memória funciona como fio condutor. Tal assertiva pode ser comprovada com 

o terceiro romance do escritor, Cinzas do norte, publicado em 2005. A 

narrativa é engendrada por meio de um relato urdido pela memória dos 

narradores que buscam, em suas reminiscências, recuperar o passado.  
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À semelhança dos romances anteriores, Cinzas do norte foi muito 

bem recebido pela crítica e acabou recebendo diversos prêmios, dentre eles, 

um Jabuti, na categoria de livro do ano de ficção.  

Em relação à questão memorialística e, principalmente à abordagem 

contemporânea que Hatoum realiza nesse romance no que tange às 

identidades em constituição, Francisco Foot Hardman (2000, p. 5) pondera que 

esse tipo de literatura  

 

(...) interessa aos estudos culturais e literários sobretudo nos 

entrecruzamentos que traçam entre memória, ficção e história, esta 

última desdobrada em múltiplas histórias que se traçam, se 

desenvolvem e se apagam nos planos pessoal, familiar, regional, 

nacional e internacional.  

 

Hardman, segundo o que depreendemos, ratifica o pensamento 

daqueles que consideram um equívoco o enquadramento da obra de Hatoum 

na linhagem regionalista. A estrutura da narrativa e o modo como espaço, 

tempo, personagens, desintegração familiar e degradação social são tratados 

em Cinzas do norte, transportam o leitor para a realidade da sociedade 

manauara das décadas de 50 e 60. Todavia, tal releitura do espaço amazônico 

constrói uma visão muito mais universal do que regional, como se a literatura 

contasse a situação histórico-social vivenciada além da geografia. 

Da palavra cinzas, extraímos o elemento simbólico, cuja analogia nos 

remete à ruína familiar, à devastação e ao esfacelamento do indivíduo. A 

expressão se torna, portanto, entrada para o romance. A respeito dessa 

referência marcada desde o título, Cury (2009, p.44) chama a atenção do leitor 

para o fato de que “Quem procura um norte só vai encontrar cinzas; quem quer 

fugir para a cor local, só vai achar a melancolia universal”.  

Cury segue ressaltando algo que temos reiterado em nossas 

considerações, isto é, a habilidade com que a ficção hatouniana trata de 

assuntos como identidade e sua íntima relação com a memória. Outrossim, 

salientamos a maneira pela qual Hatoum aborda outras questões locais ou 

universais, nacionais ou planetárias, individuais ou coletivas, abarcando, por 

meio da linguagem, a densidade e a multiplicidade do mundo circundante. Tal 

engendramento certamente não passará despercebido, até mesmo ao leitor 

menos atento. 
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Em 2008, Hatoum lança Órfãos do Eldorado, cujo enredo retoma a 

temática dos conflitos familiares, das reminiscências e da paternidade 

problemática, recorrentes em suas obras anteriores. Contudo, nessa novela, é 

o discurso mitológico adotado por Hatoum que dá a tônica à narrativa.  

Julio Pimentel Pinto (2008), em súmula da obra, ressalta esse tom 

mítico, afirmando:  

 

Órfãos do Eldorado é uma novela de 103 páginas. Concisa, conforme 

exige a coleção de mitos da Canongate para que foi concebida. 

Concisa, como só a maturidade de Hatoum atinge. Bela e forte como 

Relato de um certo oriente, Dois irmãos e Cinzas do Norte, mas com 

dicção própria e plenamente definida, que se ajusta ao limite de 

espaço e resulta num texto de que – calcula o leitor – não é possível 

tirar uma palavra, um sinal, uma das frases definitivas que a pontuam 

e fazem o leitor parar seguidamente para pensar. É novela una e 

única: como o abraço de Amando, o pai, no filho Arminto, como o 

conhecimento do sexo de Arminto na rede de Florita, como a noite de 

amor com Dinaura, como o rosto de Angelina, mãe morta na foto 

recortada. Mas a unicidade da narrativa – um que se faz dois – 

combina história e mito, ficção e fábula, lenda e verdade. Por isso, 

Dinaura se confunde com uma criatura mágica do rio ou com outra 

mulher, Estrela – céu espelhado no rio, como um dia viu Ismália e, 

antes, o Livro das Noites. E Amando, querido por todos (menos pelo 

filho), tem o coração vil de seu sobrenome. Manaus, claro, é a cidade 

terrena, miserável, e a outra, submersa e encantada. 

 

Em 2009, em sua dissertação de mestrado, Mitos, Memória e Infância 

em "Órfãos do Eldorado", Marcos Vinicius M. da Silva, investiga a elaboração 

discursiva das memórias da infância presentes na obra. Nessa investigação, o 

pesquisador afirma que as imagens dos mitos amazônicos surgem em meio a 

uma estruturação narrativa que remete ao relato oral e dessa forma configura 

uma obra ficcional em que a forma e o conteúdo tornam-se um binômio 

indissociável e harmônico. Quanto ao aspecto memorialístico, segue 

enfatizando que, quando a memória se transforma em relato, surge o pacto 

com cada leitor que toma seu lugar e escuta a trajetória da personagem, 

delineada na velocidade e na ambivalência permitidas pela lembrança, a qual 

reconstrói a infância que marca a importância da origem do tempo primordial. 

No artigo “Do mítico ao imagético”: a espetacularização em Órfãos do 

Eldorado, de Milton Hatoum (2011), Maria Emília Martins da Silva expõe a 

novela em pauta como mote da ideia de que o mito – uma imagem especular – 

é uma tentativa de recobrança do sujeito contemporâneo de sua unidade 
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perdida, que é a origem da sociedade do espetáculo, segundo o teórico Guy 

Debord. 

Lourdes Nazaré S. Ferreira (2012), em artigo a respeito de Órfãos do 

Eldorado, propõe-se a detectar as marcas das narrativas míticas na formação 

da identidade regional, destacando as personagens da obra como 

divulgadoras, tanto do imaginário popular, quanto dos valores e crenças no 

contexto amazônico.  

Em 2014, uma adaptação cinematográfica de Órfãos do Eldorado foi 

lançada nas redes de cinema nacionais. Com direção de Guilherme Coelho, o 

filme prima pela história de amor, obsessão e enlouquecimento de um homem 

na Amazônia e, apesar de se tratar de uma releitura, cuja fidelidade não nos 

parece essencial, conserva a essência mítica contida nas páginas da novela. 

Sobre a adaptação de seus livros para o cinema, Hatoum (2013) declara:  

 

Às vezes eu penso nisso, nessa adaptação como trabalho de 

tradução literária, por que o tradutor não é um traidor, isso daí eu 

acho uma balela. É que a fidelidade não passa pela mera transcrição. 

Então o trabalho não é de adaptação, é um trabalho de transcrição. 

Eu gostaria de reconhecer o que há de especial no Órfãos do 

Eldorado ou no Relato ou no Dois irmãos. O que há de essencial. 

Quer dizer, as questões mais fundas dessas narrativas?  

 

Em 2009, Hatoum lança sua quinta produção literária, Cidade Ilhada, 

coletânea que reúne 14 contos. Trata-se do primeiro livro de contos do autor e 

apresenta narrativas com sujeitos estrangeiros de origens diferenciadas, 

característica que inspirou alguns trabalhos sobre a representação do imigrante 

e estrangeiro na história da literatura brasileira. Tudo isso revelado por meio, 

como já salientamos, de um discurso mitológico advindo da fusão entre o real e 

o fantástico. A respeito da constituição dessa obra, Helena Friediche (2009) 

salienta que 

o mito do Eldorado ou da cidade encantada está em toda a narrativa. 

Não apenas a mítica cidade submersa que se denomina Eldorado; 

também o navio cargueiro que muita riqueza e lucro traz, no passado, 

à família cordovil assim se chama; e, similarmente à cidade mítica, 

ele também naufraga, iniciando um período de decadência matéria e 

de pobreza. Desse modo, o mito do eldorado (...) desdobra-se: há o 

Eldorado fictício, um lugar ideal, mas desaparecido, e outro eldorado 

real, que, naufragando, causa uma tragédia material.  
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 Hatoum, segundo o que depreendemos do comentário acima, inova no 

modo como articula o mito à narrativa. Na fatura do texto, o mito contribui para 

modelar subjetivamente características das personagens, cuja identidade vai 

sendo construída por meio de comparações entre seu comportamento e 

elementos de mitos amazônicos. 

Por coincidirem, em parte, com o tema que tratamos em nossa 

pesquisa, destacamos dois trabalhos. O primeiro é a dissertação de mestrado 

de Marina Arantes Santos Vasconcelos (2013), denominada Estrangeiros na 

obra de Milton Hatoum Leitura dos contos de A Cidade Ilhada em que é 

traçado um olhar sobre o tema da imigração e sobre o conceito de 

‘“estrangeiridade”’ na literatura brasileira, além de observar como o autor 

particulariza sua acepção. Nesse trajeto, a autora desenvolve um estudo sobre 

a questão do outro, da alteridade, com respaldo nas pesquisas de autores 

como Tzvetan Todorov, Rogério Haesbaert, Stuart Hall e Néstor Garcia 

Canclini. O segundo, é a dissertação de Renata Carolina V. Santos (2009), 

intitulada Influências da modernidade e ecos da contemporaneidade na 

ficção de Milton Hatoum. Nesse trabalho, a autora se concentra no exame 

das estratégias ficcionais utilizadas por Hatoum na confecção de Órfãos do 

Eldorado, como também nos elementos que contribuem para que se repense 

o debate acerca da formação da identidade. De acordo com a pesquisa, as 

transformações ocorridas na modernidade vêm influenciando a composição 

dos sujeitos ficcionais e das narrativas. 

O mais recente livro de Hatoum (2013), Um solitário à espreita, reúne 

noventa e seis crônicas publicadas nos últimos dez anos. Os textos abordam 

temas variados como política, memórias de infância e histórias de sua família 

em Manaus, e há aqueles que tratam da literatura. Talvez, por se tratar de uma 

produção relativamente recente, esta obra ainda não recebeu muitas críticas. 

Entretanto, sejam positivas, sejam negativas, as que aí estão prenunciam uma 

vasta discussão a respeito desse gênero no Brasil. 

Para Cristiano Ramos (2013), as crônicas apresentadas nessa 

coletânea são bastante corretas – o que não significa que sejam boas. 

Segundo ele, Hatoum demorou sucumbir aos apelos do mercado editorial e 

quando o fez manteve o cuidado com a linguagem, bem como evitou um 

afastamento radical dos temas de seus romances. Mas Ramos adverte que “as 
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ferramentas que nos livros estavam a serviço das histórias de ‘personagens 

oblíquas’, de famílias e paisagens em desintegração, nas crônicas parecem 

insuficientes, carecem de espírito que lhes dê força”. 

Apresentando opinião oposta à de Ramos, Henrique Fendrich (2013), 

faz referência a Hatoum como um cronista tardio, mas de qualidade 

comparável aos grandes nomes da literatura universal: 

 

Milton Hatoum é um cronista tardio. Assim como Cristóvão Tezza, por 

exemplo, só passou a exercer o gênero depois de já ter alcançado 

muito sucesso com seus romances, gênero bem mais aceito pela 

literatura, e portanto digno do prestígio que o jornal busca no 

momento de escolher os seus colunistas. Mas seria realmente uma 

pena se o cronista não se manifestasse em Hatoum. Especialmente 

pelo momento atual do gênero no país, que vive do talento de 

Veríssimo, mas também das extravagâncias performáticas de 

Carpinejar e da simplicidade sincera de Martha Medeiros, ambos 

lidos e vendidos especialmente por tratarem de sentimentos e 

relacionamentos. Pelo seu livro de estreia no gênero, “Um solitário à 

espreita”, já é possível citar Milton Hatoum como um dos melhores 

cronistas em atividade no país. 

 

1.2 . A visão crítica de Hatoum sobre certos aspectos de sua obra 

 

Ao analisarmos os depoimentos, as declarações de Milton Hatoum a 

respeito de sua obra, é possível perceber que o autor não se furta às 

discussões que cercam sua realidade mais próxima. Tal afirmativa pode ser 

confirmada mediante a análise de temas como a questão da imigração e a do 

não-pertencimento, os quais são corriqueiramente abordados em sua obra, 

além de outros igualmente importantes. 

Ao longo dos anos, o próprio autor tem feito recorrentes depoimentos, 

por meio de entrevistas, debates, artigos, que reiteram sua posição em relação 

a esses assuntos e revelam a visão crítica do escritor sobre seu trabalho. 

Em entrevista concedida à revista Estudos de Literatura Brasileira 

Contemporânea (2006, p. 144), Hatoum fala sobre a presença da Amazônia e 

dos imigrantes em sua narrativa:  
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A Amazônia é desconhecida pela maioria dos brasileiros. 

Infelizmente, ainda é vista como um inventário de estereótipos, e 

esse tipo de representação lembra um pouco a imagem que o 

Ocidente construiu sobre o Oriente. A Amazônia é uma espécie de 

Oriente do Brasil e da América Latina. Quanto aos imigrantes, já há 

uma tradição na nossa literatura, anterior mesmo à obra de Alcântara 

Machado. Guimarães Rosa registrou a presença de imigrantes em 

alguns contos e no Grande sertão: veredas. Chineses, árabes, 

italianos, alemães e espanhóis não são personagens secundários na 

obra de Rosa. Isso ocorre em muitas literaturas do país, do Rio 

Grande do Sul ao Amazonas. 

 

Em outra ocasião, numa entrevista concedida à Aida Ramezá Hanania 

(2001), Hatoum discorre sobre a razão pela qual Dois irmãos está sempre às 

voltas com a temática do não-pertencimento. Ele afirma: 

 

(...) para todos nós, nascidos na Amazônia, a noção de terra sem 

fronteiras está muito presente... Porque é um horizonte vastíssimo, 

em que as línguas portuguesa e espanhola se interpenetram em 

algumas regiões, onde as nações indígenas também são bilíngues, 

às vezes poliglotas (índios que falam tucano, espanhol, português) 

Há um mosaico de grandes nações, de tribos dispersas; na verdade, 

cada vez mais dispersas (...) 

 

De qualquer modo, o que intentamos colocar em causa, tendo estes 

excertos para avigorarem nosso raciocínio, é a crítica praticada por Hatoum 

como uma espécie de contracrítica. Certamente, há aqueles que consideram 

tal posicionamento não confiável por se tratar de um parecer “contaminado” por 

um olhar faccioso. Ponto de vista do qual discordamos, pois, assim como Leyla 

Perrone-Moisés (2009, p.143-144), ao recuperar apontamentos de Eliot (s/d) e 

Baudelaire (1846), acreditamos que  

 

A crítica praticada pelos escritores é necessariamente parcial, pois 

ela esta a serviço da prática de cada um. Como diz Eliot, ela é “um 

subproduto de sua atividade criadora”. Essa parcialidade, Baudelaire 

a atribuía a toda boa crítica: “Para ter razão de ser, a crítica deve ser 

parcial, apaixonada e política, isto é, feita de um ponto de vista 

exclusivo, mas do ponto de vista abre mais horizontes”. 

 

Em Dois irmãos, a história do lugar passa a ser a história das pessoas 

e a memória desse tempo está presente em todos os cantos acompanhando as 
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personagens nas suas peregrinações seja por Manaus, São Paulo ou até 

mesmo pelo Líbano. Tudo isso observado pelo crivo do narrador. 

Quanto mais as personagens se afastam dos lugares do passado, mais 

a eles estão ligadas, evidenciando a busca por uma conexão entre o indivíduo 

e seu ambiente sócio-histórico, na trajetória no espaço biográfico2.Tal 

concepção poderia ter uma gênese no próprio autor, o qual mesmo tendo saído 

da Amazônia e posteriormente do Brasil, sempre esteve enleado a esses 

lugares. Hatoum (2001, p.2) a respeito desse vínculo declara:  

 

Muito do que escrevi é uma tentativa de recriar um pequeno mundo 

de seres e situações num lugar também inventado, mas com 

referencias fortes à cidade em que nasci e morei muitos anos. Em 

Manaus estão os assombros e prazeres da infância, e os desatinos 

da adolescência. A vida portuária, que une a cidade ao interior do 

Amazonas e do qual ela é inseparável, o rio e a floresta, as histórias 

que ouvi de familiares, amigos e conhecidos, as leituras sobre a 

Amazônia e a experiência de vida em outros lugares do Brasil e do 

mundo, tudo isso tem contribuído de alguma maneira para a 

elaboração dos meus textos.  

 

Subsidiados pelo que depreendemos das particularidades, por 

exemplo, de Dois irmãos, bem como das declarações do próprio autor a 

respeito do romance, somos levados a refletir sobre a prática discursiva de 

Hatoum como elemento fundamental para a apresentação de valores, ideias e 

relações sociais e individuais. Contudo, é essencial ressaltarmos que a 

exposição do posicionamento do autor obtém significado para nossa análise 

porque se apresenta revestida de labor estético. Apoiamo-nos em Bakhtin 

(2006, p. 5) que afirma: 

                                                           

2
A referência de espaço biográfico é aqui tomada de empréstimo de Leonor Arfuch (2010, p. 

74), que buscou um olhar para além do gênero discursivo, observando a constituição de uma 

experiência biográfica na contemporaneidade no intuito de compreender a insistência desse 

aspecto no relato. Ela afirma que “Essa ubiquidade, essa insistência aqui e ali, faz com que 

não possamos considerar o espaço biográfico uma espécie e macrogênero, que albergaria 

simplesmente uma coleção de formas mais ou menos reguladas e estabelecidas, mas antes 

um cenário móvel de manifestação – e de irrupção – de motivos, talvez inesperados. Dito de 

outro modo, não é só a autobiografia, a história de vida uma entrevista biográfica, performadas 

temática e compositivamente enquanto tais, entrariam em nossa órbita de interesse, mas 

também os diversos momentos biográficos que surgem, mesmo inopinadamente nas diversas 

narrativas (...)” 
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(...) não se torna [o posicionamento do autor] objeto de exame e de 

vivenciamento reflexivo; o autor cria, mas vê sua criação apenas no 

objeto que ele enforma, isto é, vê desta criação apenas o produto em 

formação e não o processo interno psicologicamente determinado. 

 

Dentre os conceitos que constituem a teoria bakhtiniana, há em 

atinente realce as relações entre autor e personagem, entendidas como uma 

experiência inacabada do todo, isto é, o autor vivencia o produto cultural em 

formação, mas não o processo psicológico interno responsável por formá-lo 

(BAKHTIN, 2006, p.5). Cada elemento da obra é firmado nas respostas 

estéticas, éticas e cognitivas dadas pelo autor. Essas respostas intentam exibir 

o todo da personagem e são extraídas na pelejado criador com sua própria 

consciência na busca por uma imagem definida do objeto criado.  

De acordo com Bakhtin (2006, p.12), a fim de dar respostas concretas 

ao todo, é preciso manter certo distanciamento para garantir uma visão 

abrangente do sentido da personagem na obra. Bakhtin segue afirmando que o 

autor não pode determinar com certeza os processos internos vividos por ele, 

ainda que leve em conta os momentos técnicos da criação, já que tudo se firma 

no produto cultural acabado e, a partir da definição desse acabamento, a 

personagem converter-se-á em consciência externa à do autor.  

Dessa consciência já não se poderá tirar qualquer sentido amplo no 

que tange ao processo de autoria, porque nesse momento será o autor-pessoa 

quem expressará sua opinião e seus valores de mundo diante das 

personagens e não o autor-criador, entendido como o processo que conduz ao 

acabamento da obra. Bakhtin (2006, p. 13) prossegue seu raciocínio, 

afirmando:  

O autor vivencia a vida da personagem em categorias axiológicas 

inteiramente diversas daquelas em que vivencia sua própria vida e a 

vida de outras pessoas – que com ele participam do acontecimento 

ético aberto e singular da existência – apreende-a em um contexto 

axiológico inteiramente distinto. 

 

Assim pensando, acreditamos que o projeto autoral de Hatoum resulta 

da retomada da voz desse autor-criador como senhor da enunciação. Em 

outras palavras, a voz do autor-criador sinaliza os meandros que adentram as 
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personagens e baliza para o narrador qual o espaço explorado que deverá 

participar de sua narrativa, sem perder de vista a própria tessitura. 

O diálogo do narrador – como autor criador- com a história e as 

personagens de Dois irmãos é trespassado por inúmeros diálogos sociais, 

formando uma rede de relações axiológicas. Como, por exemplo, podemos 

verificar nos excertos abaixo: 

 

Fora assim durante os anos de guerra: Manaus às escuras, seus 

moradores acotovelando-se diante dos açougues e empórios, 

disputando um naco de carne, um pacote de arroz, feijão, sal ou café. 

Havia racionamento de energia, e um ovo valia ouro. Zana e 

Domingas acordavam de madrugada, a empregada esperava o 

carvoeiro, a patroa ia ao Mercado Adolpho Lisboa e depois as duas 

passavam a ferro, preparavam a massa do pão, cozinhavam. Quando 

tinha sorte, Halim comprava carne enlatada e farinha de trigo que os 

aviões norte-americanos traziam para a Amazônia. Às vezes, trocava 

víveres por tecido encalhado: morim ou algodão esgarçado, renda 

encardida, essas coisas (p.22, 23). 

O pai reclamava que a cidade estava inundada, que havia correria e 

confusão no centro, que a Cidade Flutuante estava cercada de 

militares. 

“Eles estão por toda parte”, disse, abraçando o filho. “Até nas árvores 

dos terrenos baldios a gente vê uma penca de soldados...” 

“É que os terrenos do centro pedem para ser ocupados”, sorriu 

Yaqub. “Manaus está pronta para crescer.” 

Halim enxugou o rosto, olhou nos olhos do filho e disse sem 

entusiasmo: 

“Eu peço outra coisa, Yaqub... Já cresci tudo o que tinha de 

crescer...” (p.196) 

 

O narrador (autor-criador) do romance é uma voz enunciativa que faz o 

retorno às origens da fala do outro para reconhecer-se como sujeito 

enunciador. É também uma voz que redesenha sua transcendência a partir de 

outras vidas, visando a uma vida ética enquanto ação estética. 

Pelos traços que a constitui, a literatura de Milton Hatoum apresenta-se 

como um espaço aberto para a reflexão e para o debate, haja visto nela 

encontrarmos cenas, personagens e discursos que, interagindo entre si, tornam 

o texto uma oportunidade de leituras intra e extra-contextuais. 

Refletindo sobre esse quesito, Tânia Pellegrini (2007, p. 135), pondera 

que o tratamento dado por Hatoum ao espaço faz de sua obra um “instrumento 



28 

 

de descoberta do país.” De nossa parte, no que tange ao romance Dois 

irmãos, não poderíamos deixar de acrescentar algo que nos parece 

imprescindível perceber: a questão do espaço cidade/social de inclusão de 

Nael. Tudo aparece e desaparece por meio da memória, fazendo desses 

lugares trajetórias do eu social, imagens de percepção introduzidas na sua 

própria história de forma subjetiva: “histórias que desciam os rios, vinham dos 

beiradões mais distantes e renasciam em Manaus, com força de coisa veraz” 

(p. 166). 

 
1.3 . Narrador e relato no mundo representado 

 

[...] as fronteiras, antes de serem marcos físicos ou naturais, são, 

sobretudo simbólicas. São marcos, sim, mas sobretudo de referência 

mental que guiam a percepção da realidade [...] produtos desta 

capacidade mágica de representar o mundo por um mundo paralelo 

de sinais [...] são, sobretudo, culturais [...] são construções de 

sentido, fazendo parte do jogo social das representações [...] 

(PESAVENTO, 2002, p. 35-6) 

 

Um olhar panorâmico pelas falas e pensamentos das personagens de 

Hatoum revela que elas se constituem pela incompletude, vivem deslocadas 

como estrangeiras. Desta forma, impulsionadas pelas dificuldades de interação 

tanto coletiva como individual, têm necessidade de recorrer à memória para se 

recomporem. Em Dois irmãos, as personagens, em especial o narrador, vive 

em lugares fronteiriços, ou seja, sem limites fixos e estáveis, com linhas 

dinâmicas, fluidas e porosas.  

Nael é uma vítima emblemática da rejeição do outro – o mestiço 

bastardo, filho da empregada –, que por meio de suas memórias nos permite 

pensar paradoxalmente na imprescindibilidade do outro. Dessa maneira, o 

autor posiciona-se contra o olhar discriminatório de uma sociedade 

preconceituosa e recusa o essencialismo identitário, contribuindo para a 

promoção de novas formas de percepção da alteridade. 

