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RESUMO 

 

Objetiva-se com este trabalho contribuir, ainda que modestamente, para o campo de 

estudos de narrativas, no que diz respeito aos perfis femininos, à memória e aos 

objetos. Partindo do pressuposto dos estudos de textos escritos sobre a perspectiva 

e o olhar na Amazônia, Milton Hatoum nos presenteia com narrativas que englobam 

temas universais, o que não lhe configura autor regionalista, e aborda discussões 

contemporâneas no espaço dos estudos romanescos.  Em Dois Irmãos (2006) o 

arquiteto das palavras, adentra as águas do amor desvairado, dos ciúmes, das 

escolhas, dos conflitos nas relações familiares, das relações incestuosas e da 

subalternidade de povos nativos da Amazônia. Todo o enredo é conduzido através da 

memória, ou melhor, das memórias, que ajudam a compor o quebra-cabeça do 

romance. O texto em questão analisa o universo de três principais personagens 

femininas do romance e seus diferentes perfis dentro de uma mesma sociedade 

tomando como base teorias do feminino e do feminismo, e mostra o papel da memória 

e dos objetos, que atrelada a essa formam todo o mosaico narrativo criado por 

Hatoum. É inegável o entrelaçamento das memórias advindo dos objetos descritos na 

narrativa com a vida das personagens construídas por Milton Hatoum. As falas de 

Nael, narrador-personagem, a cada linha nos mostram as correlações pelas quais 

perpassam a trama.  

 
Palavras-chaves: Dois Irmãos. Personagens femininas. Memória. Amazônia.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to contribute, albeit modestly, to the field of narrative 

studies, with regard to female profiles, memory and objects. Starting from the 

presupposition of written texts about perspective and the view in the Amazon, Milton 

Hatoum presents us with narratives that encompass universal themes, which does not 

confine him to a regionalist author, and addresses contemporary discussions in the 

space of romanesque studies. In Dois Irmãos (2006), the architect of words, enters the 

waters of wild love, jealousy, choices, conflicts in family relationships, incestuous 

relationships and the subalternity of native peoples of the Amazon. The whole plot is 

driven through the memory, or rather, the memories, which help to compose the puzzle 

of the novel. The text in question analyzes the universe of three main feminine 

characters of the novel and its different profiles within the same society based on 

feminine and feminist theories, and shows the role of memory and objects, that linked 

to that form the whole mosaic narrative created by Hatoum. It is undeniable that the 

intertwining of the memories of the objects described in the narrative with the life of the 

characters constructed by Milton Hatoum is undeniable. The lines of Nael, narrator-

character, in each line show us the correlations through which they traverse the plot. 

 

Keywords: Two Brothers. Female characters. Memoire. Amazon. 
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Eles nem imaginam o que é perder seu lar e 

talvez nunca mais encontrar outro. Ter sua vida 

inteira dividida entre duas terras e se tornar a 

ponte entre dois continentes.  

 

- Imigrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

INTRODUÇÃO 

         

O interesse pela obra Dois Irmãos (2006), se inicia quando em sala de aula, 

na posição de docente, li um trecho do romance destacado em um livro didático. A 

forma como o autor apresentava as personagens e envolvia o leitor no texto despertou 

a curiosidade de conhecer o desfecho daquela trama, que acima de tudo tinha a 

floresta amazônica como plano de fundo.  

Dois Irmãos (2006) é um romance contemporâneo, escrito pelo amazonense 

Milton Hatoum, que em sua obra suscita vários temas, como, memória, cultura, 

identidade, história local, a sociedade, regionalismo, conflitos familiares, além de 

chamar atenção para os diferentes modos de como são construídas suas 

personagens femininas e a Amazônia.  

A Amazônia, em especial, Manaus, é o chão de Milton Hatoum, lugar que dá 

ambientação aos seus principais romances, e isso não faz de Hatoum um escritor 

regionalista, como eram tipificados os escritores do modernismo brasileiro. A exemplo 

dos autores que produziram entre 1930 e 1945, a ficção (romance) regionalista, a 

saber: José Lins Rego, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, dentre 

outros autores deste período. Milton Hatoum diferenciava-se por procurar meios, em 

sua narrativa, de dar lugar e fazer emergir a voz da região, o que demonstra uma visão 

diferenciada da Amazônia. Vista, até pouco tempo, de uma forma europeizada, 

contendo lendas, mitos e extrema exuberância exótica, principalmente, por aqueles 

que são de fora, tanto da Amazônia como da Pan-Amazônia.  

Em Dois Irmãos (2006) encontramos uma Amazônia sob uma perspectiva 

menos mítica, em que os povos que habitam o lugar já não são tratados como uma 

sociedade a parte, ou até mesmo a própria Amazônia já não é retratada como outro 

planeta, de climas e paisagens atípicas. Já não é mais o lugar somente de 

exuberância e lendas, do irreal, dos diferentes, dos povos nativos e canibais. Hatoum 

procura valorizar o seu chão.   

Uma das personagens marcantes no enredo é Domingas, que representa o 

lugar, a Amazônia. Aquela que une o passado e o presente, nas memórias do filho 

narrador. Domingas é uma índia retirada do seio de sua tribo quando ainda criança, o 

que representa no romance a destribalização dos povos nativos e sua desculturação. 
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Agora, reduzida a um ultrajante ¹tapuio1, servira fielmente a família de Zana e 

Halim. Mesmo que submetida aos brancos (ela) é tratada com dignidade por vezes 

dentro do enredo.  

 Esse trato é percebido claramente em algumas cenas do romance, quando 

Domingas e Zana, mãe dos gêmeos Omar e Yaqub, trocam experiências religiosas. 

O que foi observado por Halim, pai dos gêmeos, que dizia ser a religião capaz de unir 

muitas coisas, inclusive, empregada e patroa. Além do mais, diversas vezes a 

indígena aparece na narrativa como um ser decisivo em algumas situações, nas quais 

está inserida. Principalmente, no que diz respeito a saberes que envolvem os povos 

nativos amazônicos. 

No que se observa, em uma manhã, que se dá a passagem do peixeiro pela 

casa dos imigrantes libaneses, a fim de comercializar seus produtos, e que seriam 

facilmente comprados por Zana, a patroa, que não conhecendo tão bem quanto 

Domingas o produto local, seria enganada. Porém, a índia, cabia o papel de 

determinar se o peixe, por exemplo, estava bom ou não, pois por crescer em meio à 

floresta, e conhecer bem o rio, como uma boa nativa, o produto de sua região, 

confirmando a valorização dos saberes dos povos nativos. Também encontramos na 

personagem a valorização do metafísico dos povos indígenas, pois todos aqueles que 

a cercam confinam nos seus banhos, rezas e predições; aprendem a confiar no poder 

que vem das matas.  

A Amazônia e os seus nativos são vistos de uma maneira mais humanizada 

por Milton Hatoum, uma vez que o autor elucida em sua obra o papel importante que 

os indígenas exerciam na sociedade manauara, pela voz de Nael, narrador-

personagem, que tece críticas a respeito do trato que recebiam esses povos e as 

falsas ideias que tinham de progresso advindo das promessas, principalmente, de 

religiosos que os tiravam do seu lugar de origem e os entregavam às famílias de 

imigrantes em Manaus.  

Quando Hatoum dá voz à Amazônia suscitando temas universais, temos o 

que Antônio Cândido chama de papel social da literatura, pois isto tira do texto literário 

a carga máxima de ficção e o faz dialogar com o meio social em que está inserido, 

haja vista, segundo Antônio Cândido, em Crítica e Sociologia (2008), devemos “ter 

                                                           
1 Tapuio: Indígena do Brasil submetido aos brancos. No Amazonas, em específico, índio manso ou 
mestiço de índio.  
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consciência da relação arbitrária e deformante que o trabalho artístico estabelece com 

a realidade, mesmo quando pretende observá-la e transpô-la rigorosamente, pois a 

mimese é sempre uma forma de poiese” (CANDIDO, 2008, p. 22).  

Para o crítico literário, o romancista, escritor, trabalha sua matéria, a obra, em 

uma tensão entre dois movimentos, o movimento da representação e da invenção, em 

relação ao real, ao próprio meio de representação e a própria linguagem. Portanto, é 

possível encontrar na obra hatouniana a discussão de identidades dos povos 

amazônicos, a história e a construção do lugar, a aproximação dos seres com a 

natureza e a discussão de temas globais, conflitos e amores desmedidos nas relações 

familiares, relações eróticas. 

O trabalho apresentado é de cunho bibliográfico e em sua composição contará 

com três seções onde serão apresentadas discussões a respeito das identificações 

feitas no romance em relação aos papéis apresentados pelo autor na construção das 

personagens, as memórias que envolvem essas, e objetos que reforçam a memória e 

firmam suas identidades.  

A primeira seção desta dissertação foi intitulada como: Reconhecendo terras 

e águas no romance. Aqui, discutiremos a ligação entre os povos que habitam a região 

e a natureza - fauna e flora - e a sua aproximação com a misticidade e as lendas 

amazônicas, até mesmo, por aqueles que não são nativos, como os imigrantes. Que 

no ciclo da Borracha em busca do Eldorado passam a integrar a região tomando a 

Amazônia como seu lugar, bem como conheceremos as personagens que se fazem 

presentes na ambientação deste romance de terras e águas.  

As memórias que circundam o romance se dão por meio das águas. É e 

sempre em observação a chuva, o rio e os igarapés, que os personagens vão tomando 

suas memórias e formando um memorial. Em Halim, ao observar as águas, temos o 

saudosismo do que não se pode voltar. Sua Manaus de palafitas, o amor desmedido 

por Zana, a chegada dos filhos, os amigos imigrantes; em Nael, a busca da identidade, 

o desejo de se encontrar no mundo, de saber quem era o seu pai; em Domingas, o 

desejo de liberdade e o sufoco de um segredo que levará consigo para sempre. O 

olhar dos personagens sobre as águas é de nostalgia, de devaneios e divagações.  

A Amazônia é o lugar das grandes chuvas e das águas que representam a 

purificação e renovação dos ambientes e seres. Pelas águas que atravessam o 
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romance, a memória é conduzida e chega até a terra, o lugar de firmação. Terra 

dominada por tanta gente, mas pertencente a um só povo: os indígenas.  

A terra em Dois Irmãos (2006) representa não só o espaço geográfico, mas 

também o lugar escolhido, principalmente, por sírios e libaneses para a fixação e 

reconstrução longe de seu país, longe de uma dura realidade que os obrigara a sair 

de sua terra de origem em busca de um Eldorado amazônico. É o lugar das vidas em 

trânsito, do vai e vem de histórias e memórias, lugar que acolhe os que nele buscam 

refúgio, como Talib, Halim, e tantos outros que o romance nos apresenta ao 

desbravarmos suas páginas.  

 

Na segunda seção abordaremos a heterogeneidade das personagens 

femininas criadas por Hatoum no romance Dois Irmãos (2006), os vários papéis 

engendrados pelo autor, que movimentam todo o romance, que vai desde a 

patriarcalização da mulher, uma posição diferenciada do ocidente, à subalternidade 

dos povos nativos. Dentre outras posições femininas, por exemplo, assumir papéis 

antes destinados aos homens. Perfis que serão analisados a partir das principais 

personagens do romance hatouniano. 

Em Zana, encontraremos o papel da mãe protetora e moldadora de destinos, 

aquela que representa a transição de posicionamentos e empoderamento da mulher 

ao longo do século XX, pois apesar de ser a tecelã dos destinos, tem no marido a 

figura de autoridade máxima dentro do lar. Na cunhatã Domingas, encontramos a 

história dos nativos e o seu desejo de crescimento, a falsa sensação de pertencer a 

uma sociedade “civilizada” e tradicional. Além do mais, a servidão de que foram 

obrigados durante o período do ciclo da borracha. Domingas era a mais conhecedora 

de tudo do que os outros, pois ela era os olhos curiosos de todos os espaços que 

perfazem o romance. O declínio do patriarcado e a representação da mulher como 

sujeito autônomo, dona de sua história, é encontrada em Rânia. Porquanto, nega-se 

ao casamento como era a tradição, e o sonho de Zana, sua mãe. Rânia toma outros 

caminhos. 

 

É a jovem quem irá exercer o papel que seria do pai e mais tarde, por 

determinação de um tradicionalismo, de um dos irmãos, senão os dois. Ela é quem 

irá cuidar da loja, renovar as relações comercias e trazer o ar de modernidade àquilo 
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que o pai criara. Já não há em Rânia o domínio do irmão, a sobreposição do homem 

em relação à mulher.  

Na terceira seção, trataremos de memória do elemento que conduz toda a 

narrativa. Tanto a memória coletiva quanto individual, haja vista é por meio dessa e 

dos objetos que Nael, narrador-personagem, busca por sua identidade, a fim de se 

encontrar no mundo. Para isto, une as histórias que ouvira de seu avô Halim, o que 

viveu e presenciou, em uma grande narrativa memorialística em volta das diferentes 

personalidades e destinos dos gêmeos Omar e Yaqub. 

Quando adulto, Nael, resolve, em um dia, reunir os escritos de seu professor 

de poesia, Antenor Laval, e anotar as conversas de que lembrava com o velho Halim 

e durante todo o dia ficava neste vai e vem entre os dois, como se balançado por um 

banzeiro, para cá e para lá, se divertia com o jogo de lembranças e esquecimento.  

Assim o jovem memorialista tece a trama da família de imigrantes libaneses 

que se conheceram na Amazônia, e nesse lugar selaram seu amor, e da Amazônia 

fizeram seu chão, sua terra. A participação do filho bastardo é tão importante quanto 

à história dos próprios gêmeos, porque a partir de suas inquietações, o baú das 

memórias é revirado e dele são retirados todos os elementos que comporão a 

narrativa. A história do conflito entre os gêmeos Omar e Yaqub, personagens centrais 

da narrativa que figurarão o título do romance: Dois Irmãos.  

Para fins teóricos, lançaremos mão de autores, como, Simone de Beauvoir 

(2016) para discutirmos o papel da mulher na sociedade, Antônio Candido (2008) no 

que diz respeito ao papel social da obra literária, Stuart Hall (2000) para falarmos de 

identidades, Neuma Aguiar (1997) para tratarmos da patriarcalização feminina na 

sociedade, os objetos serão discutidos à luz de Gaston Bachelard (1993) e os estudos 

das memórias, a partir de Maurice Halbwachs (2003), bem como Joel Candau, dentre 

outros teóricos e pensadores que poderão ser vistos ao longo da leitura deste trabalho. 
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SEÇÃO I: Reconhecendo Terras e Águas No Romance 

 

O romance Dois Irmãos, do amazonense Milton Hatoum, publicado no ano de 

2000, é a segunda obra do autor, após onze anos de silêncio desde que publicara 

Relato de um certo oriente. Como diz Hatoum, habitualmente em entrevistas, “cada 

livro nos ensina a escrever”, e isso é provado nesse romance que foi traduzido para 

diversas Línguas e figura como um dos mais celebre da contemporaneidade, 

inclusive, prestigiado pela crítica literária brasileira, em que pese técnicas de ficção, 

nuances e sutilezas.  

A biografia de Milton Hatoum também perpassa pelas terras e águas da 

Amazônia. Milton é descendente de libaneses e nascido em Manaus, onde morou 

durante quinze anos até mudar-se para Brasília. Na década de setenta, na capital 

federal, fez o colegial e mudou-se para São Paulo, onde foi diplomado Arquiteto. Um 

arquiteto das palavras, professor universitário, crítico e escritor. Hatoum reúne uma 

série de premiações por suas obras e temas universais atrelados a pitadas de tons 

regionais. A paixão por sua origem, o lugar de seus descendentes, é perceptível em 

todo o romance, pois sempre tem uma volta ao orientalismo e às questões imigratórias 

dos povos sírio-libaneses na Amazônia e a ligação desses habitantes amazônidas 

com o lugar, as matas e águas.  

São das lembranças, memórias, do que ouviu e das coisas que pôde ver que, 

o narrador-personagem, Nael, conta-nos a história dos seus antecessores e reconstrói 

a vida da família imigrante libanesa, residente na Manaus do século XX e a luta atroz 

entre os filhos de Zana.  

 

Lembro-me de que estava ansioso naquela tarde de meio-céu. 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 de oitizeiros. 
Olhava com assombro e tristeza a cidade que se mutilava e crescia ao 
mesmo tempo, afastada do porto e do rio, irreconciliável com o seu 
passado. (...) 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. (Hatoum, 2006, p. 
197). 
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O texto inicia de maneira anacrônica, a partir da morte de Zana, mulher forte, 

dominadora, moldadora dos destinos do marido Halim e dos filhos, os gêmeos, Yaqub 

e Omar, que morre após indagar: “Meus filhos já fizeram as pazes?” (HATOUM, 2006, 

p. 10). É um dia nostálgico, um fim de tarde e também um fim de uma vida.  

O primeiro capítulo do romance mostra a volta de Yaqub de uma viagem 

forçada ao Líbano, onde ficou por quinze anos. A viagem foi motivada após uma briga 

entre Omar e Yaqub numa disputa pelo o amor e o carinho de Lívia, pivô das iniciais 

confusões. A primeira disputa entre os irmãos.  

Numa festa de carnaval promovida pelos Reinosos, família rica do bairro, 

onde moravam, em Manaus, Omar se vê vantajoso em relação ao irmão, que a mando 

de sua mãe tivera que levar Rânia, sua irmã mais nova, para casa. Subtraindo-lhe, 

assim, o direito de ficar até mais tarde no baile e cortejar Lívia. Injuriado e desolado, 

Yaqub é atacado pelo irmão que faz questão de contar dos abraços e carícias que 

tivera com Lívia durante o baile de carnaval. Os dias se passam e numa sessão 

cinematógrafa Yaqub vê a chance de aproximação com sua tão jovem amada. Todas 

as crianças da rua foram convidadas para a sessão no porão da casa dos Reinosos, 

e Lívia, a sobrinha dos anfitriões, reserva ao seu lado um lugar para o gêmeo 

primogênito, Yaqub. Assim que o filme inicia, uma pane elétrica acomete o porão, o 

que faz parar a rodagem do filme. Ao abrirem as janelas para dar claridade ao 

ambiente, toda a plateia contempla os lábios de Lívia que tocaram o rosto feliz do 

gêmeo primogênito. Acometido por ciúmes, Omar, o caçula, atira um pedaço de uma 

garrafa de vidro no rosto do irmão e provoca uma cicatriz em forma de lua. A cicatriz 

torna-se o símbolo do ódio que os acompanhará até o final da narrativa, a lembrança 

de suas diferenças. É nesse contexto de tensão que se inicia o romance de Milton 

Hatoum.  