A forma pela qual Hatoum percebe seu entorno despertou o interesse 

de Álvaro Kassab (2001) pela obra do escritor. Acerca dessa narrativa sem 

fronteiras, ele comenta: 

 

O romancista Milton Hatoum é filho de uma pátria sem fronteiras. 

Caso coubesse demarcação, os limites ultrapassariam o 
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imponderável, ficariam circunscritos à linha imaginária da fantasia: 

seu território faria divisa com aldeias remotas, montanhas nevadas, 

portos, rios, florestas, igarapés. Seja na Manaus da infância e da 

adolescência, desfigurada pela ação predatória da Zona Franca, seja 

no Líbano de seus ancestrais, país castigado por sucessivos 

conflitos. Não por acaso, uma confluência que desemboca em pontos 

diferentes na causa, mas comuns na motivação militarista. No caso 

dos manauaras, por obra da ditadura; na terra dos avós, um 

“palimpsesto de culturas”, segundo ele, por conta dos impérios e dos 

conflitos religiosos. 

 
Nas obras, Hatoum joga todos os dados no tabuleiro da profusão de 

imagens e sensações caudalosas que marcaram sua vida. 

Transforma-se no mercador da bela prosa poética, no mascate cuja 

embarcação permanece atracada no cruzamento de culturas tão 

díspares quanto coexistentes. De sua mala saem vozes da tradição 

oral milenar oriental, cânticos de tribos perdidas no paraíso perdido, 

sons emitidos por curumins na selva, falas de judeus marroquinos 

estabelecidos na província. De suas histórias brotam os conflitos da 

família árabe, as lendas amazônicas, irrompem os caboclos. O 

escritor funde carneiro e arara, tanga e túnica, cedro e jacareúba, 

narguilé e tabaco de corda, tucum e jasmim, cunhantãs e matriarcas, 

mediterrânico e amazônico. Hatoum espalha um punhado de zatar no 

Rio Negro. 

 

A perspectiva abordada nesses excertos perpassa a construção da 

narrativa de Dois irmãos, desvelando uma visão de mundo que participa do 

nosso tempo presente e com a qual precisamos aprender urgentemente a 

dialogar, ou seja, o sentido de responsabilidade perante e pelo Outro.  

As vozes, os contextos, as personagens, o tempo e o espaço são 

conceitos que atravessam o romance e demonstram a habilidade de Hatoum 

no manejo da técnica de narrar. Podemos verificar, no que tange à 

apresentação das alteridades ficcionais, um apelo visual bastante significativo, 

estabelecendo um vínculo forte entre a palavra e o ser descrito, que faz com 

que os corpos ganhem volume. 

Ao contemplarmos, por exemplo, a cena que dá abertura ao primeiro 

capítulo, somos confrontados com um ambiente que se revela para além do 

signo linguístico. Somos capazes de visualizar elementos que vão ganhando 

vida no sopro das confabulações dramáticas que sustentam as personagens: 

 

Zana teve que deixar tudo: o bairro portuário de Manaus, a rua em 

declive sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que para ela 

era quase tão vital quanto a Biblos de sua infância: a pequena cidade 

no Líbano que ela recordava em voz alta, vagando pelos aposentos 
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empoeirados até se perder no quintal, onde a copa da velha 

seringueira sombreava as palmeiras e o pomar cultivados por mais de 

meio século. 

Perto do alpendre, o cheiro das açucenas-brancas se misturava com 

o do filho caçula. Então ela sentava no chão, rezava sozinha e 

chorava, desejando a volta de Omar. Antes de abandonar a casa, 

Zana via o vulto do pai e do esposo nos pesadelos das últimas noites, 

depois sentia a presença de ambos no quarto em que haviam 

dormido. (...) lembrava a voz do pai conversando com barqueiros e 

pescadores no Manaus Harbour, e ali no alpendre lembrava a rede 

vermelha do Caçula, o cheiro dele, o corpo que ela mesma despia na 

rede onde ele terminava suas noitadas. “Sei que um dia ele vai 

voltar”, Zana me dizia sem olhar para mim, talvez sem sentir aminha 

presença (...) Eu a procurei por todos os cantos e só fui encontrá-la 

ao anoitecer, deitada sobre as folhas e palmas secas, o braço 

engessado sujo de titica de pássaros, o rosto inchado, a saia e a 

anágua molhadas de urina. 

Eu não a vi morrer, eu não quis vê-la morrer. Mas alguns dias antes 

de sua morte, ela deitada na cama de uma clínica, soube que ergueu 

a cabeça e perguntou em árabe para que só a filha e a amiga quase 

centenária entendessem (e para que ela mesma não se traísse): 

“Meus filhos já fizeram as pazes?” Repetiu a pergunta com a força 

que lhe restava, com a coragem que mãe aflita encontra na hora da 

morte. 

Ninguém respondeu. Então o rosto quase sem rugas de Zana 

desvaneceu; ela ainda virou a cabeça para o lado, à procura da única 

janelinha na parede cinzenta, onde se apagava um pedaço do céu 

crepuscular (p.12). 

 

Quantos sentidos nos brotam da expressão “à procura da única 

janelinha da parede cinzenta, onde se apagava um pedaço do céu 

crepuscular”? Transmissão de sentidos traduzida de forma poética, 

expressando o espírito da personagem que, naquele momento, procura um 

pequeno sinal de esperança em meio ao infortúnio, uma luz diante da morte 

iminente. É uma passagem em que podemos notar que as rupturas no fluxo do 

discurso criam uma atmosfera de sutilezas e ajudam a compor um horizonte 

que vai dar visibilidade lírica à tragédia desse existir na fronteira do ser e da 

dissolução, o locus do indivíduo entregue  à sorte. 

Por meio desses excertos, também temos condição de avaliar 

brevemente o trabalho memorial de Nael quando este se refere à relação com 

Zana, uma vez que esta o perturba, o põe em dúvida e sob reflexão, pois aí 

está parte do seu trauma de invisibilidade, de inferioridade. A voz do narrador 

não é outra senão a dos rejeitados, dos relegados ao esquecimento, ou mesmo 

se expande para o coro dos menosprezados. Assim, teríamos aqui, mesmo em 
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análise primária, uma significação que transcende as fronteiras regionais da 

obra, pois Nael representa um estrato que vive à margem da sociedade, seja 

aqui ou em qualquer parte do mundo. 

Há inúmeras passagens no romance que ilustram o que aqui 

afirmamos. Uma delas, em especial, chama a atenção pelo fato de evidenciar o 

sentimento de invisibilidade de que se reveste o narrador quando diz da 

suposta percepção de Zana sobre ele e sua mãe: 

 

Na velhice que poderia ter sido menos melancólica, ela repetiu isso [A 

esperança e a amargura...são parecidas] 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. (p. 

35, grifo nosso). 

 

Até a última cena do romance, o narrador situa o leitor a respeito de 

seu espaço psíquico marcado pela dúvida e pelas lacunas referentes a sua 

origem, enfatizado pela atitude reticente daqueles que o cercam. Ele vive numa 

constante espera, num estado de eterna suspensão: 

 

Ainda chovia, com trovoadas, quando Omar invadiu o meu refúgio. 

Aproximou-se do meu quarto devagar, um vulto. Avançou mais um 

pouco e estacou bem perto da velha seringueira, diminuído pela 

grandeza da árvore. Não pude ver com nitidez o seu rosto. Ele 

ergueu a cabeça para a copa que cobria o quintal. Depois virou o 

corpo, olhou para trás: não havia mais alpendre, a rede vermelha não 

o esperava. Um muro alto e sólido separava o meu canto da casa 

Rochiram. Ele ousou e veio avançando, os pés descalços no aguaçal. 

Um homem de meia-idade, o Caçula. E já quase velho. Ele me 

encarou. Eu esperei. Queria que ele confessasse a desonra, a 

humilhação. Uma palavra bastava, uma só. O perdão.  

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 (p. 265 e 266, grifo nosso). 

 

O tom de irresolução no excerto, potencializado pelas expressões “um 

vulto”, ou “não pude ver com nitidez”, encerra a narrativa com opacidade que 

traduz a essência do narrador: um ser à deriva, à mercê da fala do Outro para 

reconhecer-se como sujeito enunciador. 

Hatoum constrói seu discurso narrativo, assumindo o olhar de um 

sujeito que, ao perceber seu mundo, a realidade manauara, retrata-o sob novas 
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abordagens teóricas. A pluralidade tanto das línguas e culturas como das 

vozes e histórias de personagens na fronteira do (não) ser são fatores e chaves 

importantes no redimensionamento desse espaço, para legitimar uma leitura 

diferente.  
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CAPÍTULO II – Partilhas do eu-tu em Dois irmãos 

 

Falavam português misturado com árabe, francês, espanhol, e dessa 

algaravia surgiam histórias que se cruzavam, vidas em trânsito, um 

vaivém de vozes que contavam um pouco de tudo: um naufrágio, a 

febre negra num povoado do rio Purus, uma trapaça, um incesto, 

lembranças remotas e o mais recente: uma dor ainda viva, uma 

paixão ainda acesa, a perda coberta de luto, a esperança de que os 

caloteiros saldassem as dívidas. Comiam, bebiam, fumavam, e as 

vozes prolongavam o ritual, adiando a sesta (p. 36). 

 

Pensar na questão identitária é entrar em uma seara onde habita vasto 

repertório permeado por situações psicológicas, políticas, sociais e culturais 

cuja complexidade tem oferecido um campo fértil para pesquisas nas mais 

variadas áreas das ciências humanas. Por isso, na tentativa de encontrar 

respostas às inquietações suscitadas pelo tema, psicólogos, antropólogos, 

sociólogos e inúmeros teóricos multiplicam estudos sobre o indivíduo e a 

sociedade. 

Embora o tema da identidade desperte interesse de longo tempo, sua 

ascensão se deu a partir da II Guerra Mundial – momento em que a defesa das 

tradições culturais e sobretudo da identidade dos povos dominados tornou-se a 

tônica dos discursos libertários. A partir de então, a noção de identidade que 

leva em consideração as expressões do eu nos diferentes períodos históricos, 

parece ser a que melhor traduza questão identitária. Tal perspectiva entende 

identidade como algo que não se encerra em uma noção prévia, mas como 

algo que se constrói enquanto o sujeito compartilha e está posto em relação. 

Com efeito, trata-se de um processo em interface com a alteridade.  

Em Estética da criação verbal, Bakhtin (2006, p. 297) afirma que “é 

impossível alguém defender sua posição sem correlacioná-la a outras 

posições”. Isso nos faz refletir sobre o processo de construção da identidade do 

sujeito, cujos pensamentos, opiniões, visões de mundo e consciência se 

constroem a partir das relações dialógicas e valorações com outros sujeitos. A 

partir do momento em que o indivíduo se constitui, ele constantemente se 

altera, por meio das interações, palavras e signos. 

Em nossa pesquisa a identidade é discutida considerando que o 

sujeito/personagem se constitui em contextos heterogêneos, num espaço de 
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interação verbal e social, ou seja, acreditamos que Nael se constitui como 

indivíduo por meio da história de sua vida relatada pelo outro, e do sentido que 

a identidade de rejeitado tem para ele. Trata-se de um sujeito cuja identidade 

surge de uma incompletude que é preenchida a partir do seu exterior, isto é, 

pelas formas através das quais ele imagina ser visto pelos outros.  

Por esta razão, discutir identidade é também refletir a respeito de 

subjetividade, pois esta implica a percepção que cada indivíduo tem de si 

mesmo. Afinal, esta subjetividade é discursiva e é construída num contexto 

social, a qual tem a linguagem como ferramenta mediadora entre o eu e os 

outros. É pela linguagem, então, que assumimos nossa identidade social. 

Segundo Woodward (2006, p. 55), 

 

A subjetividade envolve nossos sentimentos e pensamentos mais 

pessoais. Entretanto, nós vivemos nossa subjetividade em um 

contexto social no qual a linguagem e a cultura dão significado à 

experiência que temos de nós mesmos e no qual nós adotamos uma 

identidade. Quaisquer que sejam os conjuntos de significados 

construídos pelos discursos, eles só podem ser eficazes se eles nos 

recrutam como sujeitos. Os sujeitos são, assim, sujeitados ao 

discurso e devem, eles próprios, assumi-lo como indivíduos que, 

dessa forma, se posicionam a si próprios. As posições que 

assumimos e com as quais nos identificamos constituem nossas 

identidades. 

 
Mediante suas relações, Nael se constitui e se altera constantemente, 

o que faz pensar no caráter provisório, problemático e instável do qual fala 

Stuart Hall (2004, p.12 e 13):  

 

A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais 

somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam. É definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito 

assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades 

que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. 

  

Essa visão defendida por Stuart Hall, cuja identidade é definida pela 

mutabilidade, transformação e deslocamento, coaduna com os conceitos do 

estudioso Zigmund Bauman (2005, p. 54), a respeito de fluidez e liquidez do 

sujeito moderno, para quem o enigma da identidade só pode ser apreendido 

como incompleto “ao qual faltem muitas peças (e jamais se saberá quantas)”. 
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Isso porque, no processo de formação identitária, o indivíduo necessita amarrar 

pedaços de várias imagens, por vezes conflitantes nunca chegando a um 

resultado uno. 

Em Modernidade líquida, Bauman (2001, p. 97-8) ainda afirma: 

 

Quando falamos de identidade há, no fundo de nossas mentes, uma 

tênue imagem de harmonia, lógica, consistência: todas as coisas que 

parecem – para nosso desespero eterno – falar tanto e 

abominavelmente ao fluxo de nossa experiência. (...) Mas as 

identidades, que não tornam o fluxo mais lento e muito menos o 

detêm, são mais parecidas com crostas que vez por outra endurecem 

sobre a lava vulcânica e que se fundem e dissolvem novamente antes 

de ter tempo de esfriar e fixar-se. Então, há necessidade de outra 

tentativa, e mais outra – e isso só é possível se nos aferrarmos 

desesperadamente a coisas sólidas e tangíveis e, portanto, que 

prometem ser duradouras, façam ou não parte de um conjunto, deem 

ou não razões para que esperemos que permaneçam juntas depois 

que as juntamos. Nas palavras de Deleuze e Guatari, “o desejo 

constantemente une o fluxo contínuo e objetos parciais que são por 

natureza fragmentários e fragmentados”.  

 

O autor segue esclarecendo que na “modernidade líquida” há uma 

infinidade de identidades à escolha e outras ainda a serem inventadas. Assim, 

só se pode falar em construção identitária enquanto experimentação infindável, 

um fenômeno sociológico que se define como busca permanente de 

pertencimento a um determinado contexto. Por isso, há que se entender a 

complexidade que envolve a questão identitária, afinal são diversos fatores 

internos e externos que se imbricam, tornando-a um fenômeno em constante 

processo de formação. Portanto, tentar solidificar o que é naturalmente fluído 

resultará em uma tentativa malograda, pois, 

 

As identidades parecem fixas e sólidas apenas quando vistas de 

relance, de fora.  A eventual solidez que podem ter quando 

contempladas de dentro da própria experiência biográfica parece 

frágil, vulnerável e constantemente dilacerada por forças que expõem 

sua fluidez e por contracorrentes que ameaçam fazê-la em pedaços e 

desmanchar qualquer forma que possa ter adquirido (BAUMAN, 

2001, p. 98). 

 

Depreendemos que tanto para Hall, como para Bauman, as 

comunidades e o contexto social são as entidades que comumente concebem 

as identidades. Hall (2004, p. 9) acredita que as condições atuais da sociedade 
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estão "fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, 

etnia, raça e nacionalidade que, no passado, nos tinham fornecido sólidas 

localizações como indivíduos sociais".  

Em Dois Irmãos, para além da preocupação do autor em narrar a vida 

humana, os dramas vivenciados pelos indivíduos da região, as passagens ou a 

descrição de uma área de exuberante natureza, Manaus representa a 

pluralidade cultural da sociedade contemporânea, trazendo à tona a 

fragmentação do indivíduo. Portanto, é um espaço que influencia, participa 

inteiramente da vida das personagens e, até mesmo, constrói tanto 

objetivamente como subjetivamente, as identidades.Com efeito, quer as 

implicações do contexto social na formação da identidade, quer as 

consequências das relações de alteridade entre os indivíduos, quer se tenha a 

cidade como lugar da identidade e da produção de subjetividades, o que se 

acentua no complexo processo identitário é o movimento, a circulação e a 

transformação. Assim, a cidade não se limita a simplesmente existir como um 

dado colocado pela vida concreta e material, ela se caracteriza por ser um 

objeto de análise e tema de reflexão.  

 

2.1. Dois irmãos: vozes, discursos e interações 

 

Preciso ser um outro 

para ser eu mesmo 

(...) 

Existo onde me desconheço 

aguardando pelo meu passado 

ansiando a esperança do futuro 

(...) 

(COUTO, 1999, p.13) 

 

Em vista das estreitas relações entre literatura e sociedade e entre 

ambas e identidade, deduz-se que identidade não é um conceito unívoco, mas 

análogo, cujo significado se desloca facilmente do literário para o social e vice-

versa. Hoje, a palavra identidade é empregada tanto no sentido de igualdade, 

semelhança, unidade, como no de oposição à alteridade – familiar sobretudo 

aos sociólogos, psicólogos, filósofos e escritores -como no sentido de 

heterodoxia, disparidade, incongruência. 
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Assim, o universo literário, por sua inegável interação homem-

sociedade, invadiu e foi invadido pelas transformações percebidas no sujeito, 

de modo que os separar se tornou tarefa impossível. No entanto, por ser 

ficcional, a obra literária não precisa ter necessariamente o compromisso de 

representar o mundo de modo fiel, mesmo porque esta representação seria 

parcial e repleta de valores, isto é, apresentada a partir da visão do escritor e 

dos valores que o formam enquanto indivíduo social. É o que se verifica nas 

afirmações de Saer: 

 

(...) las narraciones cobran la misma autonomia que los demás 

objetos del mundo y algunas de ellas, más grandes. La más 

pacientes, las más arrojadas, no se limitam a reflejar esse mundo: lo 

contienen y, más aún, lo crean, instalándolo allí donde, aparte de la 

postuación autoritária de um supuesto universo dotado de tal o cual 

sentido inequívoco, no había em realidad nada (SAER, 1999, p.29). 

Todo lo que antecede pareciera sugerir que, por más que se encare 

el problema desde ángulos diferentes, siempre resultará más seguro 

considerar la narración como un objeto autónomo, un fin em sí de 

cuya sola realidad como objeto autónomo, debemos extraer todo su 

sentido (SAER, 1997, p. 24). 

Es antropología porque toda literatura de ficción propone una visión 

del hombre. Y especulativa porque no es una antropología afirmativa. 

Es una especulación acerca de las posibles maneras de ser del 

hombre, del mundo, de la sociedad. Pero también especulativa por la 

noción de espejo que está implícita. No según Stendhal, quien dice 

que la novela es un espejo que el narrador pasea para reflejar los 

acontecimientos, sino en el sentido de los espejos deformantes. Yo 

pude haber dicho "antropología imaginaria", pero la palabra 

especulativa me parecía que englobaba, de manera más clara, dos o 

tres conceptos relativos al relato de ficción, y al mismo tiempo porque 

en el concepto especulativo hay un matiz de racionalidad, del que la 

palabra imaginario carece (SAER, apud VALLE, 2002, p. 24). 

 

Para Antonio Candido (2006, p. 09), o texto literário se configura como 

uma representação do mundo, da sociedade; portanto, o leitor deve “ter 

consciência da relação arbitrária e deformante que o trabalho artístico 

estabelece com a realidade”.  

 Em Dois irmãos, o fenômeno da multiplicidade de vozes, é o da 

reflexão sobre identidade. Acreditamos que o diálogo mantido pelo narrador 

com a voz do outro consolida a identidade a partir do momento em que torna a 

voz sua depositária e instaura uma resposta às suas inquietações. 



38 

 

Stuart Hall (2004) aponta três tipologias para sujeito e identidade, cada 

uma em um período diferente da história. A primeira grande noção de 

identidade, segundo ele, refere-se ao sujeito do Iluminismo, que vigora até os 

meados do século passado, na qual o sujeito representa um indivíduo:  

 

Totalmente centrado, unificado, dotado da capacidade de razão, de 
consciência e de ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior, 
que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se 
desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo 
(HALL, 2004, p.11). 

 

A segunda tipologia é a do Sujeito sociológico, cuja essência refletia a 

crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de que esse 

núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas formado na 

relação com outras pessoas. Nessa concepção, a identidade preenche o 

espaço entre o “interior” e o “exterior” ou, em outras palavras, é um amálgama 

de sujeito e estrutura que “estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos 

culturais em que eles habitam, tornando ambos mais unificados e predizíveis” 

(HALL, 2004, p. 11-12). O autor completa seu pensamento, afirmando que “o 

sujeito ainda tem um núcleo ou uma essência interior que é o ‘eu real’, mas 

este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 

‘exteriores’ e as identidades que esses mundos oferecem”.  

A terceira tipologia identificada por Hall, aquela que mais nos interessa, 

trata de um indivíduo produto das transformações sociais e econômicas 

evidenciadas mais enfaticamente a partir das décadas finais do século XX: o 

sujeito pós-moderno. A identidade desse sujeito inconstante e fragmentado não 

é mais definida pelas leis biológicas ou genéticas, mas pelas condições 

históricas de sua época.  

Hall (2004, p.13) afirma ainda que uma “identidade plenamente 

unificada, completa, segura e coerente, é uma fantasia” e que qualquer 

sensação nesse sentido, não passa de uma “confortadora narrativa do eu”. 

Para ele, o processo que ocorre atualmente é o de que, 

 

(...) à medida em que os sistemas de significação e representação 

cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma 
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das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente 

(HALL,  2004, p.13). 

 
 

Hatoum realiza, em Dois irmãos, essa ideia de sujeito pós-moderno 

através das lentes de Nael, das quais emergem um desfile de personagens de 

identidade semelhante à do próprio narrador, ou seja, identidades caóticas, 

isoladas, vigiadas e individualizadas, típicas das multidões que transitam pelas 

metrópoles. São seres ficcionais errantes no embate entre ser e pertencer, 

profundamente marcados pela coexistência da tradição com a modernidade, da 

exuberância com a miséria, do glamour com o fracasso, fatores que os 

empurram para uma situação de desterro e extrema sensação de isolamento e 

mal-estar. 

Desterro aqui não se trata de simples deportação ou banimento 

territorial (o que por si só já seria bastante traumático), mas de forte impressão 

de não pertencimento, de inadequação ao espaço em que se vive. Assim é 

que, em Dois irmãos, deparamo-nos com um mundo repleto de identidades 

em conflito, onde não pertencer e não se identificar traz a inquietação e o 

desalento. As personagens apresentadas manifestam a adoção e adaptação 

de elementos, por parte do narrador, com vistas a dar credibilidade ao seu 

discurso e, sobretudo, à construção da sua própria identidade. 

Há, no narrador, um estado de ansiedade, de desvelamento, de busca 

incessante por traduzir a voz do outro. É o que ocorre quando relata a solidão 

de Yaqub em São Paulo: 

 

Aos sábados, caminhava até a ladeira Porto Geral e a rua 25 de 

Março, entrava nos armarinhos e nas lojas de tecidos; ouvia a 

conversa dos imigrantes árabes e armênios e ria sozinho, ou se 

amargurava ao lembrar da infância no bairro portuário de Manaus, 

onde escutava aqueles sons. Depois, no Empório Damasco, passava 

um bom tempo sentindo o cheiro forte dos temperos, devorando com 

os olhos as iguarias que não podia comprar; pensou nos restaurantes 

e clubes que não podia frequentar, nas vitrines das lojas que 

admirava no caminho entre a Pensão Veneza e a Escola Politécnica; 

pensou no tédio dos domingos e feriados numa cidade sem amigos e 

parentes (p.109). 

 

A forma como Nael valoriza a inquietude, a angústia e o inconformismo 

como formas de expressar sua posição no mundo indica um narrador que se 
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mostra pela ótica do subjetivismo. Uma vez que ele não tem acesso aos fatos, 

talvez não lhe reste outra alternativa a não ser contar o que descobre de forma 

fragmentada. 