Ao voltar do Líbano, depois de quinze anos morando em uma aldeia, ainda 

assustado com a modificação da cidade de Manaus, Yaqub se põe a recuperar o 

tempo perdido e estudando com avidez torna-se destaque no colégio dos padres, 

diferencia-se do irmão que sempre protegido pela mãe, enveredava por caminhos 

tortuosos de noitadas e bebedices. Após uma discussão e ataque ao professor de 

Matemática Bolislau, o preferido do irmão, Omar é convidado a se retirar do centro de 

ensino e vai para uma escola de reputação duvidosa – Liceu Rui Barbosa, o Águia de 

Haia, conhecido como “galinheiro dos vândalos”, e as diferenças entre os irmãos vão 

se tornando cada vez mais acentuadas.  
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Sempre destaque em tudo o que fazia Yaqub era odiado cada vez mais pelo 

irmão e foi por uma ideia do padre Bolislau que a decisão que mudaria o destino dos 

dois para sempre foi tomada: 

 

“Vá embora de Manaus”, dissera o professor de matemática. “Se 
ficares aqui, serás derrotado pela província e devorado pelo teu 
irmão.” Um bom mestre, um exímio pregador, o Bolislau. A mãe se 
desnorteou com a notícia da viagem de Yaqub. O pai, ao contrário, 
estimulou o filho a ir morar em São Paulo, e ainda lhe prometeu uma 
parca mesada. (HATOUM, 2006, p. 32). 

 

Essa decisão modificará de vez o destino dos dois irmãos, como se fosse um 

divisor de águas. As águas que perpassam a vida de Omar e Yaqub. No natal de 1949, 

à queima-roupa, Yaqub informa de sua viagem para São Paulo, deixando sua mãe 

atônita e com sensação de desamparo. Halim, o pai, não se entristece com a partida, 

antes oferece uma ajuda mensal, mesada, que é recusada por Yaqub que passa a 

dar aulas de matemática para se manter na grande cidade. Torna-se um respeitado 

matemático e engenheiro de ponta. Admirador da efervescência paulista, fazia 

questão de narrar à família, em Manaus, por cartas, o turbilhão que era a metrópole 

que crescia enquanto Manaus declinava. O agora engenheiro casa-se, escondido da 

família, com seu grande amor de infância, Lívia, com quem vive o agito da vida 

paulistana.  

Halim, o pai dos gêmeos, velho e nostálgico, conta a Nael o início da vida em 

Manaus, os lugares preferidos da cidade flutuante, o amor e a conquista de Zana; e é 

através das memórias do velho imigrante que a narrativa vai aos poucos sendo 

construída e a velha cidade de Manaus, dos tempos áureos da borracha, vai sendo 

apresentada. O velho Halim não queria ser pai, o seu desejo era o de passar a vida 

inteira a sós amando diuturnamente Zana. A ideia de ter filhos o perturbava, na voz 

de Nael 

 

Não queria ter 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 e a todas as 
adversidades. No entanto, teve de ceder ao silêncio da esposa e ao 
tom imperativo da frase posterior ao silêncio. Ela sabia insistir, sem 
estardalhaço: “Quer dizer que vamos passar a vida sozinhos neste 
casarão? Nós dois e essa indiazinha no quintal? Quanto egoísmo 
Halim!”  (HATOUM, p. 49, 2006). 
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E assim temos o nascimento dos gêmeos contrariando a vontade do velho 

libanês, que não se esquivava do domínio e chantagens da esposa. “Se meu pai 

estivesse vivo, não acreditaria nas tuas palavras.” (HATOUM, p. 49, 2006), Halim fazia 

tudo conforme era a vontade de Zana. ““Um filho é um desmancha-prazer”, dizia ele, 

sério” (HATOUM, 2006, p. 49). Uma seriedade que não durara tanto tempo, tão logo veio 

os gêmeos, pois deixou-se levar pelas envolventes noites de amor com Zana. 

Além do mais Halim tinha um contanto íntimo com a natureza e o lugar onde 

se estabelecera, não havia perdido suas origens, as terras e águas amazônicas 

perfaziam a sua vida desde cedo, era o seu lugar no mundo. Gostava do rio, dos igapós, 

dos cheiros e sabores típicos, dos nativos, da mata. Amava o lugar, o seu chão, e não 

suportou ver a destruição, alto preço do progresso, do lugar em que vivera.  

 

Numa tarde que ele escapara logo depois da sesta eu o encontrei na 
beira do rio Negro. Estava ao lado do compadre Pocu, cercado de 
pescadores, peixeiros, barqueiros e mascates. Assistiam, atônitos, à 
demolição da Cidade Flutuante. Os morados xingavam os 
demolidores, não queriam morar longe do pequeno porto, longe do rio. 
Halim balançava a cabeça, revoltado, vendo todas aquelas casinhas 
serem derrubadas. Erguia a bengala e soltava uns palavrões, gritava 
“Por que estão fazendo isso? Não vamos deixar, não vamos”, mas os 
policiais impediam a entrada do bairro. Ele ficou engasgado, e 
começou a chorar quando viu as tabernas do bar predileto, A sereia 
do Rio, serem desmantelados a golpes de machado. Chorou muito 
enquanto arrancavam tabiques, cortavam as amarras dos troncos 
flutuantes, golpeavam brutalmente os finos pilares de madeira. 
(HATOUM, p. 159, 2006). 
 

 

A vivência na Amazônia fez desabrochar em Halim uma intimidade típica dos 

nativos do lugar, a misteriosa ligação com as matas e as águas, a crença no poder de 

restauração e a purificação da floresta sobre os seres humanos, gosto pelo cheiro de 

pitiú de peixe, frutas e pimenta. Não suportou ver seu lugar destruído para dar margem 

ao progresso, já não bastara os filhos em constante conflito, a ausência da mulher 

entregue aos cuidados do filho caçula que “cresceu cercado por um zelo excessivo, 

um mimo doentio da mãe, que via na compleição frágil do filho a morte iminente” 

(HATOUM, p. 50, 2006), agora já não havia mais o seu lugar. Restava-lhe um orgulho 

puramente amazônico, puramente do lugar que lhe acolhera: o filho mais velho, 

nascido primeiro, que se destacara como grande engenheiro numa selva de pedras, 

com força e determinação, “E para isso”, dizia o pai, orgulhoso, “não é preciso língua, 
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só cabeça. Yaqub tem de sobra o que falta no outro” (HATOUM, p. 25, 2006), uma 

comparação nítida mostrando que o mesmo não se dizia do caçula que amparado 

sempre pela mãe definhava sua existência. A finitude de sua cidade também 

configurou o seu fim, e Halim morre desolado e desemparado em uma noite de natal. 

O velho Halim padece juntamente com seu lugar.  

Uma das personagens mais enigmáticas do romance hatouniano é Rania, 

irmã caçula dos gêmeos, que traz ao texto uma discussão às relações incestuosas e 

às relações de gênero. Desejada pelo sobrinho, Nael, que: 

 

(...) sentia o cheiro de Rânia antes de escutar seus passos no corredor 
do andar de cima. Deixava-se admirar no alto da escada; depois, com 
movimentos meticulosos, descia, e aos poucos iam surgindo as 
pernas bem torneadas, os braços roliços e nus, o cabelo ondulado 
cobrindo-lhe os ombros, o decote do vestido que ampliava sua 
respiração. (...) Rânia causava arrepios no meu corpo quase 
adolescente. Eu tinha gana de beijar e morder aqueles braços. 
Esperava com ânsia o abraço apertado, o único do ano. (HATOUM, 
2006, p.76). 

 

Uma mulher dedicada aos negócios da família que dispensa todos os 

pretende que lhe são apresentados, por não achar nenhum que se enquadre no perfil 

dos irmãos gêmeos, por quem nutre uma paixão avassaladora, e dizia a quem 

quisesse ouvir. 

 

Observa o meu irmão Omar; agora olha bem para a fotografia do meu 
querido Yaqub. Mistura os dois, e da mistura sairá o meu noivo. Ela 
nunca encontrou essa mistura. Contentou-se em idolatrar os gêmeos, 
sabendo que os laços sanguíneos não anulavam o que neles havia de 
irreconciliável. (HATOUM, 2006, p.73).  

 

Essas ações de Rânia espantavam qualquer pretendente, que sempre saiam 

com raiva após ver aproximação tão íntima entre os irmãos. A bem verdade, mãe e 

filha eram apaixonadas pelo mesmo homem, uma relação diferente que vai para além 

dos laços familiares. 

 

Ao contrário de Zana, ela conseguia disfarçar o ciúme que sentia do 
Caçula, e ambas faziam tudo para reinar nas noites de festa, quando 
ele aparecia em casa com uma nova namorada. (HATOUM, 2006, 
p.73). 
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Nael, seu sobrinho, filho bastardo de um dos gêmeos, que nutria uma paixão 

ardente pela tia, consegue ainda que por meio de uma aproximação servil um único 

momento de amor com sua tão desejada musa. É num pedido para ajudar na loja da 

família em um sábado à tarde que o tão sonhado momento acontece na voz de Nael.  

 

Já era tarde da noite quando começamos a faxina no depósito. 
Varrermos e passamos o escovão no assoalho, retiramos as 
prateleiras antigas e limpamos as paredes. Ela estava exausta, 
ensopada, mas ainda quis conferir a mercadoria. Quando se curvou 
para abrir uma caixa de lençóis, vi os seios dela, morenos e suados, 
soltos na blusa branca sem mangas. Rânia demorou nessa posição, e 
eu fiquei paralisado ao vê-la assim, recurvada, os ombros, os seios e 
os braços nus. (...) Ela ofegava e não se esquivo do meu corpo nem 
evitou meu abraço, meus afagos, os beijos que eu desejava fazia tanto 
tempo. Pedi para que eu apagasse a luz, e passamos horas juntos 
naquele suadouro. Aquela noite foi uma das mais desejadas da minha 
vida. (HATOUM, 2006, p.155). 

       

Rânia ainda conta de seus desamores para o sobrinho, após o momento de 

prazer e êxtase, ela o despensa depois, a cena não mais se repete, a jovem terminará 

sozinha por não conseguir um pretendente que fosse como seus irmãos em todos os 

aspectos.           

Assim como Rânia, Domingas também é uma personagem diferenciada 

dentro da narrativa de Milton Hatoum, fiel representante dos nativos, do povo, do lugar, 

tem sua trajetória contada desde o início de sua vida por Halim e depois por seu filho, 

Nael.  

Órfã, não conheceu a mãe e perdeu o pai ainda criança, morando com o único 

irmão, Domingas, é retirada do povoado ribeirinho de São João e levada ao orfanato 

dirigido por religiosas da cidade de Manaus, tem seu nome mudado e é batizada 

perfazendo os costumes cristão da igreja católica, uma verdadeira aculturação. Sofre 

muito nas mãos da irmã Damasceno, a mesma que a insere na vida e na família Zana 

por meio de uma troca entre móveis do antigo restaurante e alguma quantia em 

dinheiro. Fiel companheira de Zana vivia “atenta aos movimentos dos gêmeos, 

escutava conversas, rondava a intimidade de todos. Domingas tinha essa liberdade, 

porque as refeições da família e o brilho da casa dependiam dela. A minha história 

também depende dela, Domingas” (HATOUM, p. 20, 2006), aproximam-se por meio 

da religião, como observa Nael “O que a religião é capaz de fazer. Pode aproximar os 

opostos, o céu e a terra, a empregada e a patroa.” (HATOUM, p. 48, 2006). No entanto 
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a religião não impedia esta última de explorar seu trabalho até a exaustão: inventava 

mil tarefas e humilhava-a. Cuidou dos filhos de Zana desde o começo com uma 

escreva, especialmente de Omar, a qual a violenta em um dia de chegada de suas 

noitadas e por ciúme do irmão que tinha sempre maior atenção de Domingas.  

O desejo era de libertação daquela vida servil que levara durante anos, mas 

sem força ou sem ter para onde ir, pois não recebia salário, antes tinha o direito a uma 

casa no fundo do quintal dos patrões, como de costume na época.  

Domingas é quem ajuda na criação dos gêmeos, vê as primeiras intrigas e 

conhece a casa melhor que ninguém. 

 

Na casa da Zana o trabalho era parecido, mas tinha mais liberdade... 
Rezava quando queria, podia falar, discordar, e tinha o canto dela. Viu 
os gêmeos nascerem, cuidou do Yaqub, brincaram, juntinhos... 
Quando viajou para o Líbano sentiu falta dele. Era quase um menino, 
não queria ir embora. Seu Halim foi molenga com a mulher, deixou o 
filho viajar sozinho. "O Omar ficou debaixo da saia da mãe", contou 
Domingas. "Ia resmungar no meu quarto, chamava o seu Halim de 
egoísta... Os dois nunca se entenderam. (HATOUM, 2006, p.57) 

 

Como toda nativa amazônida é supersticiosa no prenuncio de acontecimentos 

desagradáveis na casa, conhece lendas e as mitologias que cercam a região. 

 

Ainda estava escuro quando ela chacoalhou minha rede; já tinha 
preparado O café da manhã e cantava baixinho uma canção. Não 
queria acordar os outros, e estava ansiosa por partir. Caminhamos até 
o porto da Catraia e embarcamos num motor que ia levar uns músicos 
para uma festa de casamento à margem do Acajatuba, afluente do 
Negro. Durante a viagem, Domingas se alegrou, quase infantil, dona 
de sua voz e do seu corpo. Sentada na proa, o rosto ao sol, parecia 
livre e dizia para mim: "Olha as batuíras e as jaçanãs", apontando 
esses pássaros que triscavam a água escura ou chapinhavam sobre 
folhas de matupá; apontava as ciganas aninhadas nos galhos 
tortuosos dos aturias e os jacamins, com uma gritaria estranha, 
cortando em bando o céu grandioso, pesado de nuvens. Minha mãe 
não se esquecera desses pássaros: reconhecia os sons e os nomes, 
e mirava, ansiosa, o vasto horizonte rio acima, relembrando o lugar 
onde nascera, perto do povoado de São João, na margem do Jurubaxi, 
braço do Negro, muito longe dali. "O meu lugar", lembrou Domingas. 
Não queria sair de São João, não queria se afastar do pai e do irmão; 
ajudava as mulheres da vila a ralar mandioca e a fazer farinha, cuidava 
do irmão menor enquanto o pai trabalhava na roça. A mãe dela... 
Domingas não se lembrava, mas o pai dizia: tua mãe nasceu em Santa 
Isabel, era bonita, dava risadas alegres, nas festas do ajuri e nas 
noites dançantes era a mais bonita de todas. (HATOUM, 2006, p.54-
55). 
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Domingas não se esquecera de sua origem, do seu lugar, apenas encobrira 

seus desejos e vontades. Numa viagem ao seu pequeno povoado, São João, recorda 

a infância, as alegrias e amarguras. A ida ao povoado reascende na velha cabocla o 

desejo de libertação, mas morre como uma escrava servil de Zana, uma guardiã de 

segredos e avida observadora. Morre na mesma rede vermelha onde Omar deitava 

quando chegava de suas noitadas, sem responder ao filho qual dos gêmeos era o seu 

verdadeiro pai. O enigma que instiga Nael na busca por sua identidade.  

       

Um dos papéis principais na narrativa, além dos gêmeos que dão nome à 

obra, é o de Zana, a mãe, esposa dominadora e forte, que molda os destinos de todos 

que estão à sua volta. Filha de Galib, um velho árabe, dono do restaurante Biblos, 

inaugurado em 1914, frequentado por toda a sorte de gente que habitava ou circulava 

pela aquela região portuária. Uma mistura de línguas e histórias que se entrecruzavam 

pelo ambiente. Nesse contexto, que Halim a conhece, entre pratos de comida e copos 

de vinho. O rapaz apaixonado fazia de tudo para aproximação.  Filha dedicada ao pai, 

esposa fiel e amante do marido e um desejo de maternidade, permeia o início de sua 

apresentação no romance. Pelo o que ouve de Halim, Nael, vai tecendo a história de 

Zana.  

  

Deitados na rede, conversavam sobre Galib, a infância de Zana em 
Biblos, interrompida aos seis anos, quando ela e o pai embarcaram 
para o Brasil. O pai a levava para banhar-se no Mediterrâneo, depois 
caminhavam juntos pelas aldeias, eles e um médico formado em 
Atenas, o único doutor de Biblos; visitavam amigos e conhecidos, 
cristãos intimidados e mesmo perseguidos pelos otomanos. (Hatoum, 
2006, p.46). 

 

Como condutora dos destinos das personagens da narrativa, todos os 

acontecimentos estão ligados direta ou indiretamente a ela. Durante todo o romance, 

Zana, assume o poder patriarcal da família, mesmo tendo Halim, o marido, ao seu 

lado. Aliás, Halim costumava ceder a todos os seus pedidos, por amor, por desejo 

ardente. Ela o tinha nas mãos, sabia como dominar o marido, os filhos, a emprega, a 

todos.  
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O cuidado excessivo para com o filho Omar, o caçula dos gêmeos, talvez 

tenha sido um dos motivos para que este não consiga ter uma vida semelhante, ou 

próxima a do seu irmão, Yaqub. Pois, esteve sempre seguro na barra da sai de sua 

mãe, não conseguia pensar ou agir por si só. Zana possuía um único desejo, ver a 

reconciliação dos filhos, a harmonia entre os seres, a paz de uma guerra que ela 

mesma criou e intensificou.  

Uma mulher apegada ao lugar, à proximidade com o rio, e a mata, e 

principalmente com os objetos que a pertenciam, que a ajudavam na rememoração 

daqueles que se encontravam distantes. A casa para Zana vai muito além de um 

abrigo ou espaço de proteção, a casa é o seu coração pulsante.  

A casa onde passara a vida tivera que ser vendida para compensar a dívida 

que adquiriu com Rochiram. Na esperança de reconciliar a dívida adquirida, a fim de 

aproximar e selar a paz, em vão, entre os irmãos. Na velhice só as lembranças de um 

tempo que não voltaria mais, a convivência com esses fantasmas do passado lhe faz 

esvanecer ainda mais. Segundo nos conta, Nael:  

 

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. (HATOUM, 2006, p.10).  

 

O céu se apagava e a vida de Zana também. Louca, é assim que ela morre. 