Um ser em posição de ambivalência e dúvida, um “filho de ninguém” 

que não sabe se conta ou interpreta a própria existência. Ele é feito de suas 

próprias narrativas e memórias, numa eterna busca dos contornos de si na 

pluralidade de um mundo que é sempre outro. Diz Nael: 

 

Eu me arrepiava quando ela dizia isso. Eles me vigiavam, percebiam 

aminha presença? Talvez não se incomodassem, nem tivessem 

vergonha. Deviam rir de mim. Filho de ninguém! Zana esqueceu a 

Domingas rebelde e evocou a outra, a empregada e cozinheira de 

muitos anos, a cúmplice nos momentos das orações, a mulher minha 

mãe (p. 251). 

 

Para Nael, é imprescindível conhecer a identidade do pai a fim de que 

possa definir a sua própria. Dessa forma, o eu que rememora está em busca 

de sua identidade, na tentativa de experimentar um sentimento de pertença a 

um lugar, sem anular os traços que o distingue individualmente. Afirma: 

 

Eu não sabia nada de mim, como vim ao mundo, de onde tinha vindo. 

A origem: as origens. Meu passado, de alguma forma palpitando na 

vida dos meus antepassados, nada disso eu sabia. Minha infância, 

sem nenhum sinal de origem. É como esquecer uma criança dentro 

de um barco num rio deserto, até que uma das margens o acolhe 

(p.73, grifo nosso).  

  

O indivíduo vai se desintegrando à medida que lhe é negado conhecer 

suas origens, seu passado, possuir qualquer referencial de pertencimento ou 

perceber-se como integrante de algum lugar. Por isso, Nael não consegue 

captar uma clara noção de si, tampouco do espaço que o cerca. Isso faz com 

que tenha uma permanente sensação de deslocamento e solidão “como uma 

criança abandonada à margem de um rio deserto” (p.54) 

Desde o início do romance, é possível perceber uma voz que narra a si 

e aos outros. Nael organiza seus relatos de modo a conferir-lhes uma ilusão de 

totalidade. Todavia para compor suas próprias memórias, depende dos relatos 

das memórias alheias, assim o tecido de sua própria memória vai se 

decompondo na medida em que se compõe a narrativa que intenta construir. 
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Sobre os relatos de Halim, seu avô, o narrador declara: “Ele me fazia 

revelações em dias esparsos, aos pedaços, ‘como retalhos de um tecido’. Ouvi 

esses ‘retalhos’, e o tecido, que era vistoso e forte, foi se desfibrando até 

esgarçar” (p.51-52).  Sempre que Nael tenta desvendar algo sobre sua origem, 

apenas pequenas fatias de passado lhes são reveladas: 

 

Desta vez Halim parecia baqueado. Não bebeu, não queria falar. 

Contava esse e aquele caso, dos gêmeos, de sua vida, de Zana, e eu 

juntava os cacos dispersos, tentando recompor a tela do passado. 

(p.134) 

 

Retalhos de tecido, nesse caso, parece uma perfeita alusão à 

identidade de Nael, pois assim como Penélope tecia, desmanchava e voltava a 

tecer seu manto, à espera do retorno de Ulisses, o narrador fia e desfia o 

mistério de sua  história de vida fragmentada, avançando ou atrasando o relato, 

em busca de sua identidade. Nesse decurso, empreendendo um jogo de luz e 

sombra entre passado e presente, resignado com sua sina de bastardo e, 

portanto, invisível, passa a analisar, tanto as pessoas quanto as situações que 

o cercam, de acordo com suas perspectivas, percepções e intenções, como 

em: 

Vi Halim e Zana de pernas para o ar, entregues a lambidas e beijos 

danados, cenas que eu via quando tinha dez, onze anos e que me 

divertiam e assustavam, porque Halim soltava urros e gaitadas, e ela, 

Zana, com aquela cara de santa no café-da-manhã, era uma diaba na 

cama, um vulcão erotizado até o dedo mindinho. (p. 90,grifo nosso). 

 

Esse trecho, acionado pela memória do narrador, é um verdadeiro 

convite para que o leitor desça aos níveis sensorial, sensual, em que os 

sentidos corpóreos (no caso a visão e o tato) afloram como elementos de 

exposição do seu cotidiano interior, composto por sentimentos contraditórios. 

Ele faz observações subjetivas, carregadas de emoção e informalidade e de 

caráter memorialista, sugerindo que sua proposta vai além. Tem como objetivo 

mostrar seu parecer pessoal sobre o ambiente em que vive e as pessoas que o 

rodeiam. Assim, os leitores, veem os outros com ele e a partir dele. 

Ao tratar desse assunto, Bakhtin (2006), em Estética da criação 

verbal, ressalta que o discurso interior (sentido que algo tem para determinada 

pessoa)parte da consciência individual que se constrói pela consciência social 
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(diálogo social), sendo a consciência individual impregnada de conteúdo 

ideológico. Logo, não existe uma consciência fora da ideologia, embora possa 

haver modificações ideológicas. As transformações ideológicas acontecem 

como reação a uma modificação da infraestrutura num processo dialético de 

transformação social. O autor afirma também que 

 

(...) através do outro procuramos compreender e levar em conta os 

momentos transgredientes à nossa própria consciência: (...) 

captamos os reflexos da nossa própria vida no plano da consciência 

dos outros, os reflexos de momentos isolados e até do conjunto da 

vida (BAKHTIN, 2006, p.17). 

 

Sob esse prisma bakhtiniano, compreendemos que os depoimentos 

filtrados diretamente da mente do narrador, apesar de restringirem a visão de 

outros ângulos da narrativa, contribuem para o delineamento mais diligente das 

motivações psicológicas deste personagem. Perdido entre lembranças da 

infância e envolvido pela atmosfera de dúvidas quanto à sua origem, Nael 

cultiva o desejo de ir embora de casa: “quantas vezes pensei em fugir! Uma 

vez entrei num navio italiano e me escondi” (p. 89), assim como a esperança 

de libertar-se de sua condição de inferioridade e rebaixamento a que se vê 

condenado: “Eu ia conseguir isso: o diploma do galinheiro dos Vândalos, minha 

alforria” (p.37). 

A admissão de que o território em que Nael se insere é sufocante 

resulta na constante tentativa de sobrelevar-se e fugir, pois, sabendo-se 

excluído, não vê, naquele mundo familiar, a possibilidade de correspondência 

ou a chance de vivenciar o sentido de ter e pertencer.  

Em torno da voz de Nael, gravitam outras semelhantes à sua voz de 

ilegítimo, voz de um enjeitado nos fundos da casa senhoril, voz de um 

habitante das margens. São essas vozes silenciadas que lhe oferecem as 

condições e a força necessária para o exercício da memória e, essencialmente, 

para a construção de sua identidade. Nael constrói sua narrativa dialogando 

tematicamente com o processo de ruina da cidade e da família, bem como 

deixa transparecer em seu discurso formas silenciadas de opressão. 

À parte essas considerações referentes à subjetividade, que parece 

delinear o narrador de Dois irmãos, é importante ressaltar que por se tratar de 
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um romance contemporâneo3,a obra trata de uma ampla gama de processos 

culturais, sociais e históricos que, embora não estejam em primeiro plano, 

subjazem a todo o enredo.  

Outro elemento de similar importância na trama é a personagem Halim. 

É dele que o narrador-personagem ouve a maioria dos relatos, principalmente 

aqueles que acontecem antes do seu nascimento e em sua primeira infância: 

“Assim viveu, assim o encontrei tantas vezes, pitando o bico do narguilé, pronto 

para revelar passagens de sua vida que nunca contaria aos filhos” (p.52).  

Halim, “náufrago agarrado a um tronco, longe das margens do rio” 

(p.183); “um balão que murcha antes de tocar as nuvens” (p.210), aquele que 

deveria governar a casa – tarefa tradicionalmente exercida pelo chefe da 

família em uma sociedade patriarcal –, por sua personalidade e energia moral 

fraca, percebe-se irremediavelmente destituído desse direito, um intruso em 

sua própria casa: 

Então era isso, assim: Ela, Zana, mandava e desmandava na casa, 

na empregada, nos filhos. Ele, paciência só, um Jó apaixonado e 

ardente, aceitava, engolia cobras e lagartos, sempre fazendo a 

vontade dela, e, mesmo na velhice, mimando-a, “tocando o alaúde só 

para ela”, como costumava dizer (p. 54). 

 

O pai nunca interferia de maneira efetiva nos assuntos da casa, na 

educação dos filhos, tampouco se interessava pelas finanças do comércio 

familiar. Contentou-se em viver de lembranças, remoendo as angústias da vida 

e as dificuldades geradas pela chegada dos gêmeos e sua convivência 

impossível: 

Não queria três filhos; aliás, se dependesse da vontade dele, não 

teria nenhum. Repetiu isso várias vezes, irritado, mordendo o bico do 

narguilé. Podiam viver sem chateação, sem preocupação, porque um 

casal enamorado, sem filhos, pode resistir à penúria a todas as 

adversidades. No entanto teve que ceder ao silêncio da esposa e ao 

tom imperativo da frase posterior ao silêncio. Ela sabia insistir, sem 

estardalhaço: 

                                                           
3
Apresentar um quadro extenso sobre o conceito de romance contemporâneo é tarefa que 

ultrapassa os limites desta dissertação. Portanto, nos restringimos ao que Agamben (2009, 

p.59) considera a respeito do que é contemporâneo.  Para ele, coincidir com a época em que 

se vive – definição dedutiva e prematuramente lógica – não significa ser contemporâneo. A 

contemporaneidade se constitui como “uma singular relação com o próprio tempo, que se 

adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias”. Isso porque a coincidência plena com 

uma época, segundo Agamben, não permite um olhar fixo sobre ela. 
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-Quer dizer que vamos passar a vida sozinhos neste casarão? “Um 

filho é um desmancha-prazer”, dizia ele, sério (p.66). 

 

No decorrer do romance, percebemos que Nael vai constituindo-se 

discursivamente, apreendendo as vozes sociais que compõem a realidade na 

qual está inserido. Assim é que notamos seu mundo interior formado por 

diferentes vozes que estão em concordância ou discordância com a realidade 

que o circunda.  

A respeito dessa característica de narrar o subjetivo na literatura 

levando em consideração os acontecimentos no mundo, bem como as 

modificações pelas quais a sociedade passa, Karl Eric Schollammer (2009, 

p.15) enfatiza: 

A literatura que hoje trata dos problemas sociais não exclui a 

dimensão pessoal e intima, privilegiando apenas a realidade exterior; 

o escritor que opta por ressaltar a experiência subjetiva não ignora a 

turbulência do contexto social e histórico. 

 

Dito de outra forma, as articulações que aparecem no romance se 

caracterizam por externar o mundo da vida para os planos da arte mediante o 

relato de ações e sentimentos da personagem.  

Durante sua tentativa de (re)compor o passado, o narrador de Dois 

Irmãos não só evoca acontecimentos que presenciou, mas também nos faz 

conheceras memórias de Halim , as confidências de Domingas, o pensamento 

dos gêmeos, as reentrâncias de todos que o circundam. Algumas destas 

reminiscências sequer fazem parte da memória pessoal dele, todavia são 

desfiladas no romance sob sua tutela. 

O fato é que a perspectiva narrativa varia sempre para o local apontado 

pelo desejo de Nael de relembrar/reviver. Assim, a digressão continua, não 

importando o caso relatado, mas a interpretação que o narrador faz dele, 

denotando que o narrador hatouniano abdica de contar uma história exterior 

objetiva para contar uma estória interior, subjetiva. 

Porém, embora pareça tratar-se de uma narrativa centralizada, a opção 

por um relato em primeira pessoa não reduz a narração do romance sob um 

único ponto de vista, pois ao valer-se do recurso memorialístico, Hatoum 

acomoda ecos de vozes alheias em diálogo com as vozes da experiência do 
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narrador. Em outras palavras, Hatoum traz para o discurso a perspectiva de 

outra voz. 

Com tal confluência de vozes participando da narrativa, pode-se 

observar em Dois irmãos o princípio dialógico que funda a alteridade como 

constituinte do ser humano e de seus discursos. Conforme defende Bakthin 

(2006, p. 314-318): 

 

Nossa fala, isto é, nossos enunciados (...) estão repleto de 

palavras dos outros. (Elas) introduzem sua própria expressividade, 

seu tom valorativo, que assimilamos, reestruturamos, modificamos. 

(...) Em todo o enunciado, contanto que o examinemos com apuro, 

(...) descobriremos as palavras do outro ocultas ou semi-ocultas, e 

com graus diferentes de alteridade. 

 

Bakthin segue afirmando que, ao produzirmos discursos, não somos a 

fonte deles, mas intermediários que dialogam e polemizam com os outros 

discursos existentes em nossa sociedade, em nossa cultura. Pontua também 

que a relação dialógica é polêmica, não há passividade. Nela, o discurso é um 

jogo, é movimento, tentativa de transformação e mesmo subversão dos 

sentidos. O sentido de um discurso jamais é o último: a interpretação é infinita. 

O que faz evoluir um diálogo entre enunciados é essa possibilidade sem fim de 

sentidos esquecidos que voltam à memória, provocando neles a renovação 

dentro de outros contextos. 

Em se tratando do romance, objeto desta pesquisa, o diálogo surge do 

encontro e interação com a palavra do(s) outro(s). A alteridade é, nesses 

termos, um processo dialógico em que o elemento comum é o discurso. 

 

2.2. Entre vozes e silêncios: origem das personagens 

 
“O senhor sabe o que o silêncio é? É  

a gente mesmo, demais” (ROSA, 1986, p. 351) 

 

É impossível desvincular silêncio e som de sua condição dialógica – 

não apenas por serem indissociáveis, mas pela ampla gama de significações 

que esses opostos implicam. Silenciar pode representar ausência, falta ou 

repouso do movimento da comunicação, todavia, apesar de nele inexistir a 
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palavra, subsiste uma significação que requer interpretação dos indivíduos 

envolvidos nos jogos de comunicação.  

Para construir seu discurso, o sujeito utiliza-se de determinados 

termos, os quais são selecionados dentre uma série de outros tantos. Isso 

equivale a dizer que, quando uma palavra é materializada, outra é apagada, ou 

silenciada. Portanto, o silêncio continua a ser uma forma de discurso. George 

Steiner (1988, p. 68) é um dos autores que se apressaram em afirmar que 

“falar é dizer menos”. Entretanto, a sociedade moderna, em nome de uma 

excessiva urgência em dizer, supervaloriza a palavra e, não raro, desconsidera 

o silêncio.  

Também Eni Puccinelli Orlandi (2007, p.24) discorre sobre o papel do 

silêncio no discurso, dividindo esse fenômeno em três categorias: o silêncio 

fundador, “aquele que existe nas palavras, que significa o não-dito e que dá 

espaço de recuo significante, produzindo as condições para significar”; a 

política do silêncio, que se divide em silêncio constitutivo e silêncio local; e por 

último, silêncio e resistência, na qual se analisa o(s) mecanismo(s) usado(s) 

por vozes sociais, reprimidas por uma ideologia dominante, que buscam 

significar em silêncio. A autora segue com suas considerações, afirmando que 

o sentido do silêncio pode sempre ser outro e, muitas vezes, o mais importante 

é aquilo que não se diz, pois, 

 

O silêncio é assim a “respiração” da significação; um lugar de recuo 

necessário para que se possa significar, para que o sentido faça 

sentido. Reduto do possível, do múltiplo, o silêncio abre espaço para 

o que não é “um”, para o que permite o movimento do sujeito 

(ORLANDI, 2007, p.13). 

 

Holanda (1992), engloba o silêncio ao conceito de escrita e o define 

como um grande instrumento da narração que pode construir ou até mesmo 

fortalecer o estilo do escritor, potencializando um “dizer mais”. Ele afirma: 

 

Escrever: estar atento a essa tensão, o fluxo da linguagem e a 

atração (tentação?) do silêncio - coisa que a desagregação crescente 

da linguagem atesta. Bastaria ver as tantas experiências poéticas 

modernas. Nelas, desde Mallarmé, passando por Flaubert sonhando 

o texto como um muro branco, e Blanchot, caminhando para uma 

aventura que é impasse: nelas, o persistente apelo ao silêncio - 

pausa que potencia o dizer mais. (HOLANDA, 1992, p. 60) 
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Na análise do autor, o silêncio pode expressar a força de uma ação, 

mencionar uma reflexão e ainda revelar ou ocultar um estado de espírito do ser 

humano. Esse elemento da linguagem pode, segundo o autor, remeter a um 

vazio ou a uma multiplicidade de sentidos. Assim, discutir a noção de silêncio 

significa interrogar conceitos capazes de desvendar sentidos outros que se 

encontrem apagados, mas que são visualizados por meio das percepções da 

presença de um silêncio discursivo. 

A esse respeito, Focault (2003 p.9) afirma que as pessoas são 

propensas a regularem sua fala, precisamente pelo receio das possíveis 

consequências que as palavras possam acarretar. Por isso, a produção do 

discurso é constantemente controlada, organizada, selecionada e redistribuída. 

Desse modo, por meio do silêncio, possibilidades outras emanam na produção 

do discurso e originam outras produções de compreensão.  

Susan Sontag (1987), em “A estética do silêncio”, capítulo integrante 

do livro A vontade Radical, realizou um consistente trabalho a respeito dos 

usos do silêncio como discurso aplicado às artes. Segundo a autora, o mais 

frequentemente utilizado, é atestar a ausência ou a renúncia ao pensamento, o 

que por si só já revela o desejo básico de produzir sentido. Outro uso do 

silêncio, que pode parecer paradoxal, é testemunhar a perfeição do 

pensamento, ou seja, o não dizer tendo o poder de ir além das palavras. 

Outro uso do silêncio, ainda mencionado por Sontag (1987, p.27),é 

fornecer tempo para a continuação ou a exploração do pensamento, pois 

enquanto uma questão qualquer não está encerrada, o silêncio mantém as 

coisas “abertas”. Somados a esses empregos do silêncio, a escritora enfatiza 

que o silêncio é capaz de equiparar ou auxiliar o discurso a atingir sua máxima 

integridade ou seriedade. Nesse sentido, afirma que: “o silêncio solapa o 

discurso ruim, (...) pode inibir ou se contrapor à falta de sentimento, 

proporcionando uma espécie de lastro que monitora ou mesmo corrige a 

linguagem quando ela se torna inautêntica”.  

Muito embora o silêncio, mantido em muitos momentos da narrativa de 

Dois irmãos, possa caminhar em maior ou menor grau, ao lado de todas as 

considerações até aqui elencadas sobre a relação entre silêncio e dizer, 

queremos nos ater àquele mutismo que denuncia o rompimento da harmonia 

do homem consigo mesmo. A trajetória das personagens é marcada 
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fundamentalmente pelos silêncios da decepção, solidão, omissão e, sobretudo, 

pela negação do direito à palavra, o qual passa necessariamente pela negação 

do direito de “ser”, de construção de uma identidade, resultando na mutilação 

de experiências fundamentais ao convívio entre as personagens. 

Hatoum tece uma narrativa, em que tanto a voz das personagens, 

quanto a ausência dela são significativas por nos permitirem entrever as 

marcas deixadas pela ação do desmantelamento do espírito coletivo da cidade 

e a situação de homens e mulheres que são colocados à margem da 

sociedade sem direito à voz.  

Em Dois irmãos, as mudanças do mundo tradicional para o moderno 

são sentidas por todas as personagens, mergulhando-as em um universo 

repleto de silêncio: o silêncio do isolamento. Na passagem a seguir, o drama 

da decadência de Manaus é revelado a partir de uma carga expressiva de 

aspectos que rondam a negatividade: 

 

Noites de blecaute no norte, enquanto a nova capital do país estava 

sendo inaugurada. A euforia que vinha de um Brasil tão distante, 

chegava a Manaus como um sopro amornado. E o futuro, ou a ideia 

de um futuro promissor, dissolvia-se no mormaço amazônico. 

Estávamos longe da era industrial e mais longe ainda do nosso 

passado grandioso (p.128). 

 

Ao reconstruir os fatos de sua existência, e, consequentemente, 

desenhar o caminho percorrido pelas outras personagens, o narrador recria 

imagens da trajetória em que o silêncio é quase palpável, tangível: 

 

A cidade estava meio deserta, porque era um tempo de medo em dia 

de aguaceiro. A casa também, quase vazia. Rânia lá na loja, Halim 

perambulando pela cidade, Zana por ali na vizinhança, talvez na casa 

de Talib, em visita culinária. Domingas, guardiã da casa, engomava a 

roupa no quartinho dos fundos. Eu chagava mais cedo da praça das 

Acácias (p.191). 

 

A presença da ditadura militar aparentemente de esguelha na cena 

descrita acima (e em todo o episódio da morte de Laval) parece intensificar o 

sentimento de opressão e indiferença que acomete o narrador. Ele, por força 

das circunstâncias, sofre um duplo silenciamento: em casa era ignorado e 

deixado à margem no quartinho dos fundos; nas ruas, em sociedade, era 
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apenas mais um oprimido pelo sistema despótico que silenciava em nome do 

progresso da nação. 

Refletir sobre as relações deste período político, dentro da narrativa de 

Dois irmãos, remete-nos à violência sofrida não só pelos opositores do 

regime, mas também por todos aqueles que foram submetidos a um amplo e, 

por vezes, desumano projeto de modernização. Dessa maneira, conseguimos 

apreender as personagens em sua plenitude, via observação dos contornos 

concedidos por esse panorama social. 

Nael, ao lembrar e selecionar as palavras, frases, expressões para 

narrar as cenas ocorridas em 1964, age com a consciência que o tempo e a 

experiência de vida lhe conferem. Teve sua trajetória de vida vincada pelos 

acontecimentos daqueles momentos e justamente por isso lhe é inescapável a 

necessidade de narrar os fatos. Com isso, não somente conta o que lhe 

aconteceu um dia, como também abre margens para outras interpretações do 

que foram os primeiros dias de Ditadura Civil-Militar na Amazônia Paraense: 

 

Ele sabia que Manaus se tornara uma cidade ocupada. As escolas e 

os cinemas tinham sidos fechados, lanchas da Marinha patrulhavam 

a baía do Negro, e as estações de rádio transmitiam comunicados do 

Comando Militar da Amazônia. Rânia teve que fechar a loja porque a 

greve dos portuários terminara num confronto com a polícia do 

Exército. Halim me aconselhou a não mencionar o nome de Laval 

fora de casa. Outros nomes foram emudecidos. A tarja preta que 

cobria uma parte da fachada do liceu fora arrancada e as portas do 

prédio permaneceram trancadas por várias semanas (p.198, grifo 

nosso).  

 

Há, nesse sentido, um aguçado questionamento social emoldurado 

com sutileza no plano da linguagem, pois não dizendo o que realmente houve 

não impediu que o narrador o fizesse nas lacunas, nos silêncios do texto. A 

imagem da repressão, da violência, do subjugamento está sempre presente 

como aniquiladora de identidade: 

 

Pensei em Laval, seu corpo sendo espancado e pisoteado no coreto, 

e arrastado até a beira do lago. Esperei o veículo militar desaparecer, 

mas logo veio outro, e mais outro. Muitos, e sons de trovoada. Os 

soldados gritavam, davam vivas, uma barulheira de vozes e buzinas 

alarmou a praça Matriz. (...) Acompanhei com o rabo do olho a 

trepidação daquele monstro verde na rua de pedras, senti um mal-
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estar, uma pontada na cabeça e logo uma ânsia de vômito ao 

perceber a fila de veículos verdes que parecia não ter fim (p.199).  

 

A imagem de Nael escondendo-se, furtando-se à ação, negando sua 

identidade, faz-nos pensar sobre o silêncio que Eni Orlandi (2007) chama de 

“política do silêncio”. Trata-se de um silêncio que não forma significado, menos 

ainda implica um significado, antes o nega em favor do outro. É um silêncio que  

 

“(...) se define pelo fato de que ao dizer algo apagamos 

necessariamente outros sentidos possíveis, mas indesejáveis, [...] 

produz um recorte entre o que se diz e o que não se diz [...] a política 

do silêncio como um efeito de discurso que instala o antiimplícito: se 

diz “x” para não (deixar) dizer “y”, este sendo o sentido a se descartar 

do dito. É o não-dito necessariamente excluído. Por aí se apagam os 

sentidos que se quer evitar, sentidos que poderiam instalar um 

trabalho significativo de uma “outra” formação discursiva, uma “outra” 

região de sentidos (...) determinando consequentemente os limites do 

dizer.” (ORLANDI, 2007, p.73,74). 