À espera de seu marido que não mais voltaria, pois estava morto, com a imagem 

presente de seu pai e uma cena de reconciliação, que nunca aconteceria entre os 

gêmeos. A morte de Zana vai pondo um fim na própria narrativa por ser ela a detentora 

dos destinos. Assim como Halim, tem seu fim posto ao da cidade flutuante, Zana o 

tem em relação a casa.  

Nael é o narrador-personagem que conduz a narrativa em busca de sua 

identidade, de se descobrir no mundo, saber sua origem.  
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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 qualquer criança dentro de um 
barco num rio deserto, até que uma das margens a acolhe. (HATOUM, 
2006, p.54). 

 

Acolhido pelo seu avô, Halim, que sabia de sua origem e vai, aos poucos, 

tecendo a vida de cada personagem nessa busca pessoal.   

 

Minha mãe quis sentar na mureta que dá para o rio escuro. Ficou 
calada por uns minutos, até a claridade sumir de vez. "Quando tu 
nasceste", ela disse, "seu Halim me ajudou, não quis me tirar da casa.” 
Me prometeu que ias estudar. Tu eras o neto dele, não ia te deixar na 
rua. Ele foi ao teu batismo, só ele me acompanhou. E ainda me pediu 
para escolher teu nome. Nael, ele me disse, o nome do pai dele. Eu 
achava um nome estranho, mas ele queria muito, eu deixei... Seu 
Halim. Parece que a vida se entortou também para ele. Eu sentia que 
o velho gostava muito de ti. (HATOUM, 2006, p.18). 

 

Como podemos ver a história de Nael é intimamente atrelada, principalmente, 

ao velho Halim. Nael é prova viva da miscigenação entre os povos nativos e os 

imigrantes que viam para a Amazônia. Além, de suscitar uma discussão social, o papel 

subalterno, que os indígenas também desenvolviam. Sua mãe não tivera um caso de 

amor com seu suposto pai, antes fora estuprada na condição de servil e frágil, mulher 

indefesa. Uma visão típica em relação a mulher nessas paragens do poente. Ao longo 

da narrativa de maneira direta ou indireta o quebra-cabeça da vida do filho bastardo 

de Domingas vai sendo montado.  

Propositalmente deixamos por último à análise de Omar, o filho caçula. 

Nascido minutos depois que Yaqub, o primogênito. Esse sempre protegido pela mãe 

por ter tido complicações durante o nascimento. Faz da vida uma grande festa, sem 

preocupar-se com as consequências que poderiam vir. No episódio da quebra da 

garrafa no rosto do irmão mais velho, já temos um forte exemplo de como a mãe 

superprotegia o garoto. Ao ver o filho ensanguentado, ela repreende Halim dizendo, 

que o que faltava no seio familiar era pulso forte, no que Halim responde "Nada disso, 

tu tratas Omar como se ele fosse nosso único filho". (HATOUM, p. 50, 2006) Mimado 

e protegido pela mãe o caçula cresce irresponsável, irreverente e desrespeitoso. 

Sumiu durante um mês, todavia, foi encontrado e trazido de volta para casa. A história 

de Omar tem altos e baixos e está presentificada em toda a narrativa.   
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Umas das cenas mais marcantes é a morte do velho Halim, que só enfrentado 

pelo filho enfurecido, após, está imóvel num sofá cinzento da casa. É uma noite de 

natal e Halim resolve sair, a volta em meio a chuva traz a dor do silêncio da voz que 

não mais se ouviria pelos umbrais da casa. 

 

Zana deu um passo na direção dele, perguntou-lhe por que dormira no 
sofá cinzento. Depois, menos trêmula, conseguiu iluminar seu corpo e 
ainda teve coragem de fazer mais uma pergunta: por que tinha 
chegado tão tarde? Então com o sotaque árabe, ajoelhada, gritou o 
nome dele, já lhe tocando o rosto com as duas mãos. Halim não 
respondeu. Estava quieto como nunca. Calado, para sempre. 
(HATOUM, 2006, p.160). 

 

E assim morre o velho Halim, desolado por não viver até o fim da vida, sua 

ardente paixão por zana, por ver sua cidade flutuante destruída, por ver sua vida 

destruída e sugada por dois filhos gêmeos que nunca se entendiam e alimentavam 

um ódio eterno. Ódio que o filho caçula, Omar, também nutria pelo próprio pai, pelas 

vezes em que fora repreendido, surrado ou comparado com o irmão mais velho 

Yaqub. A vingança veio no silêncio e na imobilidade que a morte traz.  

 

Ninguém, naquela noite, viu o velho entrar na sala. Ele devia ter 
chegado no meio da madrugada, avançando com passos 
imperceptíveis de velho ferido que foge de tudo e de todos para 
morrer. Omar nos surpreendeu com seu gesto irado, o dedo em riste 
apontado para o rosto de Halim, para os olhos quase fechados, sem 
vida, do pai cabisbaixo. Rânia ficou paralisada: não sabia o que fazer, 
não pôde impedir o irmão de gritar, de pegar no queixo do pai e erguer-
lhe a cabeça. O viúvo Talib chegou a tempo de evitar um confronto 
entre o filho vivo e o pai morto. (HATOUM, 2006, p. 162-163). 

 

A espantosa fúria de Omar ante o corpo imóvel do pai surpreende toda casa 

e enfurece Nael. Um ato de coragem e bravura duvidosas, já que só enfrentara seu 

pai por estar ali naquelas condições. Isso mostra a covardia do caçula e a 

irresponsabilidade diante de seus problemas.  

Após um novo ataque de fúrias, agora contra o irmão mais velho, Yaqub, o 

denuncia a polícia, o que resultou na prisão de Omar. No entanto, solto tempos depois. 

Os dias na cadeia não o fizeram consertar-se na vida, antes termina a narrativa como 

um bicho, um submisso do acaso, o que é apontado durante toda a narrativa e 

perceptível para o leitor: um fim trágico, ou no mínimo, não tão feliz.  
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Em meio a chuva e fortes trovoadas, Nael, nos conta ter visto Omar após sair 

do presídio, aproximando-se do quarto como um vulto, como se procurasse naquele 

espaço, agora já diferenciado, depois da construção do hotel no lugar da casa, o 

alpendre e a rede vermelha que sempre o esperava e que já não estava mais lá.  

 

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. (...) Era um olhar à deriva. Depois recuou 

lentamente, deu as costas e foi embora. (HATOUM, 2006, p.198). 

 

Até o fim da narrativa, Nael busca por respostas concretas a respeito de sua 

existência. Quem seria seu pai? Qual dos gêmeos lhe deu a gene? Uma vida em 

aberto, vidas abertas, e o enigma que banha a vida dos caboclos se perfazia na vida 

dele. O fim de Omar? Também uma incógnita.  

Conhecer as terras e águas de Dois Irmãos (2006) é conhecer as 

personagens e suas principais características, e ligações dentro do texto hatouniano. 

E o que vamos constatando ao longo do romance é esta intimidade e a relação com 

o lugar, com a Amazônia. Lugar não só dos nativos, como também, dos imigrantes 

que vão se aproximando do lugar que lhes acolhe. Uma intimidade com a natureza, 

as águas, os povos, uma mistura de vivência e histórias, de Línguas e raças.  

É importante observarmos a presença do tempo dentro o romance 

Hatouniano, pois pelas mãos do tempo é carregado não só o narrador como também 

a narrativa, em um processo anacrônico, em que Nael vai tecendo fio a fio a vida dos 

seres presentes no texto. Nas palavras de Benedito Nunes: 

 

A essa zombaria do tempo, o narrador opõe-se as fintas do discurso, 
legitimando o seu relato pelo efeito humorístico da trama temporal de 
uma narrativa episódica “digressiva e progressiva” que sem ter 
propriamente um enredo, enreda, conjuntamente narrador e leitor.  
(Nunes, 1988). 

        

Um tempo que não obedece a uma linearidade e que dá ao romance avanços 

e recursos, conforme as memórias vão sendo apresentadas. Nisso temos o papel 

crucial do narrador que é conduzido pelas mãos do tempo e faz as escolhas do que 
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contar, revelar, de seu arcabouço mnenemônico. O tempo, esse compositor, esse 

Deus decisivo da vida humana, que também se faz decisivo nos atos narrados, nas 

histórias ficcionais, nos espaços engendrados de um enredo, caminhando sempre 

ladeado à memória.   

              Num breve passeio pelas teorias de análise literária podemos encontrar uma 

afirmativa do crítico literário Massaud Moisés:  

  

Criando o tempo, o homem nutre a sensação de superar a brevidade 
da existência, e de identificar-se demiurgicamente com o tempo 
cósmico (...) gerando o tempo, o ficcionista alimenta a finitude da vida 
humana.  (Moisés, 1977, p. 101). 

 

Ou seja, o tempo na narrativa representa não só a movimentação do enredo, 

mas a tentativa de aproximação do real com o ficcional, uma enigmática categoria 

narrativa de importância singular para a prosa de ficção, unindo todos os elementos 

narrativos, do enredo à linguagem.                             

A experiência do tempo se dá na busca de referências num espaço conhecido, 

algo gravado na alma como memória. Como podemos ver nesse trecho do romance: 

 

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. Só o tempo transforma nossos sentimentos em palavras mais 

verdadeiras, disse Halim durante uma conversa, quando usou muito o 

lenço para enxugar o suor do calor e da raiva ao ver a esposa 

enredada ao filho caçula. (Hatoum, 2006, p. 183). 

 

Na narrativa hatouniana, o tempo sempre foi o delineador da vida das 

personagens por este caminho o narrador-personagem Nael busca sua própria 

identidade e acaba por revelar a dos demais. Com uso da memória e pelas mãos do 

tempo, ele vai tecendo fio a fio a trama de cada um dos pares daquela casa de 

imigrantes libaneses. As histórias vividas e ouvidas, outras inventadas, vão compondo 

todo o arcabouço do jovem filho bastardo de Domingas. 
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Além do mais, é inegável as pitadas de regionalismo que o romance possuiu, 

pois é visível a intimidade que Hatoum mantém com lugar de onde vem, mas sem 

esquecer seus descendentes, o desejo de tonar a Amazônia um lugar visível, de dar 

a importância devida a este lugar tão cheio de riquezas, não só naturais, físicas e 

humanas, mas de misticidade e passado dos seus primeiros habitantes, os nativos.                

Em Dois Irmãos (2006), ao longo da narrativa temas o retrato da imigração, 

do povoamento de Manaus, da reconstrução e modernização da cidade pós-ciclo da 

borracha. A perspectiva social que vai sendo apresentada ao leitor, que se atento 

pode adquirir conhecimento a respeito de questões histórico-sociais da Manaus do 

século XX.  

Este contexto de imigração Sírio-libanesa, dos encontros culturais, em busca 

do Eldorado na Amazônia, na voz de Nael nos é apresentado ao adentrarmos o 

restaurante do velho Galib, que servia como ponto de encontro de uma mistura 

heterógena de histórias e vivências na região. 

 

Por volta de 1914, Galib inaugurou um restaurante Biblos no térreo da 
casa (...) um ponto de encontro de imigrantes libaneses, sírios e judeus 
marroquinos que moravam na praça Nossa Senhora dos Remédios e 
nos quarteirões que a rodeavam. Falavam português misturado com 
árabe, francês e espanhol, e dessa algaravia surgiam histórias que se 
cruzavam, vidas em trânsito, um vaivém de vozes que contavam um 
pouco de tudo. (Hatoum, 2006, p. 36). 

 

O restaurante torna-se um ambiente de construção de histórias, de 

reencontros e vivências. Um arcabouço para as memórias de todos, que por ele 

perpassaram. As ruas e praças que compõe a velha cidade flutuante vão sendo 

desenhadas pelo narrador e dão ao leitor a impressão de se estar passeando pelo 

local. Das memórias que ouve de Halim, Nael vai descrevendo esses pontos do boom 

pelo qual passou a Manaus do século XX até o próprio fim do ciclo da borracha, 

momento exato do início da trama, modificando social e paisagisticamente a cidade 

de Manaus: 

 

Halim 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 
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ergueram palafitas à beira dos igarapés, nos barrancos e nos clarões 
da cidade. Manaus crescia assim: no tumulto de quem chega primeiro 
(HATOUM, 2006, p.32). 

 

O tumulto de quem chega primeiro é a exata fuga da exploração e miséria 

dentro da selva, a busca por uma oportunidade de dias melhores. A criação do bairro 

dos Educandos, um dos mais populosos dessa época, está intimamente ligada ao fim 

do ciclo da borracha. O apogeu e o declínio de uma região e sua reconstrução. Como 

um arquiteto das palavras, Milton Hatoum, consegue ir construindo esses caminhos 

de modo que o texto não perca o seu tom literário.  

Reconhecer terras e águas no romance de Milton Hatoum é observar essa 

intimidade que o ser amazônida tem com o local em que vive. Não só os nativos, 

nascidos em territórios amazônicos, mas aqueles que fazem desta terra a sua morada. 

Os imigrantes que mais absorvem do que trazem algo. Dois Irmãos (2006) é um 

romance de terras e águas. As vidas se encontram como os pequenos igarapés que 

correm para os grandes rios. A terra como elemento firmador e produtivo, se põe 

pronta a receber as águas, que são como elos de destruição, reconstrução e 

purificação. Tratar do feminino, das memórias e dos objetos é ligar-se a esses 

elementos para entender a sua significância dentro do plano narrativo e Hatoum sabe 

fazer essa ligação, promove um encontro de águas que não se misturam e dão 

grandiosidade ao romance.   
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SEÇÃO II: O Papel da Mulher em Terras Amazônicas: A Construção das 

Personagens Femininas Hatounianas. 

 

A Amazônia desde sua formação é o lugar da feminilidade, da amostra da 

força das mulheres, da fertilidade, da luta, e principalmente, é um lugar de alteridade. 

Estas marcas são percebidas e descritas em relatos de viajantes, aventureiros, que 

antes mesmo da colonização do Brasil, andavam por estas terras. O espanhol 

Francisco Orellana, componente da expedição à América do Sul em 1540, ao navegar 

pelas águas escuras do até então denominado Mar Dulce, retoma por assimilação o 

mito grego das Amazonas: mulheres guerreiras que protegeram os troianos na guerra 

relatada por Heródoto, por dizer ter avistado mulheres fortes que guerreavam e 

resguardavam seu lugar, relato mais tarde confirmado pelo cronista francês André 

Thevet  em seu texto As singularidades da frança antártica (1978). O autor dedica um 

capítulo de sua obra ao tratar destas mulheres guerreiras e das acepções acerca da 

própria etimologia do nome “amazonas” e seu surgimento tanto na Grécia quanto na 

América.  

Há diversas opiniões acerca da origem do nome das amazonas. A 
mais comum é a que atribui esta denominação ao fato de que essas 
guerreiras queimavam seus seios na juventude, assim o fazendo para 
se tornarem mais destras nos combates. [..] Já outros dão a etimologia 
da palavra como sendo constituída da partícula a, negativa, e de maza, 
que significa “pão”, pois elas não comiam pão, e sim outros alimentos. 
Esta hipótese não é menos absurda que a precedente, pois nesse 
caso diversos povos da época das amazonas deveriam ter esta 
mesma denominação, visto que também não comiam pão. [...] Há 
ainda os que dão a palavra como proveniente de a (negação) e mazos, 
o que lhe daria a seguinte significação: “aquelas que não se nutrem do 
leite dos peitos”. Esta explicação, defendida por Filostrato, é mais 
aceitável. Também o é uma outra que dá a palavra como derivada do 
nome ou de uma ninfa chamada Amazônida, ou de uma certa 
Amazona que teria sido rainha de Éfeso e sacerdotisa de Diana. 
Considero estas últimas hipóteses mais razoáveis que a da 
cauterização dos seios. Discorde quem quiser (THÉVET, 1979, p. 206-
7) 

 

De início o autor debate acerta da etimologia da palavra e as suas assimilações 

mostrando que o nome dado as guerreiras tem que ver com sua força, uma vez que 

estas mulheres representam a alteridade em relação ao europeu, trazendo 

diretamente para o contexto da colonização na Amazônia, como afirma Simone de 

Beauvoir (2016) nesta há uma relação de jogo de conquista entre esses pares, o 



31 
 

colonizador europeu e as amazonas, ou seja, havia uma tentativa de sobreposição 

entre o colonizador e as mulheres.  

Podemos perceber que estas mulheres guerreiras são conhecidas de várias 

culturas, desde a Grécia Antiga à América recém colonizada pelos europeus.  

Contam-nos os livros de História que havia três tipos distintos de 
amazonas, absolutamente idênticas em tudo, salvo quanto aos 
lugares onde moravam e ao tipo de habitação que usavam. As mais 
antigas eram as da África, destacando-se entre elas as górgones, cuja 
rainha foi Medusa. As outras amazonas viviam na Cítia, nas 
proximidades do Rio Tanais. Foram estas que mais tarde reinaram 
sobre a parte de Ásia que fica perto do rio Termodonte. E a quarta tribo 
é a das amazonas americanas, que ora estamos descrevendo. 
(THÉVET, 1978, p. 206). 

O retorno ao mito das Amazonas, que mais tarde dará nome ao Estado da 

Federação Brasileira, é a prova desta marca de força e feminilidade encontrada nas 

mulheres que habitam estes rincões. A força destas mulheres configura sua história e 

trajetória de sobrevivência dentro de um sistema patriarcal e mostra toda a 

feminilidade e fertilidade da Amazônia.  

Ao adentrar o universo de Milton Hatoum, tanto em Dois Irmãos, como em 

outras obras do autor, é perceptível o seu interesse pelo universo feminino, e 

principalmente pela forma de como são alocadas em seu texto essas mulheres. Que 

apesar de não exercerem um papel de protagonismo, tampouco terem suas forças na 

voz do narrador, marca presença no mote da narrativa também. São perfis 

diferenciados que retratam dentro do texto literário a heterogeneidade do lugar, a 

mescla cultural existente no solo Amazônico. 

A heterogeneidade é uma das principais marcas desta representação em 

relação ao feminino, presente no romance Dois Irmãos.  No romance, não há somente 

as mulheres que aqui serão elencadas, a saber: Domingas, Zana, Rânia e Lívia. A 

escolha dessas presenças femininas é por sua força e participação direta no enredo. 

E sendo assim, há a existência de outras personagens, que figuram em segundo 

plano, que não são de menor importância, no entanto, aparecem de maneira indireta, 

como coadjuvantes.  