 

Orlandi acentua que a política do silêncio é comumente identificada nos 

casos da censura em épocas de repressão. Apaga-se um significado para 

reforçar outros, entretanto, “se há um silêncio que apaga, há um silêncio que 

explode os limites do significar” (ORLANDI, 2007, p. 85). 

A respeito dessa relação entre poder/opressão/silêncio, Woodward 

(2006, p. 18) considera que “todas as práticas de significação que produzem 

significados envolvem relações de poder, incluindo o poder para definir quem é 

incluído e quem é excluído”. Em outras palavras, relações de poder não 

consideram as identidades e as culturas dos sujeitos, elas os conformam de 

acordo com os interesses dos grupos dominadores. 

Halim oferece também outro tipo de silêncio, cujo significado parece-

nos diverso dos anteriores. Personagem significativa para a formação 

identitária do narrador, à semelhança de Nael, Halim não possui voz 

suficientemente audível para participar efetivamente dos acontecimentos da 

casa. Contenta-se em lamentar sua incapacidade de ação, bem como em 

assistir ao desmoronamento da família: 
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Halim: um ingênuo fingido, cultor do amor e seus transes; um boa 

vida no mar de miudezas da província. E um despreocupado: 

qualquer açúcar, grosso ou fino, adoçava seu café. Mas nas coisas 

do amor, com Zana, sempre queria, sempre pedia mais (p.149). 

 

No entanto, se a proximidade entre Halim e Nael se dá pela condição 

de silenciados em que se encontram, a atitude de ambos em relação a tal 

situação os distancia, pois enquanto o primeiro preferiu capitular, deixando de 

agir tomado pela inação, o segundo resolve tomar para si o direito ao relato dos 

fatos. Nael, como ouvinte/narrador dessa história de silêncios, omissões e 

desencantos, não escapa de guardar em si a maneira de ver o sentido da vida 

sob a mesma perspectiva de desilusão que os outros moradores da casa. Essa 

forma de relacionamento nada mais é do que uma tentativa desesperada de 

(re)encontrar-se e, mediante o relato do outro, construir-se  como sujeito: 

  

Anos depois, desconfiei: um dos gêmeos era meu pai. Domingas 

disfarçava quando eu tocava no assunto; deixava-me cheio de 

dúvidas, talvez pensando que um dia eu pudesse descobrir a 

verdade. Eu sofria com o silêncio dela; nos nossos passeios, quando 

me acompanhava até o aviário da Matriz ou até a beira do rio, 

começava uma frase, mas logo interrompia e me olhava, aflita, 

vencida por uma fraqueza que coíbe a sinceridade. Muitas vezes ela 

ensaiou, mas titubeava, hesitava e acabava não dizendo. Quando eu 

fazia a pergunta, seu olhar logo me silenciava, e eram olhos tristes 

(p.73). 

 
Diante do hermetismo intransponível de Domingas e da insensatez 

dominante no ambiente familiar de Nael, ele se vê obrigado a permanecer, 

durante décadas, em silêncio. Porém, sua oposição e vontade de se rebelar 

brotam em diversos momentos da narrativa até eclodir, após quarenta anos da 

ocorrência dos fatos, em um relato memorialístico que recupera tanto seus 

próprios dramas quanto os daqueles que fizeram parte de seus sofrimentos. 

Mesmo sendo marginalizado, Nael não opta pelo conformismo e faz da 

escrita uma arma para combater o silencio a que ele foi submetido: 

 

Eu tinha começado a reunir, pela primeira vez, os escritos de Antenor 

Laval, e a anotar minhas conversas com Halim. Passei parte da tarde 

com as palavras do poeta inédito e a voz do amante de Zana. Ia de 

um para o outro, e essa alternância – o jogo de lembranças e 

esquecimentos – me dava prazer (p. 265).  
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Na perspectiva do narrador, que no momento do registro desse trecho 

já é um adulto que aprendeu a romper com o silêncio por meio da escrita, o 

fato de rememorar transformou-se em um jogo agradável e libertador. 

Domingas é outra voz crucial no processo de autoconhecimento do 

protagonista. Mediante a revelação de histórias e acontecimentos do passado 

da família, ela permite que Nael tenha acesso às pessoas, tempos e lugares 

que, por força das circunstâncias, foram-lhes negadas a conhecer. 

Domingas “uma menina mirrada, que chegou com a cabeça cheia de 

piolhos e rezas cristãs” (p.64), é uma índia órfã que, ainda na infância, é levada 

à casa dos libaneses para servir como empregada. Abusada sexualmente por 

um dos gêmeos e explorada pela família, ela é responsável por todo serviço 

doméstico e, não raro, é considerada como membro da família. Essa mistura 

de familiaridade e exclusão mascara a condição de meio escrava a que a mãe 

de Nael é submetida e consome pouco a pouco sua energia, turvando sua 

consciência e, sobretudo, minando seu desejo de liberdade. Observemos o 

seguinte trecho: 

(...) Domingas, a cunhantã mirrada, meio escrava, meio ama. “louca 

para ser livre”, como ela me disse certa vez, cansada, derrotada, 

entregue ao feitiço da família, não muito diferente das outras 

empregadas da vizinhança, alfabetizadas, educadas pelas religiões 

das missões, mas todas vivendo nos fundos da casa, muito perto da 

cerca ou do muro, onde dormiam com seus sonhos de liberdade 

(p.67). 

 

Em Domingas, encontramos uma voz silenciada que somente como 

outra pode pronunciar-se. Nesse sentido, Milton Hatoum utiliza a multiplicidade 

de vozes, para polemizar os discursos opressores provenientes das esferas 

sociais: “Talvez por um acordo, um pacto qualquer com Zana, ou Halim, ela 

estivesse obrigada a se calar sobre qual dos dois era meu pai” (p.80), políticas 

e até mesmo religiosas: “Domingas também pensou em fugir, mas as irmãs 

perceberam, Deus vai castigar, diziam” (p.76), ao mesmo tempo em que 

confere voz a seres marginalizados. 

A resistência em manter o passado abafado não foi fácil para 

Domingas. Não conseguindo ultrapassar os limites do silêncio, ela manteve-se 

enclausurada, presa a um segredo asfixiante até o fim de sua vida. Em muitos 

trechos da narrativa, sua angústia é percebida não só pelo que diz, mas 
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principalmente pelo que deixa de dizer. Tal assertiva pode ser constatada por 

meio das reticências que permeiam algumas de suas declarações: 

 

Senti suas mãos em meu braço; estavam suadas, frias. Ela me 

enlaçou, beijou meu rosto e abaixou a cabeça. Murmurou que 

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

passeavam. 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” (p. 241, grifo nosso). 

 

Diante da busca frustrada em capturar o que dizem as palavras, é do 

silêncio que Nael consegue apreender algum sentido. Isso tanto é verdade que, 

após as confissões da mãe, ele passa a “rondar a rede” (p.24) em que ela 

dormia na tentativa de salvá-la de uma nova possível investida do Caçula. A 

comunicação fora estabelecida apesar e graças às lacunas no diálogo. 

Nesse contexto, o silêncio vira discurso, exprimindo certas tensões que 

as palavras não conseguem revelar. Conforme enfatiza Kovadloff (2003, p. 23): 

 

Portanto, se é verdade que o silêncio expressa, também é verdade 

que aquilo que expressa nem sempre é igual, nem vale a mesma 

coisa. O silêncio pode ser, então, tanto o corolário excelso da 

lucidez, como a bruma irremediável na qual se dilui a aptidão - e às 

vezes a necessidade - de articular um ideia ou uma emoção com a 

qual deixar para trás o mundo do previsível e do codificado. 

 

O silêncio de Domingas se explica com o que Kovadloff chama de 

silêncio da oclusão, isto é, o silêncio da palavra encoberta ou rejeitada, da 

enunciação possível, mas evitada por uma questão de medo, hábito ou 

preconceito. Kavadloff afirma ainda que tal silêncio não é passível de 

designação e, por conseguinte, a melhor forma de apreendê-lo é analisar o 

sujeito que por ele fora tomado, “posso avaliar sua atitude. Posso sopesar o 

que manifesta como cativo, percorrer o âmbito de sua vivência seguindo o 

rastro do silêncio que o inspira e lhe dá vértebras” (2003, p. 10). É assim que 

pela ótica de Nael conhecemos Domingas, alguém cativo de um silêncio 

inominável que somente pode ser alcançado pela análise detalhada da 

existência de quem o carrega. 
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É importante perceber, no percurso da narrativa, que o narrador 

construído em Dois irmãos, sob sua lógica, explicita as injustiças praticadas 

contra os emudecidos da casa, representando não apenas nuances do dito e 

não dito do que se quer narrar, mas intentando alicerçar sua própria verdade, 

pela exposição constante da situação de opressão em que vive. Desde o 

momento em que se descobre órfão de pai, cada olhar, cada propósito de Nael 

sofre a influência do outro. Cada partícula de sua fala arquiteta desvendar o 

enigma de sua origem. Os avanços e recuos de sua fala, as pausas, as 

hesitações do pensamento são resultado da influência exercida pelos olhos da 

índia “cheia de palavras guardadas, ansiosa por falar” (p.67). 

Agregada a essa ansiedade de expressão, Domingas aspirava à 

liberdade. Tal ideia é expressa, dentre outros aspectos, em suas xilogravuras 

de pássaros em pleno voo: 

 

Os bichinhos esculpidos em muirapiranga estavam arrumados na 

prateleira. Lustrados, luziam ali os pássaros e as serpentes. O 

bestiário de minha mãe: miniaturas que as mãos dela haviam forjado 

durante noites e noites à luz de um aladim. As asas finas de um 

saracuá, o pássaro mais belo, empoleirado num galho de verdade, 

enterrado numa bacia de latão. Asas bem abertas, peito esguio, bico 

para o alto, ave que deseja voar. Toda a fibra e o ímpeto da minha 

mãe tinham servido os outros. Guardou até o fim aquelas palavras, 

mas não morreu com o segredo que tanto me exasperava. Eu olhava 

o rosto de minha mãe e me lembrava da brutalidade do Caçula (p. 

243-244)  

 

Podemos afirmar que há tons emocionais e volitivos nas vozes das 

personagens que interagem em Dois irmãos. Em outras palavras, é possível 

encontrar nas falas destes, elementos que indiciam sentimentos e valores 

postos de uma comunidade, de modo a demonstrar emoções, gostos e 

avaliações normativas. É o que se nota também em: 

 

Cresci vendo as fotos de Yaqub e ouvindo a mãe dele lendo suas 

cartas. Numa das fotos, posou com a farda do Exército; outra vez 

uma espada, só que agora a arma de dois gumes dava mais poder ao 

corpo do oficial da reserva. Durante anos, essa imagem do galã 

fardado me impressionou. Um oficial do Exército, e futuro engenheiro 

da Escola Politécnica... 

Já Omar era presente demais: seu corpo estava ali, dormindo no 

alpendre. O corpo participava de um jogo entre a inércia da ressaca e 
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a euforia da farra noturna. Durante a manhã, ele se esquecia do 

mundo, era um ser imóvel, embrulhado na rede (p. 61). 

 

Nael, ciente de que entre os gêmeos mora a resposta para seu enigma, 

manipula seu discurso na tentativa de impor ao leitor uma visão acerca de 

Omar e Yaqub.  

Sobre essa manipulação do discurso que se faz presente no romance, 

é lícito citar Bakhtin (1999, p. 132) quando afirma que 

 

Toda palavra usada na fala real possui não apenas tema e 

significação no sentido objetivo, de conteúdo, desses termos, mas 

também um acento de valor ou apreciativo, isto é, quando um 

conteúdo objetivo é expresso (dito ou escrito) pela fala viva, ele é 

sempre acompanhado por um acento apreciativo determinado. Sem  

acento apreciativo, não há palavra. 

 

A afirmação de Bakhtin vem corroborar a importância de se trabalhar 

com os modos como os julgamentos de valor se manifestam nos discursos. 

Visto a orientação apreciativa depender da situação real de uso, não é possível 

afirmar que os juízos de valor são estáveis, mas como o próprio Bakhtin (1999, 

p. 135) afirma, situam-se “tanto no horizonte imediato, como no horizonte social 

mais amplo de um dado grupo social.” 

Assim, a necessidade de qualificativos, que manifestam implícita ou 

explicitamente o quão subjugados são os indivíduos que orbitam a existência 

de Nael, deve-se a sua postura em não se isentar de omitir opiniões, pois 

pretende persuadir o leitor, dando voz ao que está calado em sua alma: 

“Alguns de nossos desejos só se cumprem no outro, os pesadelos pertencem a 

nós mesmos”(p.264). 

Ao falar do outro, acaba por falar de si próprio. Como nenhum discurso 

é inocente, preenche, segundo a seleção de sua memória, os vazios com a voz 

do silenciado, do rejeitado: 

 

Naquela época, tentei, em vão, escrever outras linhas. Mas as 

palavras parecem esperar a morte e o esquecimento; permanecem 

soterradas, petrificadas, em estado latente, para depois, em lenta 

combustão, acenderem em nós o desejo de contar passagens que o 

tempo dissipou. E o tempo, que nos faz esquecer, também é 

cúmplice delas (p.244). 
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Quanto a dar espaço a vozes silenciadas, em entrevista concedida à 

Revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Hatoum (2006, p. 

141) afirma: 

Não pensei na função social da literatura, embora ela quase sempre 

exista, em diferentes graus. Pensei mais na forma maleável de um 

narrador que no início de sua vida é um subalterno, mas que é capaz 

de alcançar uma posição social e de narrar sua própria história. 

Muitos leitores só veem melancolia e amargura no desfecho dos 

romances, mas acho que há também uma saída, que passa pela 

possibilidade da escrita. Talvez inconscientemente eu esteja 

pensando na educação como uma forma de liberdade, sobretudo 

para os desfavorecidos e marginalizados.  

 

É importante considerar que, ao longo da narrativa, Hatoum aborda 

tanto questões sociais, a saber: discriminação, exploração do trabalho, 

desigualdade social, quanto problemas existenciais da personagem, não de 

maneira explícita e linear, o que atesta a literariedade do texto, mas na 

intimidade da consciência da personagem que os vivencia. Dessa forma, a 

obra não se ocupa em analisar objetivamente a estrutura social, o externo, mas 

a repercussão desta estrutura na subjetividade do indivíduo. Enquanto o 

desvendamento dos problemas sociais é feito de maneira aparentemente 

individual e restrita, o coletivo é representado.  

 

2.3. O rio e o imaginário em fábula 

Entre o sono e o sonho,  

Entre mim e o que em mim  

É o quem eu me suponho  

Corre um rio sem fim.  

Passou por outras margens,  

Diversas mais além,  

Naquelas várias viagens  

Que todo o rio tem.  

 

Chegou onde hoje habito  

A casa que hoje sou.  

Passa, se eu me medito;  

Se desperto, passou.  

 

E quem me sinto e morre  

No que me liga a mim  

Dorme onde o rio corre —  

Esse rio sem fim. 

(PESSOA, 1942, p. 173) 
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O poema de Fernando Pessoa (1942) acerca da imagem de mobilidade 

do rio harmoniza-se com o assunto aqui tratado: a relação que se estabelece 

entre o rio e a identidade das personagens do romance. 

Antes de analisarmos essa relação, relembremos alguns conceitos a 

respeito de espaço e lugar, a fim de situarmos as perspectiva sem que tais 

termos serão utilizados. O geógrafo Yi Fu Tuan (1983) considera espaço e 

lugar sob o prisma da experiência, seja pessoal ou coletiva. Em seu livro 

Espaço e Lugar (1983, p. 6), ele ressalta que espaço e lugar  

 

são termos familiares que indicam experiências em comum. O espaço 

é mais abstrato do que o lugar. O que começa como espaço 

indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos 

melhor e o dotamos de valor. As ideias de espaço e lugar não podem 

ser definidas uma sem a outra. A partir da segurança e estabilidade 

do lugar estamos cientes da amplidão, da liberdade e da ameaça do 

espaço, e vive –versa. Além disso, se pensamos no espaço como 

algo que permite movimento, então lugar é pausa; cada pausa no 

movimento torna possível que localização se transforme em lugar. 

 

Acrescenta ainda que  

 

(...) os lugares, assim como os objetos, são núcleos de valor, e só 

podem ser totalmente apreendidos através de uma experiência total 

englobando relações íntimas, próprias do residente, e relações 

externas próprias do turista (TUAN, 1983, p. 40). 

 

Assim, o lugar torna-se realidade a partir da nossa familiaridade com o 

espaço, não necessitando ser definido por meio de uma imagem precisa ou 

limitada. Quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se lugar, por isso 

a identidade, o sentimento de pertencimento e o acúmulo de tempos e histórias 

individuais constituem o lugar. Este guarda em si o seu significado e as 

dimensões do movimento da história, apreendido pela memória a partir dos 

sentidos.  

No entanto, é importante destacar que, por acompanhar a evolução da 

mentalidade da sociedade moderna, a qual considera o lugar, sobretudo, pela 

ótica da funcionalidade objetiva, o homem deixou de interessar-se pelo 

significado transcendente que este deveria ocupar, ou seja, revelar o sentido 

da existência do homem e do universo, e balizar a relação entre ambos. É 
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possível que essa ruptura com o significado tenha gerado a ausência de 

identificação do indivíduo com o espaço que ocupa. 

Nessa mesma direção, nota-se as reflexões de Eliade (2001, p.49) que 

afirma: 

Não cabe em nosso tema descrever a história da lenta 

dessacralização da morada humana. Este processo faz parte 

integrante da gigantesca transformação do mundo assumida pelas 

sociedades industriais - transformação que se tornou possível pela 

dessacralização do Cosmo, a partir do pensamento científico e, 

sobretudo, das descobertas sensacionais da física e química. Mais 

tarde, teremos ocasião de indagar se esta secularização da Natureza 

é realmente definitiva, se não há nenhuma possibilidade, para o 

homem não-religioso, de reencontrar a dimensão sagrada da 

existência no Mundo.  

 

Portanto, um lugar deve revelar-se qualitativamente diferente dos 

demais. É necessário que ele transcenda a experiência banal do espaço, 

revelando-se como uma experiência que se mostre constitutiva de seu próprio 

ser. 

Para Ana Fani Alessandri Carlos (1996, p. 21-22), 

 

O lugar só pode ser compreendido em suas referencias, que não são 

especificas de uma função ou de uma forma, mas de um conjunto de 

sentidos e usos. Assim, o lugar permite pensar o viver, o habitar, o 

trabalho, o lazer enquanto situações vividas, revelando, no nível do 

cotidiano, os conflitos que ocorrem ou ocorreram no mundo.  

 

Nesse contexto de lugar, que “permite pensar o viver”, consideramos 

expressiva a figura dos rios na construção do texto. A diversidade de imagens 

evocadas por eles favorece de maneira significativa à literatura, pois todo rio 

tem histórias para contar e verdades que não conseguem esconder. Um rio que 

abriga inúmeras vidas em seu entorno é também gerador de valor simbólico, de 

sentimento de pertença ou de deslocamento, de identificação ou de 

estranhamento diante de uma realidade. 

Ao descrever o simbolismo do rio, Jean Chevalier e Alain Gheerbrant 

(2001, p. 780, 781), em Dicionários de símbolos, afirmam que 

 

Em relação ao rio, pode-se considerar: a descida da corrente em 

direção ao oceano, o remontar do curso das águas, ou a travessia de 

uma margem à outra. A descida para o oceano é o ajuntamento das 
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águas, o retorno à indiferenciação (...) O remontar das águas 

significa, evidentemente, o retorno à Nascente divina (...) e a 

travessia é a de um obstáculo que separa dois domínios (...) o mundo 

fenomenal e o estado incondicionado, o mundo dos sentidos e o 

estado de não-vinculação (...) 

 

O espaço é componente fundamental da narrativa, uma vez que auxilia 

na composição de sentidos para determinadas experiências humanas 

representadas textualmente, registrando dados e indícios relevantes ao 

universo narrativo. Para Bakhtin (2006), no discurso narrativo o espaço assume 

funções ambivalentes, pois, se por um lado, constrói um ambiente em que há 

desdobramentos de ações, por outro, simboliza estados de ânimo, projeções e 

sensações, criando uma moldura de acabamento à ação e, por consequência, 

às personagens. 

Em Dois irmãos, o relacionamento entre a representação literária e o 

espaço geográfico são irremediavelmente centrados na condição humana. 

Hatoum, por intermédio de sua escrita romanesca, cria uma aliança entre a 

noção de localização espacial configurada no rio e o sentido que as 

personagens têm de sua existência. Assim é que encontramos a palavra rio e 

seus correspondentes aparecendo no romance com vários sentidos, seja como 

lugar, seja marcando um tempo, seja evidenciando sentimentos ou estados de 

espírito. 

Invariavelmente, todos esses sentidos trazem a volubilidade como 

característica intrínseca do rio e revelam de forma análoga a instabilidade na 

alma das personagens, as quais, na impossibilidade de vinculação territorial ou 

afetiva, permanecem em estado de deriva, de constante procura de 

adequação. 

Em seus últimos anos de vida, Halim é assim descrito: 

 

(...) quando olhava para o tabuleiro, logo desviava o rosto para a baía 

do Negro, procurando serenidade nas águas que espelhavam nuvens 

brancas e imensas.  

(...) Assim eu via o velho Halim: um náufrago agarrado a um tronco, 

longe das margens do rio, arrastado pela correnteza para o remanso 

do fim. Fingia estar alheio a tudo? Às vezes dissimulava um apagar 

súbito, de quem vaga, aéreo sobre as coisas desse mundo. Não dava 

ouvidos a ninguém, fazia-se de surdo, mas retinha uma ponta de 

ânimo (p.183) 
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A implicação da imagem do rio na construção da personagem fica clara 

quando o narrador evidencia o quão deslocado e perdido encontra-se Halim. 

Ler o rio, nessa descrição, é perceber no fluir da correnteza o escoar de um 

sentimento de pertencimento, de reconhecimento do mundo como lugar seguro 

de existência.  

Outro aspecto da valência simbólica do rio está ressaltado no momento 

em que Yaqub, o gêmeo mais velho, ao olhar uma antiga fotografia em que 

aparece ao lado de Domingas, molha o rosto com as águas do rio como que 

tentando reaver o tempo perdido, tempo em que se considerava feliz. 

O episódio aponta também para o poder de dissolução atribuído à água 

por Yaqub, o qual, por meio desse ritual, ainda que inconscientemente, busca 

desvencilhar-se de um passado indesejado, intolerável: 

 

Ele olhou a imagem, quieto e pensativo, e procurou com os olhos o 

lugar da margem em que algum dia fora feliz. Depois falou que 

morava muito longe, em São Paulo, fazia anos que não visitava a 

cidade (...) Na canoa, remando para o pequeno porto, ele me disse 

que nunca ia se esquecer do dia em que saiu de Manaus e foi para o 

Líbano. Tinha sido horrível. “Fui obrigado a me separar de todos, de 

tudo... não queria.”  

A dor dele parecia mais forte que a emoção do reencontro com o 

mundo da infância. Ele molhou o rosto com a água do rio e pediu que 

o canoeiro contornasse a Cidade Flutuante, onde já piscavam 

chamas de velas e de candeeiros. A floresta escurecia à nossas 

costas (...) (p.115, 116). 

 

É para o rio que se voltam Yaqub e alguns personagens do romance, 

na esperança de que, em suas águas, todas as más lembranças e inquietudes 

possam ser lançadas e esquecidas. Esse contexto faz pensar na forte 

representatividade das águas em Dois irmãos. A água tem caráter purificador 

do qual se revestem muitas cenas cotidianas. Segundo Eliade (1998, p.158, 

159), 

Na água tudo é solvido, toda a forma é demolida, tudo o que 

aconteceu deixa de existir, nada do que era antes perdura depois da 

imersão na água, nem um contorno, nem um sinal, nem um evento. A 

imersão é o equivalente, no nível humano, da morte; no nível 

cósmico, do cataclismo, o dilúvio que, periodicamente, dissolve o 

mundo no oceano. Quebrando todas as formas, destruindo o 

passado, a água possui esse poder de purificação, de regeneração, 

de dar novo nascimento. A água purifica e regenera porque anula o 
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passado e restaura – mesmo se por um momento – a integridade da 

Aurora das coisas.  