As vozes femininas que povoam o texto hatouniano ecoam de lugares 

diferentes, são imigrantes libanesas, europeias, indígenas – como se fosse um grande 
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caldeirão de identidades a ferver, e se misturar no meio da Amazônia do século XX – 

cada uma com sua marca, seu gosto, seu tempero, seu modo, seus mistérios, seus 

devaneios; e entrelaçadas num todo, a fim de dar gosto e textura completa à narrativa, 

aguçando ainda mais o paladar do leitor. Em especial, na obra Dois Irmãos, e nisso 

consiste o que se chamou de heterógeno anteriormente.  

A discussão dos perfis femininos nos leva nesta seção, como parte deste 

trabalho, a discutir a importância do texto de Hatoum às questões de gênero, e 

principalmente este gênero (o feminino), no contexto amazônico, haja vista no século 

XX, período cronológico em que o texto está narrado ainda imperam as forças do 

patriarcado, e se iniciam de forma um pouco mais contundente, mais firme, a luta pela 

valorização da mulher e do seu espaço, e a luta por dá liberdade à voz feminina. Como 

atesta Beauvoir (2016),no que diz respeito a superioridade masculina ao citar La 

Justice de Jeanne Decoin, em sua obra O segundo sexo (2016) “a mulher deve 

permanecer na dependência do homem; só ele se vale como individuo social (...) a 

mulher é inferior ao homem” (Beauvoir, p.1, pag. 165, 2016). Essa fala de Decoin dita 

durante uma campanha eleitoral francesa, mostra sua corroboração com a ideia de 

dominação masculina e de repressão ao universo feminino, porque o pensamento 

social da época, em sua grande maioria, via com maus olhos a progressão e o espaço 

que a mulher desde meados do século XIX vinha ganhando na sociedade. O texto de 

Beauvoir muito contribui e dialoga com o texto hatouniano quando falamos de gênero, 

e em específico, o feminino, pois em dois volumes a escritora e filósofa tece reflexões 

que vão desde a parte biológica até os mitos e fatos do universo feminino, apontado 

com o olhar crítico a luta para a conquista de espaço que as mulheres travaram, e 

travam, durante séculos. No romance Dois Irmãos (2006) a partir dos perfis de Zana, 

a mulher determinada, forte e que tece os destinos de todos que estão a sua volta; de 

Domingas, a cunhatã mirrada que tem sonhos de liberdade, porém, por uma condição 

social, a da subalternidade, não os consegue realizar; de Rânia, que foge totalmente 

ao que se esperava de uma mulher no século XX, casamento, filhos, a dona do lar, 

observa-se a mudança nos papéis femininos, de maneira gradativa na sociedade. 

Curiosamente, num lugar afastado dos grandes centros já estabelecidos no Brasil à 

época. A Amazônia passa a acompanhar os pensamentos filosóficos e sociais do 

período, ainda que de maneira tímida, uma mudança gradativa.  
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Isso está ligado a toda concepção histórica, social e cultural a que o sujeito 

feminino está disposto desde os tempos remotos.  

 

A constância do dualismo natureza/cultura e seus efeitos na 
concepção do corpo feminino são indissociados de interpretações das 
relações mulher/natureza, as quais ocupam um lugar central na 
imaginação da cultura ocidental. Na mitologia, nas artes visuais, nas 
doutrinas religiosas, nos tratados filosóficos, nas ciências médicas e 
sociais, na psicanálise, na literatura e nos meios midiáticos, o corpo 
feminino é sacralizado pela sua capacidade gerativa, exaltado pela 
beleza, repudiado pela impureza, erotizado pelo olhar masculino, 
controlado pelo aparato estatal, e explorado e aviltado pela violência 
de discursos e práticas que se disseminam no campo social. Tudo o 
que sabemos sobre o corpo feminino, no passado e presente, existe 
na forma de representações e discursos que são efeitos de 
mediações, nunca inocentes e nunca isentos de intepretações. Isso 
quer dizer que o significado cultural do corpo feminino não se reduz à 
referencialidade de um ser empírico de carne e osso, mas constitui um 
constructo simbólico, produzido e reproduzido na cultura e na 
sociedade ocidental ao longo dos tempos. (SCHMIDT, 2012. p. 234). 

Toda esta concepção do corpo feminino, do sujeito feminino, retrata o 

patriarcalismo presente em todas as sociedades e culturas. Os papéis assumidos pelo 

Outro são sempre bem determinados: as senhoras do lar, a empregada subordinada 

aos patrões, a filha obediente e casta. Silenciando por tempos a história das mulheres 

na sociedade e na cultura.  

Neste trabalho aponto o papel e os perfis das mulheres que fazem parte do 

universo narrativo do texto apresentado, e isso significa dizer que estudar o universo 

feminino é abraçar, antes de qualquer coisa, os estudos sobre o feminismo, sobre a 

igualdade de gênero, que ganham força a partir do século XIX, que tem apoio no 

movimento reformista "pelo fato de buscar a justiça na igualdade" (Beauvoir, 2016). 

Importantes nomes como Gayatri Spivack, Michelle Perrot, Simone de Beauvoir, 

Pierre Bordieu, dentre outros, marcam a história desta busca por igualar e atrelar os 

mesmos direitos a todos os gêneros, independentemente da classe ou raça; e a 

literatura, para além da crítica, inicia um processo de valorização ou amostra do 

universo feminino em seus multiversos, pautado no pensamento, principalmente, 

destes autores.  

Em O Segundo Sexo, a filósofa e escritora Simone de Beauvoir, munida do 

existencialismo sartreano chama a atenção, pós Segunda Guerra Mundial, da 

sociedade, com atenção especial à francesa, às questões de igualdade de gênero. 
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Sua obra perpassa gerações desde a publicação, e é conhecida como a bíblia do 

feminismo.  

Simone retrata o universo feminino desde a gênese à velhice, percorrendo 

aspectos sociais, biológicos, psicológicos, filosóficos e históricos; munida de uma 

linguagem direta, objetiva e clara, ainda mais para a época em que se encontrava, na 

qual imperava o domínio do masculino. Sua abordagem mostra que não existe um 

segundo sexo, um gênero inferior, sendo este a mulher, e de maneira claramente 

existencialista tem sua frase eternizada: “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher” 

(Beauvoir, 2016, p.11), o que mostra que a mulher não tem um destino biológico, e 

que tem sua formação dentro do seio cultural de uma sociedade, a qual definirá por si 

o seu papel nesse meio.  

Para Pierre Bourdieu (2005), aí está a sua desenvoltura, e um texto publicado 

em artigo no ano de 1990, e que mais tarde se transformará em um livro homônimo. 

Que não se fala diretamente nas questões de gênero, mas conduz-se ao caminho, 

pois desde o título da obra, Dominação Masculina (2005), vamos percebendo a 

discussão do sociólogo do papel da mulher, na atualidade, pela perspectiva da 

violência simbólica, conceito utilizado pelo autor, para falar da sobreposição do 

homem/mulher, macho/fêmea, empregador/empregado, rico/pobre, baixo/alto. Uma 

maneira de mostrar as relações, e aqui as de gênero, por meio das oposições. Nas 

palavras do sociólogo:  

 

(...) sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e 

vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, 

resultante daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência 

suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce 

essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e 

do conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do 

reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. Essa relação 

social extraordinariamente ordinária oferece também uma ocasião 

única de apreender a lógica da dominação. (BOURDIEU, 2005, p.07-

08). 

 

Os livres pensamentos estão marcados de interesses, outros preconceitos e 

opiniões alheias, são concepções quase imperceptíveis a olhos nu, que chegam até 
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nós, de subordinação, em se tratando do feminino, e que socialmente são aceitas com 

naturalidade, por se entender ser isto, essa sobre posição do macho sobre a fêmea, 

se tem como algo normal, natural, fruto de uma questão social. A dominação 

masculina, ou a ideia de que o macho é o ser central dentre uma comunidade, tem 

que ver com o comportamento político, social e ideológico do lugar.  

Pode-se observar em Pode o subalterno falar? de Gayatri Spivack (2010) a 

discussão em âmbitos políticos, sociais e ideológicos, do papel dos subalternos, seres 

inferiores, principalmente do dito terceiro mundo, dentro da sociedade. No que diz 

respeito aos gêneros, em específico, é exemplificando o papel da mulher nestas 

sociedades analisadas por Gayatri (2010), mais precisamente da cidade de Calcutá, 

a que é possível tomar como base na análise de perfis femininos subalternos e 

marginalizados da Amazônia, como Domingas em Dois Irmãos (2006). Pois a nativa 

é um sujeito sem voz, que não consegue realizar seu próprios sonhos e anseios de 

infância, como diz seu filho Nael “louca para ser livre” (Hatoum, p. 50, 2006). Tudo 

isso em consonância com Michelle Perrot (2007), para quem as mulheres ao longo da 

história sempre foram silenciadas, pois são apreciadas em algum lugar documentadas 

ou como personagens de textos literários, por meio do olhar masculino, postas sempre 

em segundo plano, haja vista houvesse um interesse machista de silenciá-las, em 

todos os aspectos da vida social, sem vez e sem voz, incapazes de protagonizar suas 

próprias histórias.  