 

É interessante notar que considerado como símbolo constituído por 

uma bipolaridade essencial, o rio pode transmitir ideia de desligamento, de 

afastamento das origens ou de necessidade de purificação como sugerem os 

trechos acima, mas também consegue, devido a essa ambivalência, 

representar lugar de pertencimento, de ligação visceral.  

O fragmento que registramos a seguir consiste numa fala de Halim a 

respeito de Domingas e do modo como ela chegara à casa libanesa. Fala 

também do desejo da índia em retornar ao único lugar em que se sente parte 

integrante: “Como tua mãe deu trabalho no orfanato! Era rebelde, queria voltar 

para aquela aldeia, no rio dela...” (p.250). 

Tal sentimento de desamparo também é retratado no episódio em que 

Nael, pouco antes de seu último encontro com Omar, provável portador do 

mistério de sua origem, relata com assombro e tristeza a decadência de 

Manaus 

Eu acabara de dar minha primeira aula no liceu onde havia estudado 

e vim a pé para cá, sob a chuva, observando 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 e ao mesmo tempo, afastada do porto e do rio, irreconciliável 

com o seu passado (p.264). 

 

Essa citação faz refletir a respeito da memória que compõe o indivíduo 

desde o nascimento, cuja capacidade de potencializar discursos e ações 

ressignifica a história de um lugar. Falar do rio como des(construtor) de 

identidade é remontar histórias pessoais que fazem do imaginário coletivo uma 

realidade  aparentemente visível, mas que esconde muitas histórias.  

Retomar a biografia do lugar ou do indivíduo, por meio da memória de 

um tempo, é algo recorrente na vida das personagens de Dois irmãos, as 

quais, no mover de sua existência, têm no rio o mapa pelo qual se orientam em 

busca de um norte, um sentido de existência. Certamente por isso, no 

momento em que a Cidade Flutuante era demolida: “os moradores xingavam 

os demolidores, não queriam morar longe do pequeno porto, longe do rio” 

(p.211). 
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Nota-se que o rio, espaço precioso para as personagens, sempre 

retorna à fala do narrador, visto que é um espaço habitado, vivenciado, 

experimentado, no sentido mais genuíno que essas palavras podem assumir. 

Assim, o rio retorna porque os espaços habitados “jamais desaparecem 

totalmente, nós os deixamos sem deixá-los, pois eles habitam, por sua vez, 

invisíveis e presentes, nas nossas memórias e nos nossos sonhos” 

(CERTEAU; GIARD; MAYOL, 2000, p. 207). 

Sobre o aspecto da valorização do lugar/espaço para a construção 

identitária da personagem, Bachelard (2008, p. 28-29) aponta para o fato de 

ser difícil ou até mesmo inadequado não relacionar espaço com identificação, 

pois 

É pelo espaço, é no espaço que encontramos os belos fósseis de 

duração concretizados por longas permanências. O inconsciente 

permanece nos locais. As lembranças são imóveis, tanto mais sólidas 

quanto mais bem espacializadas. Localizar uma lembrança no tempo 

não passa de uma preocupação de biógrafo e corresponde 

praticamente a uma espécie de história externa, uma história para 

uso externo para ser contada aos outros. Mais profunda que a 

biografia, a hermenêutica deve determinar os centros de destinos, 

desembaraçando a história do seu tecido temporal conjuntivo que não 

atua sobre nosso destino. Mais urgente que a determinação de datas 

é, para o conhecimento da intimidade, a localização dos espaços da 

intimidade. 

 

Bachelard (1998, p. 02), ainda fala especificamente a respeito da 

dinâmica das águas sobre as impressões do indivíduo: 

 

O indivíduo não é a soma de suas impressões gerais, é a soma de 

suas impressões singulares. Assim se criam em nós os mistérios 

familiares, que se designam em raros símbolos. Foi perto da água e 

de suas flores que melhor compreendi ser o devaneio um universo 

em emanação, um alento odorante que se evola das coisas pela 

mediação de um sonhador. Se quero estudar a vida das imagens da 

água, preciso, portanto, devolver ao rio e as fontes de minha terra seu 

papel principal.  

 

Algo equivalente ao que pode ser observado nesse trecho é que as 

imagens que o rio projeta em Dois irmãos são muitas, móveis e turvas. O rio 

Amazonas e seus afluentes representam, para aqueles que pululam suas 

margens, mais do que um mero espaço geográfico de onde se obtém o 

sustento:  
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(...) o rio estava longe de baixar, e longe estávamos da Sexta-Feira 

da Paixão. Enjoamos de tanto peixe. O pitiú era forte, os gatos e as 

varejeiras aninhavam-se no quintal, vieram os mendigos à cata das 

sobras, e toda esse fertilidade de alimento, que nos tornava 

generosos com homens e animais, durou os meses da estação 

chuvosa (p.164). 

 

Eles são uma construção simbólica carregada de signos e sinais, que 

assinalam lugares de história e de memórias. Trata-se de um espaço que serve 

de sustentáculo para as ações e as reflexões das personagens, mas que ao 

mesmo tempo interfere, possibilitando, impedindo ou facilitando a formação de 

identidade naquele espaço. Para as águas do rio, tudo converge: as incertezas 

e as esperanças da vida, conforme Nael revela em um dos passeios em suas 

tardes de folga: 

(...) tudo aquilo me enfastiava, e eu me afastava da margem e 

caminhava até a ilha de São Vicente. Mirava o rio. A imensidão 

escura e levemente ondulada me aliviava, me devolvia por um 

momento a liberdade tolhida. Eu respirava só de olhar para o rio. E 

era muito, era quase tudo nas tardes de folga (p.81, grifo nosso). 

 

Na leitura do romance, o rio também pode ser compreendido como 

mistério ou morada do oculto. Nesse espaço, tudo pode surgir, diluir-se ou até 

mesmo desaparecer por completo, pois ele representa a totalidade da vida, 

uma teia que enreda o nascer, o viver e o morrer: 

 

O labirinto de casas erguidas sobre troncos fervilhava: um enxame de 

canoas navegava ao redor das casas flutuantes, os moradores 

chegavam do trabalho, caminhavam em filas sobre as tábuas 

estreitas, que formavam uma teia de circulação. Os mais ousados 

carregavam um botijão, uma criança, sacos de farinha; se não fossem 

equilibristas, cairiam no Negro. Um ou outro sumia na escuridão do 

rio e virava notícia (p.120). 

 

O rio é lugar fecundo para o surgimento de lendas4. Elas permanecem 

vivas e presentes na voz dos habitantes da região porque tratam da voz da 

                                                           
4
Para Luís Câmara Cascudo(1976, p.348 ), “As lendas são episódio heróico ou sentimental 

com elemento maravilhoso ou sobre-humano, transmitido e conservado na tradição oral e 

popular, localizável no espaço e no tempo. De origem letrada, lenda, legenda, “legere” possui 

características de fixação geográfica e pequena deformação e conserva-se as quatros 

características do conto popular: antiguidade, persistência, anonimato e oralidade. É muito 

confundido com o mito, dele se distância pela função e confronto. O mito pode ser um sistema 

de lendas, gravitando ao redor de um tema central com área geográfica mais ampla e sem 

exigências de fixação no tempo e no espaço...” 
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terra e dos rios, garantindo a sistematização e ordenação do que se pensa 

como realidade e fundem o homem e a natureza numa relação de 

dependência. 

Nesta obra de Hatoum, identificamos lendas mencionadas pelo 

narrador de maneira a se enlaçar com o enredo e dar continuidade à revelação 

de características tanto de seres ficcionais como de situações do enredo. 

Como, por exemplo, na descrição de Yaqub e seu “olhão de boto”: 

 

Na casa, Zana foi a primeira a notar esse pendor do filho para o 

galanteio. Domingas também se deixava encantar por aquele olhar. 

Dizia: “Esse gêmeo tem olhão de boto; se deixar, ele leva todo mundo 

para o fundo do rio” (p.30). 

 

E, como uma sentença premonitória, mais uma vez a menção da lenda 

do boto surge nos lábios de um ancião quando este fala sobre o paradeiro de 

Omar e Pau-Mulato: “Vai ver que o boto enfeitiçou os dois; devem estar 

encantados, lá no fundo do rio” (p. 162). 

Há momentos na narrativa em que, por meio da crendice no boto, são 

reveladas algumas superstições que novamente denunciam a importância do 

rio no imaginário das personagens: 

 

Domingas perguntou à patroa: “Posso preparar um olho de boto? A 

senhora pendura o olho no pescoço e aí o Caçula vem beijar a 

senhora... com muito amor” (...) As duas, juntas, ainda disputavam a 

beleza de outros tempos. A índia e a levantina, lado alado: a 

expressão solene dos rostos, o fervor de cruzara oceanos e rios para 

palpitar ali naquela sala (...) (p.148). 

 

A narração dessa relação entre Zana, Domingas e o boto empresta 

força ao texto ao marcar o ambiente com mistério e tensão. O rio causa 

fascínio, encantamento, magia e medo, por isso os acontecimentos que o 

envolvem tendem a provocar sensações parecidas. Dessa forma, a narrativa 

mergulha o leitor no universo da cultura popular contido na trama e proporciona 

uma compreensão mais ampla das lembranças do narrador e de seu ponto de 

vista. O rio, com toda pluralidade de significados assumidos no romance em 

questão, parece responder a uma necessidade e preenche uma função: 

conduzir à reflexão sobre a instabilidade do ser na contemporaneidade. 
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É nesse contexto de contemporaneidade que entendemos a narrativa 

de Dois irmãos. Ela se constrói consoante o desejo do narrador de se 

compreender e compreender a vida, sua existência. Nael narra sua trajetória a 

fim de atingir o autoconhecimento e desvelar o sentido oculto de sua origem. 

Neste mundo cercado por rios, o protagonista está em permanente busca de 

sentido, em virtude deste não lhe ser imanente. As inquirições e reflexões de 

Nael, que percorrem toda a narrativa, são expressões de uma identidade 

fragmentada, que quer se entender e entender o mundo igualmente 

fragmentado. Paradoxalmente, para entender esse mundo, o narrador precisa 

dele se afastar:  

Nos fundos, o capim crescera, e a cerca de pau podre, cheia de 

buracos, não era mais uma fronteira com o cortiço. Desde a partida 

de Zana eu havia deixado ao furor do sol e da chuva o pouco que 

restava das árvores e trepadeiras. Zelar por essa natureza significava 

uma submissão ao passado, a um tempo que morria dentro de mim 

(p.265). 

 

Nael parece reconhecer, na imagem que faz dos fundos da casa, uma 

forma de existência. E isso a tornava mais admirável, não por conta de algum 

aspecto físico resultante de uma realidade, mas pela capacidade daquela 

figura, pintada pela sua memória, capturar uma sensação, uma presença, 

ainda que fugidia. Tal percepção exige o trânsito por zonas onde o vazio, o 

invisível, se torna imagem. Convoca um olhar que cria,  que transfigura na 

abertura de um espaço potencial, aquilo que só lá está porque é por nós visto; 

e uma busca, presente no trabalho poético, por uma linguagem que configure 

uma ausência que se faz presença por uma experiência estética. 

Assim se desenha a autoconsciência artística de Hatoum que, no caso 

de Dois irmãos, faz da linguagem e do trabalho com imagens a essência de 

sua escrita. 
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CAPÍTULO III - Lembrar e esquecer: desdobramentos da memória 

 

O homem também se admira de si mesmo por não poder aprender a 

esquecer e por sempre se ver novamente ao que passou: por mais 

longe e rápido que ele corra, a corrente corre junto. É um milagre: o 

instante em um átimo está aí, em um átimo já passou, antes um 

nada, depois um nada, retorna entretanto ainda como um fantasma e 

perturba a tranquilidade de um instante posterior (NIETZSCHE, 2003, 

p.7-8) 

 

No romance Dois irmãos, a memória ocupa lugar estratégico, 

apresentando-se como o manancial no qual o narrador personagem recupera a 

sua própria história e a dos personagens. Os fatos narrados apresentam uma 

certa complexidade à medida que Nael submete suas experiências passadas 

ao crivo de sua consciência atual, ressentida por anos de indiferença e 

desprezo. Nesse sentido, percebemos que a memória é utilizada como material 

concreto da edificação, seja da narrativa de Nael, seja do esforço de 

rememoração daqueles que o ajudam a narrar: 

 

Talvez por esquecimento, ele omitiu algumas cenas esquisitas, mas a 

memória inventa, mesmo quando quer ser fiel ao passado. Certa vez 

tentei fisgar-lhe uma lembrança: não recitava os versos de Abbas 

antes de namorar? (...) Perdido no passado, sua memória rondava a 

tarde distante em que o vi recitar os gazais de Abbas. (...) Omissões, 

lacunas, esquecimento. O desejo de esquecer. Mas eu me lembro, 

sempre tive sede de lembranças, de um passado desconhecido, 

jogado sei lá em que praia de rio (p. 90-91, grifo nosso).  

 

Aqui se observa uma composição complexa de narrativa em que se 

combinam lembrança, esquecimento e invenção que intenta resolver os 

aspectos obscuros relacionados à origem de Nael.  

A esse respeito, Ricoeur (2007, p. 94), afirma que “o cerne do 

problema é a mobilização da memória a serviço da busca, da demanda, da 

reivindicação de identidade”. O autor ainda adverte que o esforço de 

recordação pode ter sucesso ou fracassar e que a recordação bem sucedida 

pode ser considerada como uma memória feliz. O sujeito, conforme postula 

Ricoeur, pode receber naturalmente a lembrança, mas também pode realizar 

um esforço em sua busca, evocando recordações, submergindo em seu mundo 
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interior para encontrar respostas às inquietações que o perturbam e rever seu 

passado em uma perspectiva subjetiva. 

Nesse contexto, são fundamentais também os estudos de Bosi (2009, 

p. 46-47) quando, ao recuperar os estudos de Bergson sobre a memória, 

afirma que 

Pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, 

misturando-se com as percepções imediatas, como também empurra, 

“desloca” estas últimas, ocupando o espaço todo da consciência. A 

memória aparece como força subjetiva ao mesmo tempo profunda e 

ativa, latente e penetrante, oculta e invasora. 

 

E segue esclarecendo: 

 

A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, 

agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que 

povoam nossa consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a 

lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem que 

experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de 

então e porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, 

nossos juízos de realidade e de valor. O simples fato de lembrar o 

passado, no presente, exclui a identidade entre as imagens de um e 

de outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de vista 

(BOSI, 2009, p. 55). 

 

Para o exercício das conjecturas feitas pelo narrador de Dois irmãos, 

a memória é indispensável, haja vista os fatos terem sido escritos após muitos 

anos de sua ocorrência e, a exemplo do que Bosi afirma, as imagens 

experimentadas por Nael no passado sofreram alteração no presente, 

modificando seu juízo de realidade e de valor. Nesse sentido, não seria 

impróprio assentir que não há fidelidade da memória aos fatos narrados. 

Santo Agostinho - filósofo cristão de renome e importante influenciador 

de muitos conceitos contemporâneos sobre memória, inclusive os de Paul 

Ricoeur -, deixou-se absorver pela questão da fidelidade. Em uma de suas 

considerações a respeito do assunto, pondera que 

 

Ainda que se narrem os acontecimentos verídicos já passados, a 

memória relata, não os próprios acontecimentos que já decorrerem, 

mas sim as palavras concebidas pelas imagens daqueles fatos, os 

quais, ao passarem pelos sentidos, gravaram no espírito uma espécie 

de vestígios. Por conseguinte, a minha infância, que já não existe 

presentemente, existe no passado que já não é. Porém a sua 

imagem, quando a evoco e se torna objeto de alguma descrição, 



68 

 

vejo-a no tempo presente, porque ainda está na minha memória 

(SANTO AGOSTINHO, 1999, p. 220). 

 

O raciocínio sugerido pelo filósofo coaduna perfeitamente com a noção 

do narrador hatouniano, ou seja, a de um sujeito que narra no presente, 

lembranças das coisas passadas e que reconfigura o passado por meio de 

imagens de um relato memorialístico. 

Ainda, Milton Hatoum (2007, p.25), em entrevista à revista Magma, faz 

o seguinte comentário sobre sua escrita memorialística: 

 

Isso tem alguma coisa a ver com as minhas leituras e com a minha 

vida. O fato de eu ter saído muito jovem de Manaus foi decisivo. Aos 

15 anos deixei parentes, amigos e a vida provinciana. Esse convívio, 

interrompido bruscamente, foi um corte, uma ruptura. A memória 

provoca um retorno imaginário, alguma lacuna que a gente não pode 

mais recuperar. A memória é o único desafio ao passado, de prestar 

contas com ele, seja através de uma imagem, de uma história oral e 

escrita. É como se, diante de uma ruína a gente tentasse imaginar a 

casa antes de sua demolição ou destruição: quem morava ali, como e 

que tempo viveram aquelas pessoas, como eles se relacionavam 

entre si, etc. O ponto de partida são essas ruínas, e a ficção é uma 

tentativa de imaginar sua história, reconstruí-la o que não existe mais.  

  

Segundo o que depreendemos da fala de Hatoum, o memorialismo 

contido em sua obra é, sobretudo, experiência vivida e revivida nos domínios 

da temporalidade, nos quais configura um discurso de retrospecção. Tal 

discurso se processa como tema e como técnica narrativa. Em outras palavras, 

trata-se de uma forma de imaginar e organizar experiências vividas.  

Na trama de Dois irmãos, os gêmeos Yaqub e Omar, ao 

representarem a tensão e a angústia entre a necessidade de lembrar e a 

comodidade do esquecer, põem à mostra não apenas a questão 

memorialística, mas também a do duplo. 

A temática do duplo representa os antagonismos humanos e as 

divergências da existência acentuadas no mundo contemporâneo em que 

ocorre a fragmentação das personagens. Isto é, a dúvida de Nael em saber 

quem ele realmente é desencadeia um contínuo movimento em que o narrador 

vai contrapondo os gêmeos, buscando dessa forma, descobrir se está a 

transvestir-se em outro, a dividir-se, a duplicar-se, a deixar de ser ele mesmo 

para assumir a identidade do outro. 
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No Dicionário de Termos Literários, o duplo “é uma entidade que 

duplica o “eu”, destacando-se dele e autonomizando-se a partir desse 

desdobramento. Gera-se a partir do “eu” para de imediato, dele se 

individualizar e adquirir existência própria”.  

Segundo Otto Rank (2013, p.89-97), a questão do duplo pode ser 

assim entendida: 

 

a duplicação do ser se dá através da sombra, da imagem ou ate mesmo do 

próprio reflexo; os povos primitivos acreditavam que aquele que não possuía 

uma sombra e nem um reflexo, morrera […] o homem tem uma existência 

dualista, uma visível e outra invisível, esta ultima só pode ser percebida quando 

a personalidade consciente adormece ou então, quando o individuo se vê 

refletido, seja nas águas ou em espelhos. O homem primitivo considera a 

sombra ou a imagem refletida no espelho ou nas águas o seu misterioso duplo, 

como um ser espiritual, porém real.  

 

Keppler (1970), para definir as diferentes modalidades do duplo, fez o 

seguinte inventário: o perseguidor, o gêmeo, o (a) bem-amado (a), o tentador, a 

visão de horror, o salvador e o duplo no tempo. Cita os estudos psicanalíticos 

de Jung como referencial para a sua pesquisa. O duplo perseguidor pode ser 

definido como um animal, um monstro, uma imagem no espelho, um retrato, 

uma fotografia ou como gêmeo que trai o irmão, usando da ameaça e da força 

física para aniquilar o outro. No que se refere ao irmão gêmeo, Keppler 

entende que é o tipo mais antigo de duplo, advindo das tradições populares ou 

do imaginário popular. 

 O autor afirma ainda que existe uma atração irracional entre ambos, 

levando a sentimentos que, muitas vezes, podem ser contraditórios, evoluindo 

para o tipo de duplo perseguidor. Já o duplo como tentador é um tipo mais sutil 

que se utiliza da persuasão ou da argumentação para levar seu opositor à 

autodestruição, “o pai da mentira” (1970, p. 56), como sentencia Keppler. 

A tumultuada relação entre os gêmeos, reiteradamente descrita em 

todo percurso de Dois irmãos, afirma que: “O duelo entre os irmãos era uma 

centelha que prometia explodir” (p.62) e que “Os dois nasceram perdidos” (p. 

237), pois, enquanto o caçula 

 

Cresceu cercado por um zelo excessivo, um mimo doentio da mãe, 

que via na compleição frágil do filho a morte eminente (...) o outro 
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ficava aos cuidados de Domingas, a cunhatã mirrada, meio escrava, 

meio ama. (p.67). 

 

Nesse trecho da narrativa, a expressão “mimo doentio” parece dotada 

de uma aversão pelo comportamento da mãe dos gêmeos. Todavia, não se 

pode esquecer que a narração se dá do ponto de vista de Nael, que se vê 

como filho abandonado, relegado pela família, e que narra, do ponto de vista 

da mágoa. Sempre que menciona os irmãos, o narrador tende a compará-los 

de modo que, invariavelmente, o caçula é alvo de descrições negativas: 

 

No fundo, Omar era cúmplice de sua própria fraqueza, de uma 

escolha mais poderosa do que ele; não podia muito contra a decisão 

da mãe, para quem parecia dever uma boa parte de sua vida e de 

seus sentimentos. Preferiu as putas e o conforto do lar a uma vida 

humilde ou penosa com a mulher que amava. Tentou se conformar 

com essa frustração que ele supunha pacificada, e nunca mais ousou 

entregar-se a mulher nenhuma (p. 178).  

 

Nas atitudes dos moradores da casa há algo que impulsiona as 

lembranças de Nael, que emerge como se estivesse apenas à espera de um 

incentivo, pois estava guardado desde sua infância. Isso se manifesta no 

discurso da personagem, permeado pelo sentimento de mágoa: 

 

Só mau humor, carranca. E ódio. Eu odiava aquelas noites em claro, 

as muitas noites que perdi por causa do Caçula. Os carões que 

levava de Zana porque eu não entendia o filho dela, coitado, tão 

desnorteado que não conseguia estudar (p.89). 

 

Dessa maneira, admitimos que as informações sobre os gêmeos – 

assim como todas as demais - não figurariam como tal a um observador 

imparcial, tampouco aparecem no romance de forma linear. Elas surgem de 

forma fragmentada e só podemos construir linearmente a imagem dos irmãos, 

acompanhando o fluxo da memória de Nael, por meio de suas idas e vindas no 

tempo.  

À parte da desmesurada dedicação de Zana pelo filho mais novo, 

concorre como fator agravante da constante competição entre os irmãos, a 

diferença de personalidade.  

Ao longo de grande parte do romance, o narrador, apesar de perceber 

claramente as deficiências do caráter de Yaqub, insiste em ignorá-las. 
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Provavelmente o desejo de que o gêmeo mais velho seja seu pai e não o 

caçula, reforce ainda mais a imagem negativa que o narrador tem de Omar. Em 

suas confissões, Nael admite:  

 

Eu não suportava o Caçula, tudo o que via e sentia, tudo o que Halim 

havia me contado bastava para me fazer detestar Omar. Não 

entendia por que minha mão não o destratava de vez, ou pelo menos 

não se afastava dele (p. 202-203).  

  

Ao descrever Yaqub, o narrador presentifica uma imagem do passado 

e liga-a ao presente, eliminando tudo aquilo que de certa maneira lhe causa 

incômodo. Mediante a ruína de suas memórias, Nael parece selecionar suas 

lembranças de modo bastante peculiar, conforme aquilo que lhe parece mais 

relevante ou que melhor se ajuste aos seus propósitos. Em outras palavras, o 

que temos em relevo é o ponto de vista do narrador permeado por lacunas 

temporais entre aquilo que foi vivido e o que é rememorado. 

Falando acerca dessa espécie de seleção da memória, em sua obra O 

real e o duplo – ensaio sobre a ilusão, Clément Rosset (2008, p. 15-16), 

enfatiza que 

Se o real me incomoda e se desejo livrar-me dele, me 

desembaraçarei de uma maneira geralmente flexível, graças a um 

modo de recepção do olhar que se situa a meio-caminho a admissão 

e a expulsão pura e simples: que não diz nem sim nem não à coisa 

percebida, ou melhor, diz a ela ao mesmo tempo sim e não. 

 

E completa: 

Não me recuso a ver, e não nego em nada o real que me é mostrado. 

Mas minha complacência para por aí. Vi, admiti, mas que não me 

peçam mais. Quanto ao restante, mantenho o meu ponto de vista, 

persisto no meu comportamento, exatamente como não tivesse visto 

nada. Coexistem paradoxalmente aminha percepção presente e o 

meu ponto de vista anterior. 

 

Os traços de Yaqub que recolhemos aqui e ali ,colocam em relevo um 

homem carregado de traumas. São traços que expressamente mostram “o 

ressentido, o rejeitado, era também o mais bruto, o mais violento” (p. 261). 

Os fragmentos abaixo permitem intuir, por meio dos tempos verbais, 

dos substantivos como “máscara” e “serpente” ou pela escolha de adjetivos 
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como “altivo” e “egoísta radical”, a presença da consciência do narrador que se 

revela por meio da memória e da reinterpretação da figura de Yaqub: 

 

Ele desprezava, altivo em sua solidão, os bailes carnavalescos (...); 

desprezava as festas juninas, a dançado tipiti, os campeonatos de 

remo (...). Trancava-se no quarto, o egoísta radical, e vivia no mundo 

dele, e de ninguém mais. O pastor, o aldeão apavorado na cidade? 

Talvez isso, ou pouco mais: o montanhês rústico que urdia um futuro 

triunfante (p.32, grifos nossos).  

Um outro Yaqub, usando a máscara do que havia de mais moderno 

no outro lado do Brasil. Ele se sofisticava, preparando-se para dar o 

bote: minhoca que se quer serpente, algo assim. Conseguiu. Deslizou 

em silêncio sob a folhagem. Por fora, era realmente outro. Por dentro, 

um mistério e tanto: um ser calado que nunca pensava em voz alta 

(p.61, grifos nossos). 

 

Diante de enunciações tão adversas no tocante aos atributos da 

personalidade de Yaqub, deduz-se que o narrador-personagem alimenta algum 

tipo de hostilidade contra ele. Todavia, conforme Clément Rosset (2008), o 

narrador se desembaraça de maneira flexível desse contratempo e permanece 

entre a admissão e a expulsão de sua percepção. Assim é que Nael “prefere” 

permanecer no campo das conjecturas ou no limbo a admitir que sua 

percepção do presente difere do seu ponto de vista anterior. Isto é, daquilo que 

sua memória tem como real. 

Nesse contexto, durante uma visita de Yaqub à casa dos pais, Nael 

procura esquadrinhá-lo: 

 

A visita de Yaqub, ainda que passageira, permitiu que eu o 

conhecesse um pouco. Algo do comportamento dele me escapava; 

ele me deixou uma impressão ambígua, de alguém duro, resoluto e 

altivo, mas ao mesmo tempo marcado por uma sofreguidão que se 

assemelhava a uma forma de afeto. Essa atitude indecisa me deixava 

confuso. Ou talvez eu mesmo oscilasse feito gangorra. Muita coisa do 

que diziam de Yaqub não se ajustou ao que vi e senti (p.114). 

 

Para Yaqub, o processo de rememoração é doloroso, repleto de 

ressentimentos e mágoas, que são ressuscitadas, mesmo a seu contragosto, 

devido à cicatriz em seu rosto e ao exílio de cinco anos, marcas que inscrevem 

a lembrança da noite fatídica que mudaria por completo a sua vida: 
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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 outro (...) Treze pontos. O fio preto da 

costura parecia uma pata de caranguejeira. Yaqub, calado, matutava. 

Evitava falar com o outro. Desprezava-o? remoía, mudo, a 

humilhação? (p.28). 

 

As recordações são um fardo pesado, e a personagem quer esquecê-

las. As lembranças são árduas, trazem sentimentos há muito recalcados na 

memória. A dor da rememoração é quase física: 

 
Aproximava-se da casa e ele não queria se lembrar do dia da partida. 

Sozinho, aos cuidados de uma família de amigos que ia viajar para o 

Líbano. Sim, por que ele e não o Caçula, perguntava a si mesmo, e 

as mangueiras e oitizeiros sombreando a calçada, e essas  nuvens 

imensas, inertes como uma pintura em fundo azulado, o cheiro da rua 

da infância, dos quintais, da umidade amazônica, a visão dos vizinhos 

debruçados nas janelas e a mãe acariciando-lhe a nuca, a voz dócil 

dizendo: “Chegamos querido, a nossa casa...” (p. 20). 

 

Quanto a Omar, como a imagem do caçula é reconstruída pela 

memória do narrador? Que traços de sua personalidade são colocados em 

relevo e quais são obscurecidos pela narrativa? Quase invariavelmente o 

caçula é caracterizado por elementos que deixam entrever a antipatia do 

narrador por ele. Até mesmo os pensamentos de Omar são perscrutados e 

revelados de modo a transmitir o lado negativo de seu caráter: “e Omar, 

mesmo calado, parecia dizer: ‘Dane-se! Danem-se todos, vivo a minha vida 

como quero” (p.33, grifo nosso). 

Ao discorrer acerca da vida displicente de Omar, percebe-se que o 

narrador não só expõe os elementos que solidificam a formação do 

personagem, mas também demonstra a seriedade que esse modo desleixado 

de existência assume na vida do mesmo. É possível afirmar que há um 

desrespeito pelas convicções que motivam o personagem, até porque, para o 

narrador, elas são desprovidas de quaisquer virtudes e se revelam como uma 

ameaça à frágil tranquilidade da casa: 

 

O outro, o Caçula, exagerava as audácias juvenis: gazeava lições de 

latim, subornava porteiros sisudos do colégio dos padres e saía para 

a noite (...) Ia direto ao banheiro, provocava em golfadas a bebedeira 

da noite, cambaleava ao tentar subir a escada, às vezes caía, inteiro, 

o corpanzil suado, esquecido da alquimia da noite. Então ela saía da 

rede, arrastava o corpo do filho até o alpendre e acordava Domingas: 
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as duas o desnudavam, passavam-lhe álcool no corpo e o 

acomodavam na rede. Omar dormia até meio-dia. O rosto inchado, 

engelhado pela ressaca, rosnava pedindo água gelada, e lá ia 

Domingas com a bilha: derramava-lhe na boca aberta o líquido que 

ele sorvia como uma onça sedenta (p. 32-33). 

 

Não há espaço para se contestar os maus hábitos de Omar, tampouco 

para se duvidar de sua falta de caráter e consideração para com os outros, o 

que pode ser comprovado pela seleção de verbos que caracterizam suas 

atitudes: “exagerava as audácias”, “subornava”, “cambaleava”, “rosnava”. É 

assim que o narrador constrói o arcabouço de uma figura deplorável.   

Se o narrador, ao longo da história, compadecer-se do caçula, dar 

mostras de compreensão ou demonstrar certa simpatia pelos excessos 

notívagos de Omar, é porque empossado de seu poder e estatuto na trama 

ficcional, a ele cabe o papel de efetuar uma reflexão crítica não só da 

personagem, mas de todos aqueles que o condenam, direta ou indiretamente, 

ao estigma de desajustado. Nael afirma: 

 

Não pude odiar o Caçula. Pensei: se toda a nossa vida se resumisse 

àquela tarde, então estaríamos quites. Mas não era, não foi assim. 

Foi só aquela tarde. E ele voltou para casa tão alterado que não se 

apercebeu da presença do outro (p.191). 

 

Nael, compreendendo o caráter mutável da linguagem, colocou-a a 

serviço de si mesmo para descrever os irmãos gêmeos e dar credibilidade às 

suas reflexões. 

 

3.1. Apagamento do passado no agora do relato 

 

(...) cada presente é determinado pelas imagens que são síncronas 

com ele; cada Agora é o Agora de uma recognoscibilidade 

determinada. Com ele a verdade é carregada de tempo até explodir. 

(...) Não cabe dizer que o passado ilumina o presente ou o presente 

ilumina o passado. Uma imagem, ao contrário, é aquilo no qual o 

Pretérito encontra o agora num relâmpago para formar uma 

constelação: a imagem é a dialética em suspensão (DIDI-

HUBERMAN, 1998, p. 182). 

 

Sob a perspectiva de Huberman (1998), consideramos a memória não 

somente por meio das ações de lembrar/esquecer, mas também pela 
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relevância do que há entre elas, ou seja, os lapsos, as omissões, as imagens. 

Na medida em que a ação de lembrar acontece, os fatos não se revivem, 

reconstroem-se, recriam-se ou permanecem suspensos nos descontínuos e 

lacunares movimentos temporais da rememoração. 

A relação que o narrador de Dois irmãos estabelece com o passado 

remete à configuração da memória em uma reunião tensa dos tempos. Numa 

constante inquietação, ao rememorar suas lembranças, ele esquece 

involuntariamente alguns fatos e, intencionalmente, omite outros, atribuindo-

lhes novos significados no agora. 

Na narrativa, Nael põe a prova um mundo de incertezas, por isso 

procura atualizar as experiências passadas no tempo presente o qual se faz de 

ruínas do passado. Há momentos em que, ao relatar passagens inglórias de 

sua vida, o narrador se aborrece e tenta amenizar características de pessoas, 

lugares e situações que, potencialmente, poderiam desbotar sua autoimagem. 

Sobre a antiga escola, por exemplo, Nael afirma: 

 

O Caçula, expulso pelos padres, só encontrou abrigo numa escola de 

Manaus onde eu estudaria anos depois. O nome do colégio era 

pomposo – Liceu Rui Barbosa, o Águia de Haia -, mas o apelido era 

bem menos edificante: Galinheiro dos Vândalos. 

Hoje, penso que o apelido era um tanto quanto inadequado e um 

tanto quanto preconceituoso. No Liceu, que não era totalmente 

desprezível, reinava a liberdade de gestos ousados, a liberdade que 

faz estremecer convenções e normas. A escória de Manaus o 

frequentava, e eu me deixei arrastar pela torrente dos insensatos 

(p.35, grifo nosso). 

 

No momento do relato, Nael nega-se a aceitar que o antigo colégio 

onde estudara recebesse alcunha tão depreciativa – Galinheiro dos Vândalos -, 

pois tal aceitação despertar-lhe-ia imagens de origens várias, gerando 

instabilidade em seu presente. Por isso é que, as memórias evocadas para 

solucionar o dilema identitário de Nael trazem tempos ilimitados e permeados 

de imagens, que pouco a pouco vão surgindo na narrativa e permitem criar 

reflexos de uma percepção outrora sentida.  

Pautando-nos nessa premissa, podemos dizer que a imagem é central 

para a compreensão do cruzamento entre memória e percepção na narrativa 

de Dois irmãos, permitindo-nos vislumbrar a memória como categoria capaz 
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de alterar, ajustar e até mesmo apagar o passado no agora do relato. E relação 

a esse aspecto da memória, Henri Bergson (1999, p.228) ressalta que:  

 

Para evocar o passado sob forma de imagens, é preciso poder 

abstrair-se da ação presente, é preciso atribuir valor ao inútil, é 

preciso sonhar. Talvez o homem seja o único ser capaz de um 

esforço desse tipo. 

 

Ainda, conforme Bergson, a lembrança se mantém em estado virtual, 

sendo possível evocá-la adotando uma atitude conveniente. Paulatinamente 

aparece como algo obscuro, de virtual ela passa ao estado atual. Intercalando 

o passado no presente, a memória provoca rupturas temporais e une 

momentos diversos. A memória age como fator que reconhece, no presente, 

aquilo que já foi conservado, aquilo que ficou do passado. Por conseguinte, a 

ação no presente é orientada a partir das experiências já vivenciadas.  

O autor ressalta dois tipos de memória: a memória hábito e a memória 

pura, demonstrando que o passado se conserva sob duas formas distintas: a 

partir de mecanismos motores, isto é, adquiridos pela repetição de um mesmo 

esforço, visando uma prática utilitarista (memória hábito); e por meio de 

lembranças independentes (memória pura) que:  

 

sem segunda intenção de utilidade ou de aplicação prática, 

armazenaria o passado pelo mero efeito de uma necessidade natural. 

Por ela se tornaria possível o reconhecimento inteligente, ou melhor, 

intelectual, de uma percepção já experimentada; nela nos 

refugiaríamos todas as vezes que remontamos, para buscar aí uma 

certa imagem, a encosta de nossa vida passada (BERGSON, 1999, 

p.62).  

 

A partir da leitura do trecho, depreendemos que a memória compõe-se 

de um conjunto de imagens passadas que, misturando-se constantemente com 

a percepção do presente, possibilitam determinados tipos de associações, as 

quais sustentam o indivíduo para que este saiba como agir. Ao unirem-se às 

percepções do presente, tais imagens podem, inclusive, ser alteradas, 

complementadas ou enriquecidas, conforme afirmamos anteriormente. 

Importante mencionar ainda que, nesse romance, percepção e lembrança, 

duas realidades distintas, encontram-se em constante e íntima relação. 
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Em outras palavras, a memória hábito é aquela que se relaciona com 

todo tipo de ação diária e que é adquirida pela repetição daquilo que se faz 

quase sem perceber. São as ações automáticas executadas ao longo da vida, 

feitas imperceptivelmente. Enquanto a memória pura acontece a partir de 

evocações, uma vez que trata de acontecimentos únicos e que estão 

enraizados na consciência. Ambas, memória hábito e memória pura, precisam 

de um impulso para virem à tona. 

O avô de Nael, patriarca da família, por exemplo, retoma suas 

lembranças de modo fragmentado, como se baforadas de recordações fossem 

pulverizadas em sua mente quando tenta recompor o passado: 

 

Ele abanava o tabaco de narguilé, a fumaça cobria-lhe o rosto e a 

cabeça e o sumiço momentâneo de suas feições era acompanhado 

de um silêncio: o intervalo necessário para recuperar a perda de uma 

voz ou uma imagem, essas passagens da vida devoradas pelo 

tempo. Aos poucos, a fala voltava: membranas do passado rompidas 

por súbitas imagens (p. 55). 

 

 Enquanto Halim revive na memória esses acontecimentos, ele reflete e 

tenta entender o mundo que o cerca, agora, no presente. A respeito dessa 

função “modeladora” da lembrança, o filósofo francês William Stern (s/d, p. 

253) citado por BOSI (2009, p. 68), afirma que 

 

A função da lembrança é conservar o passado do indivíduo na forma 

que é mais apropriada a ele. O material indiferente é descartado, o 

desagradável, alterado, o pouco claro ou confuso simplifica-se por 

uma delimitação nítida, o trivial é elevado à hierarquia do insólito; e 

no fim formou-se um quadro total, novo, sem o menor desejo 

consciente de falsificá-lo. 

 

Na memória também se dá as associações sinestésicas capazes de 

desencadear as mais diversas lembranças. Assim, qualquer um dos sentidos 

pode ser o responsável por ligar o passado ao presente e este àquele numa 

eterna mistura que resulta no presente-futuro que se forja no ato da escrita.  
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As imagens5 de abismo, ruína e decadência do espaço manauara, bem 

como da casa libanesa, atuam como representação da ruína interior das 

personagens. É o que podemos perceber no seguinte excerto: 

 

Zana passou a chave na porta do quarto, e do balcão ela viu a lona 

verde que cobria os móveis de sua intimidade. Viu o altar e a santa 

de suas noites devotas, e viu todos os objetos de sua vida, antes e 

depois do casamento com Halim. Nada restou da cozinha nem da 

sala. Quando ela desceu, a casa parecia um abismo. Caminhou pela 

sala vazia e pendurou a fotografia de Galib na parede marcada pela 

forma do altar. Nas paredes nuas, manchas claras assinalavam as 

coisas ausentes (p. 252, grifo nosso). 

 

“A casa parecia um abismo”. O violento conflito entre os gêmeos 

desfaz o lar e vai transformando tudo em ruínas, uma imagem do verdadeiro 

abismo familiar: “O mais infame, o fundo do abismo que Halim tanto temia” 

(p.134). Tudo permanece em conjecturas que o leitor deslindará por meio da 

retórica da memória e do olhar espelhado do presente em conexão com o 

passado.  

Observando os momentos em que as personagens interagem no 

romance é possível perceber como o fio da memória as entrelaça em 

movimentos de aproximação e distanciamento. Tal fenômeno adquire 

importância não só por estabelecer a conexão entre imagem e memória, mas 

sobretudo, pelo fato de oferecer a possibilidade de se levantar um paradigma 

de visões e causalidades que acabam por traçar a identidade do narrador 

protagonista.  

Parte daquilo que Nael pensa a respeito das pessoas que o rodeiam 

revela muito sobre como ele vê a si mesmo. Bakhtin (2006, p. 33) nos faz 

entender isso quando argumenta que o homem tem uma necessidade estética 

absoluta do outro, do seu ativismo que vê, lembra-se, reúne e unifica, que é o 

                                                           

5
“Convém advertir, pois, que designamos com a palavra imagem toda forma verbal, frase ou 

conjunto de frases, que o poeta diz e que, unidas, compõem um poema. Essas expressões 

verbais foram classificadas pela retórica e se chamam comparações, símiles, metáforas, jogos 

de palavras, paronomásias, símbolos, alegorias, mitos, fábulas, etc. Quaisquer que sejam as 

diferenças que as separam, todas têm em comum a preservação da pluralidade de significados 

da palavra sem quebrar a unidade sintática da frase ou do conjunto de frases.” (PAZ, 1982, p. 

119).   
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único capaz de criar para ele uma personalidade externamente acabada. Tal 

personalidade não existe se o outro não a cria. 

Ao falar sobre criação imagética, Bachelard (1988, p. 1) afirma que “nas horas 

de grandes achados, uma imagem poética pode ser o germe de um mundo, o 

germe de um universo imaginado diante do devaneio de um poeta”. Essa 

afirmativa nos reenvia a fragmentos em que se nota o narrador de Dois irmãos 

em busca de sua auto imagem: 

 

Cresci vendo as fotos de Yaqub e ouvindo a mãe dele ler suas cartas. 

Numa das fotos, posou com a farda do Exército; outra vez uma espada, 

só que agora a arma de dois gumes dava mais poder ao corpo do oficial 

da reserva. Durante anos, essa imagem do galã fardado me 

impressionou. Um oficial do Exército, e futuro engenheiro da Escola 

Politécnica (p. 61). 

 

As relações ‘eu’ x ‘outro’, estabelecidas por meio da memória de Nael, 

são essenciais à compreensão do ‘outro’ existente em si mesmo, ou seja, às 

projeções identitárias a ele inerentes. Para isso, a imagem do outro, congelada 

na foto, é fundamental para a percepção do processo de alteridade.  

As seguintes passagens do romance evidenciam essa assertiva: 

 

Só guardei um único envelope. Aliás, nem isso: uma fotografia em 

que ele e minha mãe estão juntos, rindo, na canoa atracada perto do 

bar da margem. Ela quase adolescente, ele quase criança. Recortei o 

rosto de minha mãe e guardei esse pedaço de papel precioso, a 

única imagem que restou do rosto de Domingas. Posso reconhecer 

seu riso nas poucas vezes que ela riu, e imaginar seus olhos 

graúdos, rasgados e perdidos em algum lugar do passado (p.263). 

 

Yaqub demorou no quintal, depois visitou cada aposento, reconheceu 

os móveis e objetos, se emocionou ao entrar no quarto onde dormia. 

Na parede viu uma fotografia: ele e o irmão sentados no tronco de 

uma árvore que cruzava o igarapé; ambos riam: o Caçula com 

escárnio, os braços soltos no ar; Yaqub, um riso contido, as mãos 

agarrados no tronco e o olhar apreensivo nas águas escuras. De 

quando era aquela foto? Tinha sido tirada um pouco antes ou talvez 

um pouco depois do último baile de Carnaval no casarão dos 

Benemou. No plano de fundo da imagem, na margem do igarapé, os 

vizinhos, cujos rostos pareciam tão borrados na foto quanto na 

memória de Yaqub. Sobre a escrivaninha viu outra fotografia: o irmão 

sentado numa bicicleta, o boné inclinado na cabeça, as botas 

lustradas, um relógio no pulso. Yaqub se aproximou, mirou de perto a 

fotografia para enxergar as feições do irmão, o olhar do irmão, e se 

assustou ao ouvir uma voz ... (p. 22 e 23). 
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Nael, em seu relato, não descreve a vida como ela de fato foi, e sim 

uma vida lembrada por quem a viveu. Assim, talvez, a constante menção das 

fotos não vise apenas trazer informações ao leitor, mas também reativar o 

passado pessoal e familiar do narrador. No caso dessas passagens, cada 

retrato é capaz de armazenar parte dos sentimentos e sensações vividos no 

instante em que foi tirado, ou seja, cada foto é capaz de recriar aquilo que se 

sentiu em torno de uma imagem. Todavia, o narrador-protagonista não faz 

parte das fotos por ele descritas, mas por meio das narrativas, por trás das 

imagens fotográficas, ele pode aprender sobre sua origem e usufruir do caráter 

testemunho de cada foto.  

Nessa linha de pensamento, Santaella e Nöth (2001) chamam a 

atenção para o fato de que a fotografia não pode reproduzir o real como ele 

realmente acontece, mas que ela pode mostrar a realidade como jamais vista:  

 

Sem deixar de estar submetida à aderência tirânica do referente, o 

real que nela se cola, a fotografia, é também capaz de transfigurá-lo. 

Ela é registro, traço, porém, ao mesmo tempo, capaz de mostrar a 

realidade como jamais havia sido vista antes. Fotografia é vestígio, 

mas também revelação. E esse poder revelatório está já inscrito de 

tal forma na própria natureza da imagem fotográfica, que basta o 

flagrante da câmera para que as coisas adquiram um caráter singular, 

o aspecto diferente que as coisas têm quando fotografadas 

(SANTAELLA; NÖTH, 2001, p. 127).  

 

Para Nael, as fotografias retêm instantes da vida, fragmentos de 

existência extremamente significativos, pois a força imagética que delas emana 

preenche as lacunas deixadas pela falta de informações sobre suas origens, 

estabelecendo um processo de vivificação do passado. Desse modo, por meio 

de imagens da memória, Nael tenta compreender o mundo e re(configurar) a 

própria identidade. Ele vê os outros e procura decifrá-los com detalhamento, 

mas sofre a falta de visão de si mesmo. 

O modo como Rânia, irmã dos gêmeos, é rememorada nas descrições 

do relato, exemplifica a busca de Nael por respostas. À semelhança dele, essa 

personagem vive a obscuridade do esquecimento, ofuscada pelos irmãos. 

Contudo, é iluminada na mente do narrador, lá encontra reconhecimento e 

valor. Nesta passagem do capítulo quatro, Nael enaltece as qualidades da 

moça, ao enfatizar sua solidão e ao comentar seu isolamento: 
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A velhice ainda estava longe, e a amargura, se existia, Rânia sabia 

esconder. Escondia muitas coisas: seus pensamentos, suas ideias, 

seu humor e mesmo uma boa parte do corpo, que eu nunca deixei de 

admirar. No entanto, era uma virtuose nas questões mais prosaicas, e 

nisso ela me ajudava. Dá pena pensar que ela só usava aquelas 

mãos morenas de dedos longos e perfeitos para trocar uma lâmpada, 

consertar uma torneira ou desentupir um ralo. Ou para fazer contas e 

contar dinheiro; talvez por isso a loja tenha se mantido aberta por 

tanto tempo, mesmo em época de movimento escasso, quando ela 

saía com um caixa de bugigangas para garantir o sustento da casa e 

da família. Fazia tudo isso durante o dia. Depois do jantar entocava-

se no quarto, onde a noite a esperava (p.96). 

 

Rânia é uma personagem privilegiada pelo olhar e pelas recordações 

de Nael, que a projeta como parceira de suas angústias e objeto de seus 

desejos: “Eu tinha gana de beijar e morder aqueles braços. Esperava com 

ânsia o abraço apertado, o único do ano.” (p.97).  

O distanciamento espacial de Nael resulta na sua aproximação 

temporal do ambiente familiar e, por conseguinte, de seu antigo amor, sob 

forma de lembrança nostálgica do tempo da memória. A nostalgia, assim como 

a saudade, é um estado de alma que atualiza as vivências passadas. Essa 

sobreposição do passado no instante presente tem a capacidade de afetar o 

espírito, como um objeto que se antecipa diante dos sentidos. Proust (1976, p. 

160), concernente à natureza dessas lembranças, apresenta a seguinte 

assertiva: 

A imagem de nossa amada, ainda que a julguemos antiga e 

autêntica, foi muitas vezes retocada por nós. E a cruel recordação 

não é contemporânea dessa imagem restaurada, mas pertence a 

outra época; é um dos poucos testemunhos de um passado 

monstruoso.  

 

Proust compara dois tipos de lembranças com naturezas distintas, que 

produzem, por sua vez, uma imagem retocada e uma imagem de imaginação. 

A imagem retocada resulta da memória voluntária, na qual intervém a 

inteligência que mobiliza todos os recursos na tentativa de restaurar a imagem 

passada. Por sua vez, a imagem da recordação advém da memória 

involuntária, ativada pelos signos sensíveis que invadem a percepção do 

sujeito.  

A lembrança que Nael possui de Rânia parece assemelhar-se com a 

memória voluntária de que fala Proust. Vista de longe, Rânia ganhou, por parte 
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do narrador, certa densidade e perfeição, denotando, provavelmente, uma 

imagem retocada e idealizada. Em suma, pelos atos de olhar e lembrar de 

Nael, reflete-se a identidade de Rânia. 

No excerto a seguir, que apresenta mais uma descrição de Rânia, é 

possível perceber que, no fluxo do narrar memorialístico, tempos plenos de 

pretérito (pretérito perfeito e pretérito imperfeito) bifurcam-se em constante 

vacilação. Por pertencerem ao modo indicativo, o trecho deveria configurar-se 

como informações de certezas e não apenas levantamento de possibilidades. 

No entanto, por se tratar de resgate da memória, tudo fica sob suspeita:  

 

Ela mimava os gêmeos e se deixava acariciar por eles, como naquela 

manhã em que Yaqub a recebeu no colo. As pernas dela, morenas e 

rijas, roçavam as do irmão; ela acariciava-lhe o rosto com a ponta dos 

dedos, e Yaqub, embevecido, ficava menos sisudo. Como ela 

tornava-se sensual na presença do irmão! Com esse ou com o outro, 

formava um par promissor. 

Nos quatro dias de visita ela se empetecou como nunca, e parecia 

que toda a sua sensualidade, represada por tanto tempo, jorrava de 

uma só vez sobre o irmão visitante. Rânia, não a mãe, ganhou os 

melhores presentes dele: um colar de pérolas e um bracelete de 

prata, que ela nunca usou na nossa frente. Ainda chovia muito 

quando a vi subir a escada, de mãos dadas com Yaqub; entraram no 

quarto dela, alguém fechou a porta e nesse momento minha 

imaginação correu solta. Só desceram para comer (p.117). 

 

Ao constatar não haver como dizer o que teria acontecido no quarto, o 

narrador afirma: “minha imaginação correu solta”. O verbo, no pretérito perfeito, 

aponta para uma ação que se derrama no tempo pelo ato da rememoração e 

acaba rompendo com todas as certezas.  

As cenas narradas pouco dizem do narrador, todavia, indiretamente, 

falam primordialmente dele, porque, conforme já demonstramos, ao se colocar, 

no momento em que escreve a narrativa, em um tempo distinto e posterior aos 

fatos ocorridos, o narrador se revela atento no sentido de pensar o que foi sua 

vida, recordar o passado, recontar-se, tendo em vista reconhecer-se. Assim, 

mais uma vez estamos diante de uma rememoração de acontecimentos 

distantes no tempo, o que implica uma possível fusão do vivido, do imaginado e 

do acrescentado pelo narrador.  

Trata-se, portanto, de uma identidade outorgada ao outro e que se 

constitui a partir de uma imagem, na qual são sobrepostas, à aparência física 
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do ser, as noções que se têm a seu respeito. Conforme o que diz Proust (2000, 

p. 244): 

A imagem que os outros formam de nossos gestos e atitudes tão 

pouco se parece com o que nós próprios formamos, com um 

desenho, um decalque mal feito, e onde ora a um traço negro 

corresponde um espaço vazio, e a um branco um contorno 

inexplicável. Pode aliás acontecer que o que não foi reproduzido seja 

algum traço irreal que só vemos por complacência, e que aquilo que 

parece acrescentado nos pertença de fato, mas tão essencialmente 

que nos escapa.   

 

Para reafirmar essa asseveração de Proust, selecionamos um 

fragmento, no qual, à descrição de dados objetivos a respeito de Rânia, Nael 

acrescenta elementos subjetivos, seja em relação às motivações e intenções 

que supõe que ela teria, seja às impressões nele provocadas: 

 

Em pouco tempo, Rânia começou a vender, comprar e trocar 

mercadorias. Conheceu os regatões mais poderosos e, sem sair de 

Manaus, sem mesmo sair da rua dos Barés, soube quem vendia 

roupa aos povoados mais distantes. Fez um acordo com esses 

regatões, que no início a desprezaram; depois, acreditaram ou 

fingiram acreditar que Halim se escondia por trás da negociante 

astuta. Não era raro vê-la exibir para os fregueses o sorriso quase 

instantâneo de uma falsa simpatia. Sabia atraí-los, lançando-lhes um 

olhar lânguido, demorado e cativante que contrastava com os gestos 

rápidos e prestativos de vendedora exímia (p.95). 

 

As situações narradas não são apenas moldadas pela memória, mas 

também pelo trabalho da imaginação, ou melhor, pelo que a memória 

imaginativa opera em termos de seleção dos elementos passados, trazendo 

momentos importantes para a identidade daquele que rememora. Nesse 

sentido, só há significado pela memória. 

 Encontramos processo semelhante na construção memorialística da 

figura de outras personagens secundárias do romance, ou seja, para o 

narrador que escreve suas memórias sob o patrocínio da imaginação, 

relembrar essas personagens é um esforço para resgatar um passado que só 

pode existir como invenção do presente. As forças e variáveis que interferem 

no modo como o presente molda o passado, no entanto, se configuram de 

modo diverso em cada uma dessas personagens. É o que percebemos, por 

exemplo, na personagem Laval. Antenor Laval foi professor de literatura 
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francesa de Omar e posteriormente de Nael: “Não ensinava a gramática, 

apenas recitava, barítono, as iluminações e as verdes neves de seu adorado 

simbolismo francês” (p.36). Além disso, era poeta e um tenaz crítico da 

ditadura, sendo, por essa razão, considerado subversivo.  

Sabemos que a relação entre Nael e Omar sempre fora conturbada, já 

que o narrador se sentia humilhado por ele. Porém, diante da morte do 

professor – figura que ambos admiravam imensamente -, ainda que apenas 

durante alguns instantes, Nael passa a ver o gêmeo caçula de forma diferente, 

como se tivessem algo que os aproximasse: 

 

Choveu muito, um toró dos diabos, no dia de sua morte. Mesmo 

assim, alunos e ex-alunos de Laval se reuniram no coreto, 

acenderam tochas, e todos tínhamos pelo menos um poema 

manuscrito do mestre. O coreto estava cheio, iluminado por um 

círculo de fogo. Alguém sugeriu um minuto de silêncio em 

homenagem ao mestre imolado. Depois, um ex-aluno do liceu 

começou a ler em voz alta um poema de Laval. Omar foi o último a 

recitar. Estava emocionado e triste, o Caçula. A chuva acentuava a 

tristeza, mas acendia a revolta (...) Por uma vez, uma só, não 

hostilizei o Caçula, não pude odiá-lo naquela tarde chuvosa, nossos 

rostos iluminados por tochas, nossos ouvidos atentos às palavras de 

um morto, nosso olhar na fachada do liceu, na tarja preta que descia 

do beiral à soleira da porta. Um liceu enlutado, um mestre 

assassinado: assim começou aquele abril para mim, para muitos de 

nós (p. 19, grifo nosso).  

 

 Do ponto de vista da construção discursiva, chama a atenção o 

emprego reiterado do pronome possessivo “nossos”, o qual exerce não apenas 

o papel subsidiário, mas o de principal elemento de sentido para que o narrador 

expresse suas impressões. A fim de enfatizar sua identificação com os 

sentimentos de Omar, Nael lança mão das expressões: “nossos ouvidos, 

nossos rostos e nosso olhar”, palavras que traduzem, como numa confissão, o 

quanto ele se reconhece em seu inimigo e, em contra partida, corroboram a 

perspectiva individual do narrador.  

A imaginação também atua no sentido de extrair da imagem presente a 

imagem pretérita. De qualquer imagem, seja do presente vivido (momento do 

relato), seja do passado rememorado, emerge a visão do “eu” sobre as 

personagens da trama romanesca, que buscam formas de sobrevivência em 

um lugar marcado pela ruína, desintegração e fragmentação. É com as 
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imagens da memória e com a falta dela, que Nael refaz seu presente, sua 

identidade.   

 

3.2. Resíduos memorialistas na construção arquitetônica do romance  

 
Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, 

a vida presente(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, 2005, p. 59) 

 

Na construção arquitetônica de Dois irmãos, assim como nos versos 

de Drummond, o mundo acontece agora. Todavia, o passado irrompe 

inopinadamente no presente da enunciação, fazendo do estilhaçamento da 

experiência do tempo vivido, a matéria prima do relato de Nael. Ao tratar de 

sua existência por meio da escrita, o narrador opera uma reflexão que só é 

possível pela distância temporal que marca o instante vivido e o instante em 

que se pondera sobre o que se viveu.  

É importante ressaltar que os fragmentos de memória que o narrador 

apresenta tornam fragmentária também a narrativa, havendo, portanto, 

oscilações entre cenas do presente e do passado. São frações de tempo 

interligadas por uma espiral, a exemplo da cena a seguir, em que a passagem 

da atmosfera na qual vive o narrador para aquela em que outrora vivera denota 

a interseção entre as sensações experimentadas no presente e aquelas   do 

passado: 

Entrei no meu quarto, este mesmo quarto nos fundos da casa de 

outrora. Trouxera para perto de mim o bestiário esculpido por minha 

mãe. Era tudo o que restava dela, do trabalho que lhe dava prazer: os 

únicos gestos que lhe devolviam durante a noite a dignidade que ela 

perdia durante o dia. Assim pensava ao observar e manusear esses 

bichinhos de pau-rainha, que antes me pareciam apenas miniaturas 

imitadas da natureza. Agora, meu olhar os vê como seres estranhos 

(p. 264 e 265). 
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A partir da visão do bestiário da mãe, Nael é, então, transportado pelos 

túneis da memória não só até a atmosfera de refúgio em seu antigo quarto, 

mas, sobretudo para sua juventude, quando era apenas o filho bastardo da 

empregada.  A narrativa acompanha, desse modo, as rememorações de Nael, 

justapondo a elas as reflexões e, sobretudo, as percepções sobre o momento 

em que ele vive. 

O termo percepção, aqui, é entendido conforme concebe Ponty (1990, 

p. 47- 48):  

(...) o sujeito que percebe é o corpo como campo perceptivo e prático, 

enquanto os gestos têm um certo alcance e circunscrevem, com o 

domínio conjunto de objetos familiares. A percepção dessa maneira é 

uma referência a um todo que só é apreensível através de certas 

partes ou certos aspectos seus. A coisa percebida não é uma 

unidade ideal possuída pela inteligência, ela é uma totalidade aberta 

ao horizonte de um número indefinido de perspectivas que se 

recortam segundo um certo estilo, estilo que define o objeto do qual 

se trata. 

 

Para Merleau-Ponty (1999, p. 317), ao percebermos palavras ou 

objetos, há, habitualmente, uma atitude corporal, na qual existe um  

 

(...) modo específico de tensão dinâmica que é necessária para 

estruturar a imagem [na qual] (...) o corpo não é apenas um objeto 

entre outros, ele é um objeto sensível a todos os outros, que ressoa 

para todos os sons, vibra para todas as cores e que fornece às 

palavras a sua significação primordial através da maneira pela qual 

ela as acolhe. 

 

Ao falar sobre a imagem e a significação do percebido, o autor retoma 

questões referentes ao símbolo e ao significado que o mundo tem para o 

indivíduo. Nesse contexto, podemos deduzir que para o narrador de Dois 

irmãos, retomar a experiência do outro e a forma como ele se percebe nela 

exige um esforço de reflexão que permite clarear as significações que a 

experiência tem para ele no momento do relato. Dessa forma, espaço, objetos 

e pessoas na obra determinam a visão de mundo do narrador. Mais que uma 

apresentação pitoresca ou uma referencialidade, esses elementos são em si 

mesmos uma extensão acentuada de sua subjetividade.   

O trecho a seguir fala do momento em que Nael passa a ocupar o 

quartinho dos fundos. O modo como o narrador associa o local onde está aos 
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significados da inquietude individual, leva-nos a entender que tudo nessa 

declaração trata de representar elementos da construção do discurso de Nael: 

 

Depois da nossa viagem de barco Halim sugeriu que eu ocupasse o 

quartinho dos fundos. Disse a Domingas que eu já passara da idade 

de dormir com a mãe no mesmo quarto. Eu mesmo ajudei a limpar e 

a pintar o quartinho. Desde então, foi o meu abrigo, o lugar que me 

pertence neste quintal. Agora só escutava o eco da canção que 

minha mãe cantava nas noites de insônia. Às vezes, quando eu 

estava estudando debruçado sobre uma mesinha, via o rosto de 

Domingas, como se pedisse para dormir com ela, na mesma rede, 

nós dois abraçados. Quando eu saía à noite pela cerca dos fundos, 

ela me esperava, alerta, tal uma sentinela preocupada com alguma 

ameaça noturna. Ela temia que meu destino confluísse para o de 

Omar, como dois rios indômitos e turbulentos: águas sem nenhum 

remanso (p. 80).  

 

Ressaltamos desse excerto a questão da temporalidade que une 

presente, passado e futuro em um mesmo objeto.  A respeito do efeito temporal 

sobre a percepção, Ponty (2006, p. 124) afirma: 

 

Percepções novas substituem as percepções antigas, e mesmo 

emoções novas substituem as de outrora. Mas essa renovação só diz 

respeito ao conteúdo de nossa experiência e não à sua estrutura; o 

tempo impessoal continua a se escoar, mas o tempo pessoal está 

preso. Evidentemente, essa fixação não se confunde com uma 

recordação, ela até mesmo exclui a recordação enquanto esta expõe 

uma experiência antiga como um quadro diante de nós e enquanto, 

ao contrário, este passado que permanece nosso verdadeiro presente 

não se distancia de nós e esconde-se sempre atrás de nosso olhar 

em lugar de dispor-se diante dele. 

 

A assertiva de Ponty avigora nossa convicção de que o relato de Nael 

é o que é pela experiência vivida, pelo passado retido e a intenção de mudar o 

que será concluído no futuro, o qual vai contornando e dando forma, 

constituindo a unidade e a direção de sua identidade e, por conseguinte, de 

sua existência. O universo de Nael não o é em si mesmo, ele é sua morada, 

sua Manaus, onde vive seus pensamentos, envolvendo-se com ele de maneira 

essencialmente emocional.  

De igual modo, a estrutura do relato memorialístico em Dois irmãos se 

constrói, isto é, a memória familiar, reconstituída dramaticamente e tecida pelo 

narrador-protagonista, põe em relevo as condições de vida de outros indivíduos 

que partilham dos mesmos grupos: família, escola, sociedade. Também revela 
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e traduz uma formação social no bojo das transformações culturais por que 

passa a cidade, cenário do romance.  

Segundo a concepção de Adorno (1982), as obras de arte se 

caracterizam por unir conteúdo e forma. Presume-se, então, que o texto 

literário não pode ser visto tão somente como construção estética, dotado 

apenas de qualidades formais ou como trama puramente temática sem efeitos 

formais. É da junção desses elementos que se pode perceber o conteúdo 

social do romance. Enquanto objeto artístico que tem a linguagem verbal como 

ponto de referência, a literatura elabora discursivamente o factual, garantindo, 

desse modo, um relacionamento natural entre ficção e História. 

As articulações entre forma e conteúdo aparecem no romance, o qual 

se caracteriza por externar o mundo da vida para os planos da arte mediante o 

relato de ações e sentimentos das personagens. Na perspectiva de Konder 

(1972), o romance expressa a sociedade “puramente social” a radical 

socialização da vida e a generalização do caráter alternativo com que a 

atividade se apresenta ao sujeito que a realiza. Há, nesse contexto, uma íntima 

relação entre as formulações da linguagem e as aspirações para além do 

campo estético, o que garante ao texto um conteúdo social. 

Ao referir-se às concepções que subsidiam a análise do romance, 

Santos (1996, p.72) enfatiza que toda ficção em maior ou menor grau capta “o 

ambiente social do tempo em que se situam suas ações”. Isto quer dizer que 

por mais que uma obra minimize as contingências extraliterárias, estas sempre 

fazem parte do seu conjunto, pois a ela são imanentes.   

A narrativa memorialista de Hatoum aponta para uma realidade 

extratextual que pode ser facilmente verificada, haja vista nela encontrarmos, 

aspectos comportamentais, sociais, econômicos, uma reconstrução não 

somente de parte das lembranças, mas também do perfil da sociedade da 

época. O enredo abarca, além da rivalidade entre os irmãos, a história do 

imigrante de origem árabe no Brasil, o golpe militar, a expansão comercial e o 

retrato de uma sociedade burguesa na região Norte. 

Esta situação externa emerge, tendo como viés a percepção de quem 

narra. É o que revelam os excertos a seguir, enquanto o primeiro se refere ao 

pós-guerra, o segundo, à ditadura militar: 
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Halim havia melhorado de vida nos anos do pós-guerra. Vendia de 

tudo um pouco aos moradores dos Educandos, um dos bairros mais 

populosos de Manaus, que crescera muito com a chegada dos 

soldados da borracha, vindos dos rios mais distantes da Amazônia. 

Com o fim da guerra, migraram para Manaus, onde ergueram 

palafitas à beira dos igarapés, nos barrancos e nos clarões da cidade. 

Manaus cresceu assim: no tumulto de quem chega primeiro (p.41). 

 

Outros nomes foram emudecidos. A tarja preta que cobria uma parte 

da fachada do liceu fora arrancada e as portas do prédio 

permaneceram trancadas por várias semanas (p.198). 

Mesmo assim, Yaqub não se intimidou com os veículos verdes que 

cercavam a praça e o Manaus Harbour, com os homens de verde que 

ocupavam as avenidas e o aeroporto. Nem mesmo um diabo verde o 

teria intimidado. Eu não queria sair de casa, não entendia as razões 

da quartelada, mas sabia que havia tramas, movimentos de tropas, 

protestos por toda parte. Violência. Tudo me fez medo. Mas ele  

insistiu em que eu o acompanhasse: “Já fui militar, sou oficial da 

reserva”, me disse orgulhoso (p. 198, 199). 

 

O narrador (autor) entrelaça na fatura da obra, fatos históricos e 

ficcionais. Ele não só faz conhecer tais fatos, mas também emite um juízo 

sobre eles. 

No final dos anos 50 e início dos anos 60, a cidade de Manaus ficou 

conhecida como uma cidade precária, abandonada e de economia mal 

aproveitada. Tal avaliação vinha desde a crise deixada pelo ciclo da borracha. 

Não se buscava novas alternativas econômicas para a exportação de matérias-

primas de modo a se retornar ao foco do mercado mundial. O formato era o 

mesmo do da época da borracha. Todavia, o espaço social foi se modificando e 

as relações sociais também não eram mais as mesmas, principalmente porque 

iniciava aos poucos, uma modificação na cultura com a mudança de hábitos e 

costumes que foram sendo transformados com o estabelecimento de outro 

padrão social. 

A Manaus do romance encontra-se ocupada pelas colônias 

estrangeiras de diversas origens: “Indianos, coreanos, chineses... O centro 

virou um formigueiro de gente do interior...” (p. 223). A presença de caboclos, 

índios e mestiços proporcionou uma flexibilização cultural sem precedentes. 

Contudo, essa mistura intensificou o abandono de crenças e valores dos povos 

nativos e acabou promovendo uma modernização desafinada. 
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Hatoum revela, por meio do relato memorialístico de Nael, matizes 

dessa história manauara registrada em linguagem poética que expressa o 

calor, o erotismo, a umidade, a riqueza natural, cheiros e sabores variados do 

ambiente intimamente ligados à vida e aos sentimentos das personagens e, 

como pano de fundo, possibilita uma reflexão crítica acerca da carência e da 

miséria enraizadas nessas vidas: “Esses seres, que piavam de tanta pobreza” 

(p. 165). No entanto, é importante ressaltar que o sentido de denúncia que 

perpassa o romance se apresenta sutil, pois o que importa aqui é a busca do 

essencial, tanto na linguagem quanto no ambiente físico e humano.  

Através da voz de Nael é que percebemos o caráter fragmentário e 

frágil das relações entre os sujeitos; é através do seu dizer que observamos as 

constantes peripécias pelas quais é envolvido. A construção da personagem 

Omar é exemplar sob essa ótica. Seu apego ao viver espontâneo, totalmente 

desprendido, irresponsável e afeito a tudo que é transitório - como alguém que 

procura, a cada momento, uma autodefinição -, domina sua trajetória a ponto 

de relacionar-se com várias mulheres sem qualquer objetivo, embebedar-se 

sem controle e manter-se indiferente ao desmoronamento da família. Essas 

são características que ratificam a imagem de sujeito frágil e impotente, típica 

daqueles que sofrem os impactos do contexto histórico: 

 

Na vida de Omar aconteciam lances incríveis, ou ele os deixava 

acontecer, como quem recebe de mão cheia um lance de aventura. E 

não há seres assim? Pessoas que nem carecem buscar o lado 

fantasioso da vida, apenas se deixam conduzir pelo acaso, pelo 

inusitado que assoma nas ventas (p. 111). 

 

Bauman (2005, p. 35) diz que “As identidades ganharam livre curso, e 

agora cabe a cada indivíduo, homem ou mulher, capturá-las em pleno voo, 

usando os seus próprios recursos e ferramentas”. Isso nos leva a considerar 

que Omar é o retrato do indivíduo moderno, totalmente desapegado aos 

valores e que deseja sentir-se sujeito nas relações que estabelece. O moderno 

aqui desconsidera o ser brasileiro, o nacional, e as relações não pretendem e 

nem podem se constituir no tempo como laços duradouros. Trata-se, portanto, 

de uma personagem que vive na era da globalização, em que os valores de 

identidade tanto para o país (seus bens materiais e culturais) quanto para o 

sujeito sofrem quando intimados a estabelecer fronteiras para sua 



91 

 

autodefinição. Há, para Omar, um problema de falta de consenso para o que 

considerar original ou autêntico, já que está em plena globalização, por 

conseguinte, falta-lhe substância para a constituição dos laços humanos e 

sociais que venham a promover um acordo da pessoa com o seu próprio eu. 

É possível perceber, nas reações de Omar, como a engrenagem desse 

mundo moderno o absorve de tal modo que ele não reage ou, ao menos, não 

encontra forças para tanto. Consideremos, por exemplo, o episódio em que 

Yaqub parte para São Paulo: 

 

Omar largara a bicicleta no quintal e armava a rede vermelha. Não 

estava embriagado, demorou a pegar no sono e acordou várias vezes 

com o sol que lhe esquentava a cabeça, irritava-o a ponto de 

esmurrar o chão e a parede. Ele foi esquecido, por uma vez Omar 

dormira sem a proteção das duas mulheres. Só se levantou depois do 

almoço, e não quis a comida fria. Estava atento ao movimento da 

mãe, que só tinha olhos para o viajante. Halim ainda estava no 

quarto, Domingas arrumava na mala pacotes de farinha e mantas de 

pirarucu seco. O Caçula não moveu uma palha: continuou sentado à 

mesa, quieto diante do prato intocado, o olhar desviando furtivamente 

para o rosto do irmão. Sofria com a decisão de Yaqub. Ele, o Caçula, 

ia permanecer ali, ia reinar em casa, nas ruas, na cidade, mas o outro 

tivera a coragem de partir. O destemido, o indômito na infância, 

estava murcho, ferido. “Ele queria sair da sala, mas não conseguia” 

(p. 42,43, grifo nosso). 

 

Depois desse episódio, Omar percebe que o que parecia ser seu – a 

casa, as ruas, a cidade - não era, ele se escondia atrás da alegria exagerada, 

das bebedeiras, do desdém. Nesse momento era nada e para si mesmo dizia: 

“Devias ter fugido... o orgulho, a honra, a esperança, o país... tudo enterrado...” 

(p. 224). De modo geral, o que está aqui em causa é o pensamento do 

narrador como elemento fabular de reflexão profunda sobre a inércia do Caçula 

e sobre sua própria postergação em abandonar o local de nascimento e o 

núcleo familiar.  

Todos os elementos desse recanto fabular estão presentes na memória 

do narrador-personagem: sua mãe, o avô, os gêmeos, a casa, os costumes, 

reafirmando que o tempo não pode ser percebido sem espaço e que este 

inexiste sem o tempo. Sem dúvida, o cronótopo é que faz a temporalidade 

nesse espaço e traz as peripécias das personagens em suas tramas de 
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causalidades que se centralizam no narrador, por ele traduzidas em sua 

autobiografia. 

Nesse sentido, para a apreensão do tempo imbricado com o espaço no 

romance, consideramos importante retomarmos a afirmação de Bakhtin (2006, 

246) de que “Neste mundo tudo é visível, tudo é concreto, tudo é corpóreo, 

tudo é material e concomitantemente, tudo é intensivo, inteligível e 

artisticamente necessário. (...) No romance, o mundo todo e a vida toda são 

apresentados em um corte de totalidade da época”. 

A conjuntura social que debilita o Caçula, também afeta o gêmeo mais 

velho, tornando-o, de igual modo, um sujeito frágil. Contudo, ele vivencia tais 

circunstâncias de outra maneira. Devido ao exílio no Líbano a que foi 

submetido, Yaqub segue seu percurso como um estrangeiro em sua própria 

terra e, sobretudo, em seu próprio lar. 

Acerca dessa sensação de banimento causada pelo exílio, Said (2003, 

p. 46) pondera: 

O exílio nos compele estranhamente a pensar sobre ele, mas é 

terrível de experimentar. Ele é uma fratura incurável entre um ser 

humano e um lugar natal, entre o eu e seu verdadeiro lar: sua tristeza 

essencial jamais pode ser superada. 

 

Os desdobramentos decorrentes da exclusão do indivíduo do convívio 

com a família, cultura ou com seu país de que fala Said, aparecem 

problematizados em vários momentos do romance, do qual destacamos a 

perda linguística “a separação fizera Yaqub esquecer certas palavras da língua 

portuguesa.” (p.16) e, por conseguinte, a fragilização identitária de Yaqub. 

Segundo Plummer (1996, p. 370) “(...) as pessoas constroem suas 

identidades pessoais a partir da cultura em que vivem”. Assim, entendemos 

que há um estreito relacionamento existente entre a língua do indivíduo e a 

construção de sua identidade. Por meio da língua, as sociedades humanas 

elaboram grande parte do conhecimento que detêm acerca do mundo. Por esta 

razão, quando se fala em perda linguística, inevitavelmente, fala-se também 

em perda de uma parte substancial da identidade, uma vez que a língua é o 

principal instrumento por meio do qual se veiculam pensamentos, crenças, 

visão de mundo, conhecimentos tradicionais, dentre outros aspectos. 



93 

 

O trecho abaixo é bastante expressivo para exemplificar o isolamento 

de Yaqub após seu regresso a Manaus, como também retrata seu desespero 

para recuperar parte de si por meio da linguagem: 

 

Ali, trancado no quarto, ele varava noites estudando a gramática 

portuguesa; repetia mil vezes as palavras mal pronunciadas: atônito, 

em vez de atônito. A acentuação tônica... um drama e tanto para 

Yaqub. Mas ele foi aprendendo, soletrando, cantando as palavras, até 

que os sons dos nossos peixes, plantas e frutas, todo esse tupi 

esquecido não embolava mais na sua boca. Mesmo assim, nunca foi 

tagarela (p. 31).   

 

À medida que a língua materna vai sendo recuperada, o sentimento de 

desconforto e deslocamento de Yaqub se enfraquece, dando lugar a uma 

sensação de acolhimento: 

 

Yaqub, calado, prestava atenção, tamborilava na madeira, assentindo 

com a cabeça, feliz por entender as palavras, as frases, as histórias 

contadas pela mãe, pelo pai, uma ou outra observação de Rânia. 

Yaqub entendia. As palavras, a sintaxe, a melodia da língua, tudo 

parecia ressurgir. Ele bebia, comia e escutava, atento; entregava-se à 

reconciliação com a família (p. 23).  

 

No decurso de Yaqub, os abalos nos revelam caminhos que o eu 

percorre na busca de sua autoafirmação, fazendo com que reflitamos a 

respeito da condição humana num espaço em que as transformações são 

extremamente velozes e tendem ao apagamento do eu. A estratégia 

hatouniana privilegia, portanto, as estruturas das interações sociais, mostrando 

que 

a atividade estética não cria uma realidade nova, pois celebra, orna, 

evoca essa realidade para enriquecê-la e completá-la e, sobretudo 

para criar uma unidade concreta entre o mundo do homem e o mundo 

na natureza, humanizando-os (BAKTHIN, 1993, p.33). 

 

Na tentativa de legitimar-se diante de uma situação que lhe causa 

instabilidade, Yaqub conquista uma ascensão ilusória por meio do progresso 

econômico e social – ambição típica do indivíduo moderno -, mas esse amparo 

não garante a completude que ele almeja, aquela pretendida e perdida em 

algum lugar do passado: 
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Não perdera o ar soberbo: o orgulho de alguém que quis provar a si 

mesmo e aos outros que um rude, um pastor, um ra’í, como o 

chamava a mãe, poderia vir a ser um engenheiro famoso, 

reverenciado no círculo que frequentava em São Paulo. Agora não 

queria ser chamado de doutor, sentia-se mais à vontade em casa, 

não vestia mais paletó e gravata. Tampouco se comportou como 

hóspede. Era um filho que voltava à casa dos pais e ao lugar da 

infância (p. 195). 

 

O trecho deixa entrever uma complexa relação da personagem com o 

seu projeto de vida equivocado, pois, ao que tudo indica, apesar de parecer 

completo, falta-lhe alguma coisa.  

Ao narrador, resta procurar o fabulismo de sua vida até então embutido 

na vida entrelaçada das personagens, sobretudo na dos gêmeos, Omar e 

Yaqub. Gêmeos que se mostram seres desajustados – cada um em sua 

medida e peculiaridades -, que procuram valores autênticos num espaço que 

subverte os sentimentos reais em benefício de recompensas que não 

satisfazem o humano. Afirma, ainda o narrador: 

 

Lembrava – ainda me lembro – dos poucos momentos em que eu e 

Yaqub estivemos juntos, da presença dele no meu quarto, quando 

adoeci. Mas bem antes de sua morte, há uns cinco ou seis anos, a 

vontade de me distanciar dos irmãos foi muito mais forte do que 

essas lembranças. 

A loucura da paixão de Omar, suas atitudes desmesuradas contra 

tudo e todos neste mundo não foram menos danosas do que os 

projetos de Yaqub: o perigo e a sordidez de sua ambição calculada 

(p. 263-264). 

 

 

3.3. O espaço dialógico das identidades em formação 

 

A cidade se embebe como uma esponja dessa onda que reflui das 

recordações e se dilata. Mas a cidade não conta o seu passado, ela o 

contém como a linha da mão, escrita nos ângulos das ruas, nas 

grades das janelas, nos corrimões das escadas, nas antenas dos 

para raios, nos mastros das bandeiras, cada segmento riscado por 

seus arranhões, serra delas, entalhes, esfoladuras (CALVINO, 2005, 

p.7).  

 

Como Calvino (2005), acreditamos que a cidade e suas implicações no 

relacionamento social comunica precisamente a maneira pela qual as 
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personagens e seus mundos de ação – em especial a cidade de Manaus – são 

construídos na narrativa de Dois irmãos.  

Percebemos diferentes espacialidades dentro da obra as quais o 

escritor revela, mediante técnicas e formas específicas, beneficiando-se do 

material de fora. Essa diversidade é possível devido à multiplicidade de 

culturas, temporalidades e espacialidades em que está imerso o romance “Uma 

mistura de gente, de línguas, de origens, trajes e aparências” (p. 53). 

As relações que as personagens mantêm com a cidade estão 

relacionadas com o princípio da alteridade e têm como referência o outro. 

Assim, o meio não é apenas um espaço construído e modulado, mas um 

espaço de interação da personagem com outros indivíduos ou grupos que 

também estão inseridos ou excluídos na cidade. Nesse contexto, as 

personagens podem ser interpretadas como a configuração de um espaço 

social, formadas pelas relações internas como também pelo ambiente em que 

atuam. 

Nael constrói sua relação com a cidade sob a égide da fuga. É 

necessário que ele saia de casa, que se afaste de um convívio familiar em que 

lhe é negado qualquer sentido de ser ou pertencer. Nesse deslocamento, o 

narrador passa a ter uma ligação emotiva com a cidade. Como um voyeur, 

Nael perambula pela cidade na tentativa de refugiar-se em meio à multidão:  

 

Aos domingos, quando Zana me pedia para comprar miúdos de boi 

no porto da Catraia, eu folgava um pouco, passeava ao léu pela 

cidade, (...) Via um outro mundo naqueles recantos, a cidade que não 

vemos, ou não queremos ver. Um mundo escondido, ocultado, cheio 

de seres que improvisavam tudo para sobreviver, alguns vegetando, 

feito a cachorrada que rondava os pilares das palafitas. Via mulheres 

cujos rostos e gestos lembravam os de minha mãe, via crianças que 

um dia seriam levadas para o orfanato que Domingas odiava. Depois 

caminhava pelas praças do centro, ia passear pelos becos e ruelas 

do bairro da Aparecida e apreciar a travessia das canoas no porto da 

Catraia. (...) E era muito, era quase tudo nas tardes de folga (p. 80-

81). 

 

Observa-se que, neste momento, a cidade se funde em uma 

cumplicidade com o estado de espírito de Nael, apresentando-se como “um 

mundo escondido, ocultado” (p.80), onde ele apenas sobrevive. Fica evidente 

também que essa ligação emotiva ultrapassa a situação de visão e expressa-
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se no afloramento de sensações sinestésicas. Os sentidos de Nael apreendem 

em Manaus o odor próprio dos portos, do cais, refazendo-se através do cheiro: 

 

Os catraieiros remavam lentamente, as canoas emparelhadas 

pareciam um réptil imenso que se aproximava da margem. Quando 

atracavam, os bucheiros descarregavam caixas e tabuleiros cheios 

de vísceras. Comprava os miúdos para Zana, e o cheiro forte, as 

milhares de moscas, tudo aquilo me enfastiava, e eu me afastava da 

margem e caminhava até a ilha de São Vicente (p.81). 

Esses cheiros misturados, de essências daqui e de lá, encheram a 

casa. Ao meu esconderijo só chegaram o resto dessa mistura, um 

cheiro que morreu nos tajás da minha moita (p.141).  

 

Ao ver-se presenciando mudanças e alterações no seu ambiente, o 

narrador fala da espécie de impacto sofrido por ele e demais moradores da 

cidade. Impacto que só não é maior e mais doloroso do que a solidão e a 

angústia de não se encontrar em lugar algum:  

 

Às vezes, ao chegar em casa, Halim sentava no sofá cinzento e 

murmurava: “Morreu o Issa  Azmar... morreu aquele vizinho da loja, o 

português  da Barão de São Domingos... como se chamava? Balma, 

isso mesmo... Nem esperaram a missa... já vão demolir o casarão... 

jogávamos bilhar na casa do Balma... Tu te lembras?” (p. 210). 

Ele ficou engasgado, e começou a chorar quando viu as tabernas e 

seu bar predileto, a Sereia do Rio, serem desmantelados a golpes de 

machado. Chorou muito enquanto arrancavam os tabiques, cortavam 

as amarras dos troncos flutuantes, golpeavam brutalmente os finos 

pilares de madeira. Os telhados desabavam, caibros e ripas caíam na 

água e se distanciavam da margem do Negro. Tudo se desfez num 

só dia, o bairro todo desapareceu. Os troncos ficaram flutuando, até 

serem engolidos pela noite (p. 211).  

 

Analisando as palavras do excerto, e entre elas principalmente os 

verbos, percebemos que o narrador parece querer dar ao leitor a possibilidade 

de vislumbrar a violência e a velocidade com que se dizimou a cidade. Isto 

porque, para as personagens de Dois irmãos, a cidade concretiza a memória 

coletiva por meio dos bares, monumentos públicos, ruas, vielas, tradição dos 

moradores. À medida que esses marcos desaparecem, apagam-se 

consideravelmente as marcas identitárias desses indivíduos. Nael e todos os 

que o rodeiam se reconhecem a partir do que veem no cenário de Manaus. 

Portanto, além de ser um território, a cidade é em si um objeto de 

percepção. 
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Ao tratar dos conceitos de território e de territorialidade, Vargas (2006) 

afirma ser o primeiro uma objetivação multidimensional da apropriação social 

do espaço, enquanto o segundo seria a qualidade subjetiva do grupo social ou 

do indivíduo que lhe permite, com base em imagens, representações e 

projetos, tomar consciência de seu espaço de vida. Sob esse enfoque, os 

sentidos de pertencimento, de identidade regional, de tomada de consciência 

regional e de ação regional definem a territorialidade regional. Os conceitos de 

territorialidade e de identidade proporcionam a definição de territórios de 

identidade, territórios de pertença, territórios de referência e territórios de ação.  

Já para Andrade (1996), a formação de um território proporciona em 

seus habitantes a consciência de sua participação, provocando o sentimento 

da territorialidade que, de forma subjetiva, cria uma consciência de 

confraternização entre eles. O autor afirma: 

 

Admitimos que a expressão territorialidade pode ser encarada tanto 

como o que se encontra no território e está sujeita à gestão do 

mesmo, como, ao mesmo tempo, ao processo subjetivo da 

conscientização da população de fazer parte de um território, de 

integrar ao território (ANDRADE, 1996, p. 214). 

 

Kevin Lynch (1960) desenvolveu um estudo bastante significativo a 

respeito desta relação do indivíduo com seu território. Tal estudo considera que 

cada habitante teve ou tem relações com certas partes de sua cidade. De 

forma análoga, cada imagem individual dessa mesma cidade está povoada por 

lembranças e significações. A imagem mental construída, que carrega 

memórias, impressões, sentimentos e sensações, dialoga com o ambiente no 

qual o sujeito vive. Nessa relação espacial com o observador, o objeto deve 

possuir uma significação de ordem prática ou afetiva. Lynch (1960, p. 310) diz 

que 

A necessidade de reconhecer nosso ambiente e o poder de lhe dar 

uma forma são de uma tal importância e mergulham raízes tão 

profundas no passado que esta imagem se reveste para o indivíduo 

de uma importância prática e afetiva considerável. 

 

Lynch defende ainda a ideia de que o desenvolvimento do sujeito tem 

em uma de suas sustentações a marca da cidade, a identidade ligada a certos 

lugares, construções e aspectos urbanísticos. Acreditamos, portanto, que 
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Manaus deve ser pensada não somente como um espaço geográfico, mas 

como experiência do sentido e da relação do ser com o mundo.  

Yaqub é personagem exemplar dessa ligação afetiva entre território e 

indivíduo. Ao ser obrigado a viajar para o Líbano, o gêmeo mais velho 

experimenta uma quebra de seu vínculo com a cidade e tudo o que ela 

representa. Essa brusca ruptura provoca tal desconforto que desencadeia uma 

série de eventos, os quais denunciam o trauma causado no íntimo da 

personagem. Assim, após o exílio de cinco anos no Líbano, encontramos 

Yaqub vivendo a imediaticidade do deslocamento espacial: 

 

No caminho do aeroporto para casa, Yaqub reconheceu um pedaço 

da infância vivida em Manaus, se emocionou com a visão dos barcos 

coloridos, atracados à margem dos igarapés por onde ele, o irmão e o 

pai haviam navegado numa canoa coberta de palha. Yaqub olhou 

para o pai e apenas balbuciou sons embaralhados. 

“O que aconteceu?” perguntou Zana. “Arrancaram a tua língua?” 

“La, não, mama”, disse ele, sem tirar os olhos da paisagem da 

infância, de alguma coisa interrompida antes do tempo, bruscamente 

(p. 16-17). 

 

Podemos relacionar o processo benjaminiano de conexão espacial e 

afetiva pela infância e passados distantes com a experiência emocional contida 

em Dois irmãos. As personagens possuem percepções de mesma natureza a 

respeito de sua cidade: 

 

Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, 

perder-se numa cidade, como alguém se perde numa floresta, requer 

instrução. Nesse caso, o nome das ruas deve soar para aquele que 

se perde como o estalar do graveto seco ao ser pisado, e as vielas do 

centro da cidade devem refletir as horas do dia tão nitidamente 

quanto um desfiladeiro. Essa arte aprendi tardiamente; ela tornou real 

o sonho cujos labirintos nos mata-borrões de meus cadernos foram 

os primeiros vestígios (BENJAMIN, 2009, p. 73). 

 

Assim, essa cidade que Nael percorre não se concebe tão somente 

como palco dos acontecimentos enredados na trama ou como seu elemento 

acessório. Na experiência do narrador, na medida em que sua memória 

desbrava ruas, cantos, esquinas, portos, a cidade adquire um outro vulto, 

revelando-se por meio de seus tempos e espaços, restos e monumentos, em 

sua rica versatilidade, como matéria constitutiva das personagens. 
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Contar a história de Manaus – ainda que indiretamente – é, na 

perspectiva de Nael, uma forma de constituir-se. Cada palavra é um 

recomeçar, novos fazeres interpretativos da memória, de modo que as cenas 

cotidianas da cidade são apresentadas no sentido de aguçar a memória, 

visualizar sons, dilatar imagens. Diz o narrador: 

 

O contorno do cais, a silhueta das pessoas, a leve ondulação de 

proas vermelhas, as redes coloridas, o banzeiro que despejava na 

praia dejetos oleosos, os mendigos estonteados pela luz do dia, as 

nuvens imensas, nômades no espaço, a floresta escura que se 

oferecia à visão, tudo parecia adquirir espessura, movimento, vida. (p. 

176). 

 

A cidade é construída por meio dos feixes narrativos e imagéticos do 

narrador, não um olhar sobre a Manaus do passado, mas a 

rememoração/reinterpretação presente, atual e inédita do olhar sobre a 

memória de um lugar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fenômeno da globalização está posto e as implicações que tem 

sobre a esfera cultural marcam com novos traços a identidade. Isso faz com 

que apareçam ciclicamente obras que tratam do processo de formação 

identitária, umas com finalidade apologética ou teórico-metodológica, outras de 

natureza crítica.  

Milton Hatoum aproxima-se desse assunto pelo literário; e o faz dando 

voz a Nael, sujeito sobre o qual repousa uma crise de identidade. O intuito é 

certamente apresentar a substituição, no indivíduo, dos sentimentos coerentes 

e estáveis pela angústia da dúvida e da incerteza.  

Antes de iniciarmos a investigação propriamente dita de Dois irmãos, 

nos propusemos a realizar uma sistematização de um recorte da fortuna crítica 

de Milton Hatoum. Levamos em consideração a opinião da crítica especializada 

e nossa experiência particular de leitura, aproveitando para expor nosso ponto 

de vista a respeito do autor e de sua escrita. Ressaltamos que uma das 

contribuições mais relevantes desse autor para a literatura brasileira, embora 

não inédita, seja sua capacidade de transformar, por meio de uma sintaxe bem 

realizada e léxico preciso, temas relativamente corriqueiros e triviais em 

matéria renovada de dimensão universal. 

 No segundo capítulo, para tratar da questão identitária como “partilhas 

do eu-tu”, levamos em conta as concepções de Bakhtin, as quais consideram 

as relações dialógicas e valorações com outros sujeitos, fatores 

imprescindíveis para a constituição da identidade. Nesse capítulo também 

apresentamos a visão defendida por Stuart Hall acerca desse tema, bem como 

as de Zigmund Bauman, ambas abordando a mutabilidade e a fluidez da 

identidade.  

Assim, pudemos constatar, no decorrer desse capítulo, que Hatoum faz 

do romance Dois irmãos um espaço no qual Manaus representa a pluralidade 

cultural da sociedade contemporânea, trazendo à tona a fragmentação do 

indivíduo. Portanto, trata-se de um espaço que influencia, participa inteiramente 

da vida das personagens e, até mesmo, constrói tanto objetivamente como 

subjetivamente as identidades. 
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Também procuramos compreender o papel do silêncio na narrativa de 

Dois irmãos. Para tanto, analisamos o fenômeno sob a ótica de Eni Puccinelli 

Orlandi (2007), Susan Sontag (1987), Holanda (1992) e Kovadloff (2003). 

Deparamo-nos com tipologias tais como silêncio fundador, política do silêncio, 

silêncio constitutivo e silêncio local, silêncio como “um dizer mais”, silêncio 

como testemunho da perfeição, silêncio da oclusão e outros. Percebemos, por 

fim, que Hatoum tece uma narrativa em que tanto a voz das personagens, 

quanto a ausência dela – o silêncio - são significativas por nos permitirem 

entrever não somente as marcas deixadas pela ação do desmantelamento do 

espírito coletivo da cidade, por meio da fragmentação e do dilaceramento de 

uma família, mas também a situação de homens e mulheres que são colocados 

à margem da sociedade e não têm direito à voz no contexto social em que 

vivem.  

No segundo capítulo, buscamos ainda entender a relação que se 

estabelece entre o rio e a identidade das personagens do romance. 

Concluímos que em Dois irmãos, os rios figuram como uma construção 

simbólica carregada de signos e sinais, que assinalam lugares de história e de 

memórias. Ademais, percebemos que eles são um espaço que serve de 

sustentáculo para as ações e as reflexões das personagens, mas que ao 

mesmo tempo interferem, possibilitando, impedindo ou facilitando a formação 

de identidades naquele espaço.  

No terceiro capítulo, a memória foi tema privilegiado. Podemos 

perceber que Hatoum nos brindou com esse romance memorialista, mostrando, 

por meio de um discurso repleto de dialogias, que a memória é o fio condutor 

do passado e deste ao futuro mediante resíduos de outras experiências. 

Visualizamos tal assertiva pela maneira como o narrador recupera a sua 

própria história e a dos personagens. Os fatos narrados apresentam uma certa 

complexidade à medida que Nael submete suas experiências passadas ao 

crivo de sua consciência atual.  

Bem por isso, ao final de nossas considerações sobre a memória, 

demonstramos que o romance de Hatoum aponta para o fato de que o 

memorialismo nela contido é, sobretudo, experiência vivida e revivida nos 

domínios da temporalidade, nos quais configura um discurso de retrospecção e 

que tal discurso se processa como tema e como técnica narrativa.  
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Nesse capítulo, foi nosso intuito mostrar que, ao tratar de sua 

existência por meio da escrita, o narrador opera uma reflexão que só é possível 

pela distância temporal que marca o instante vivido e o instante em que se 

pondera sobre o que se viveu. Nesse contexto, a busca aflitiva de Nael para 

recompor seu passado e, consequentemente sua identidade, ganha veracidade 

pelo imaginário e pelo contexto sócio-cultural-econômico. O efeito é a 

mobilidade do narrador entre as alteridades e os fragmentos reunidos na 

cidade de Manaus. 

Durante o processo de leitura e análise de Dois irmãos, sentimo-nos 

transportados para uma atmosfera de incertezas que flui da materialidade 

memorialística do narrador. Colocamo-nos à mercê de suas rememorações e, 

com ele, perseguimos questões identitárias que somente poderiam ser 

resolvidas pela existência de um narrador em primeira pessoa, cuja memória 

por meio de imagens permite que o presente molde o passado. 

Esses e outros tantos motivos nos levam a considerar que o texto 

tomado como corpus deste estudo parece articular uma determinada visão de 

literatura em que o valor da obra está não apenas na visão de mundo que ela 

apresenta, mas essencialmente no processo de feitura de si mesma. Ademais, 

por meio de reflexões sobre os movimentos de uma identidade construída na 

relação com o outro, oferecemos uma visão dos fenômenos e eventos que 

interagem no seio das relações sociais e pessoais. Findamos nossa 

dissertação conscientes de que não esgotamos o assunto, mas convictos de 

tê-lo colocado em pauta nas questões acadêmicas como um convite para 

novas discussões dialéticas. 
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