A história de Zana, Domingas e Rânia se dá pelo olhar memorialístico de Nael, 

porém o que se pode perceber ao longo do romance é que não há uma subjugação 

do gênero feminino em relação ao masculino. Não temos em Dois Irmãos (2006) uma 

dominação do macho sobre a fêmea, como se esta fosse uma caça. É possível 

perceber isto por meio do olhar de Nael, olhar que traz uma memória das mulheres 

que ambientaram a narrativa, que resguardam os objetos nela inseridos, a exemplo 

de Zana que mesmo sendo casada, e dentro de uma perspectiva tradicionalista, 

consegue dominar toda a casa e os que estão sob sua guarda, anunciando a mudança 

da sociedade em relação ao gênero feminino, e que desde o início da obra é mostrada 

pelo narrador-personagem como alguém forte, determinada, que não se dobrava para 

ninguém.  
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2.1. Perfis Femininos em Dois Irmãos  

A construção dos perfis femininos em Dois Irmãos se dá de forma 

maniqueísta, já que passeia por lugares dicotômicos: o céu e o inferno, o sagrado e o 

profano, o casamento e a liberdade, o moral e amoral.  

A análise destes perfis se iniciará pela ideia do sujeito feminino e subalterno, 

como aponta os estudos pós-coloniais, a construção do novo sujeito feminino, dotado 

em sua liberdade de ser, distanciando-se das amarras do patriarcalismo e do 

tradicionalismo em busca da igualdade entre os gêneros. Assim como do sujeito 

feminino que deixa a sua cultura de origem e passa a ser envolvido pela formação 

cultural do lugar, que toma as rédeas de toda a vivência, gere e dirige, não só o lar, 

como a vida de todos que estão ao seu redor.  

No romance em questão é Domingas, cunhatã, de etnia indígena, pobre e 

empregada da família de Halim, que amplia a visão à questão da subalternidade dos 

povos nativos, principalmente, as mulheres. As indígenas trazidas de suas aldeias 

para a cidade com a promessa de mudança de perspectiva, trabalhavam como 

lavadeiras ou domésticas, e em geral não recebiam um tostão, nenhuma recompensa. 

Seu pagamento era a falsa ilusão de pertencerem à família e na casa onde trabalham 

ter um espaço - uma integração social ilusória – para poucas vezes atuar, pois 

habitavam em geral “nos fundos da casa, onde havia dois quartos, separados por 

árvores e palmeiras” (Hatoum, 2006), muito comum às mulheres que viam das aldeias 

e exerciam a função de empregadas e por hora de confidentes de suas patroas.  

Toda essa promessa ocorre no auge do ciclo de borracha, com a ideia de fácil 

enriquecimento, o Eldorado amazônico, o que atrai um grande número de imigrantes, 

principalmente sírio-libaneses, que na região estabelecem comércio e formam a 

pequena burguesia do lugar que precisa de mão de obra barata, escassa na região, e 

a encontrarão nos nativos, igualmente atraído pelas ideias de fácil enriquecimento.  

Rânia, filha caçula de Zana e Halim, é a que se faz sujeito de si, que foge às 

regras do patriarcado e da dominação masculina. Representa na narrativa as 

transformações e conquistas, ainda que tímidas e iniciais para o século XX, das 

mulheres na luta por igualdade social e de espaço. Além do mais, a jovem é o mistério, 

a descoberta, a afloração dos desejos proibidos, tanto do seu Nael quanto dos do 
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sobrinho Nael, que nutre por ela ardentes paixões. O lugar que deveria ser dos 

gêmeos, filhos homens, é ocupado pela filha caçula que até o fim da narrativa gerirá 

os negócios deixado pelo pai e o próprio destino da mãe, a capacidade de moldar que 

herdara de Zana não será negada, e sim ampliada, pois é nos negócios e no cuidado 

da família que Rânia irá ter sua satisfação pessoal.  

Em O segundo sexo (2016), primeiro volume, Simone de Beauvoir aborda a 

história das mulheres, faz um apanhado desde a pré-história à modernidade e nos 

afirma que “é por meio do trabalho, que a mulher conquista sua dignidade de ser 

humano;” uma conquista que não foi fácil em termos de cultura moderna, nem mesmo 

nos grandes centros. O trabalho a que se refere Beauvoir (2016) é o trabalho nas 

fábricas apoiado pelos movimentos reformistas no século XIX, e isto nos faz refletir o 

contexto amazônico do século XX, ainda embebecido numa cultura tradicional e 

heterogenia, na qual a mulher, advinda de uma classe média, como Rânia, que 

começa a ocupar lugares antes relegados aos homens: sair com tabuleiros de 

mercadorias na cabeça e batendo de porta em porta a fim de vendê-las, reformar a 

loja e ampliar o número de vendas, gerir os destinos da família, a venda da casa, 

tomar a frente de todas as coisas.  A velhice da mãe e morte do pai, o distanciamento 

dos irmãos homens, nos confirma dentro do romance a mudança de perspectiva que 

o sujeito feminino vinha – e vem tomando – principalmente nos rincões amazônicos.  

Zana é quem abre e fecha à narrativa. É sobre o domínio dela que todos se 

dobram, é a causa principal de todos os conflitos, a que carrega o cerne da loucura. 

A briga entre os gêmeos, que é força motriz da narrativa, começa ainda em seu ventre. 

No romance é possível perceber um retorno ao texto bíblico do livro de Gêneses, 

“Esaú e Jacó”, os gêmeos que duelavam seus espaços e lugares no mundo, seja o 

ventre da mãe, seja o habitável pelos homens, a terra.   

Pela história de Zana sabemos o nascimento de Yaqub e Omar, o 

crescimento, a puberdade, e a paixão de ambos pela mesma mulher, que acentuam 

ainda mais sua acirrada disputa por espaço, o desejo de ser melhor. Das paixões, é 

Lívia o grande pivô da separação entre os gêmeos. A moça loira, de pele branca e 

olhos claros que ora “sorria para um, depois para o outro” (Hatoum, 2006, p.21), 

causava ciúmes em Omar, o mais explosivo, e em Yaqub, que apesar de apaixonado 

não fazia algazarras, sabia esperar o seu momento; seu triunfo está no casamento às 
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escuras em São Paulo com Lívia, o seu amor de infância, o motivo da cicatriz no rosto, 

do silêncio para com o irmão, da viagem para o Líbano, mas principalmente da sua 

mudança de trajetória: a saída de Manaus e a conquista de ser um grande e 

requisitado engenheiro na metrópole brasileira.  

Em Zana está a autoridade do lar, antes sob a responsabilidade inteira e total 

do homem, que além de prover o sustento, ditava todas as regras. A jovem filha de 

Talib que atraiu o mascateiro Halim, fazendo recitar bêbado em frente aos clientes do 

restaurante do seu pai, os Gazais, poemas árabes, que arrebanharam o seu coração, 

desde o início mostrava-se firme e autoritária. Para Halim, o amor deveria ser eterno, 

o fogo, a paixão, no entanto, para Zana, o amor deveria ser concretizado na geração 

de filhos, o que exatamente acontece, pois como mulher dominadora, conseguia do 

marido tudo aquilo que queria.  

É Zana que molda os destinos dos filhos e de todos aqueles que compõem a 

narrativa. Não é um personagem principal, ela se faz central na narrativa, todos os 

caminhos perpassam por sua vivência, é como muitos braços de rios, pequenos, a 

desaguar numa grande bacia, assim como os afluentes desaguam no rio amazonas, 

no romance de Milton Hatoum, as histórias vão se entrelaçando até que desaguem 

num mesmo lugar formando um todo, robusto, rústico, homogêneo e belo.  

Em uma análise de modo particular, observando a heterogeneidade que 

explode como em um grande caldeirão e faz a mistura do que temos atualmente no 

universo amazônico, de mulheres advindas de várias raças, etnias e lugares, que 

misturam suas histórias, crenças, experiências, suas vidas e formam um todo 

particular dentro do próprio Brasil, mostrando a fragmentação das identidades, haja 

vista o sujeito imigrante, o que sai do seu lugar de origem, perca o sentido sobre si e 

sobre o seu espaço no mundo, no novo lugar. Os sujeitos entram em crise de 

identidade, ao estar em um lugar diferente, social e culturalmente, e aos poucos vão 

se reinventando como sujeito do lugar. Como nos assevera Hall:  

 

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
momento do nascimento. Existe sempre algo ‘imaginário’ ou 
fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, 
está sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo formada’. (Hall 2003:38-
39). 
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Esses perfis femininos vão sendo construídos ao longo da narrativa, ora 

individualmente, ora dialogando entre si, ou seja, Hatoum busca mostrar por essa 

singularidade a formação da mulher que habita o meio amazônico, a construção de 

sua história, cultura e identidade. A formação destes três aspectos anteriormente 

citados não se dá de maneira repentina, é necessário passar pelo crivo do tempo, do 

entendimento de si e do outro, e do seu lugar. Zana, Domingas e Rânia, são mulheres 

de origens, pensamentos e ações totalmente diferentes, que constroem histórias 

diferentes. Mulheres que estarão ligadas em vários momentos da trama, porém cada 

uma a seu modo, buscando moldar o seu destino, tornando-se mulher.  

2.2. Domingas: O Subalterno Nativo Amazônico 

A trajetória de Domingas está intimamente ligada ao fator social estabelecido 

no auge da Belle époque amazônica: as imigrações e miscigenação das raças, a 

subalternidade dos povos nativos alicerçada numa ideia de falsa liberdade e mudança 

de paradigmas.  Domingas é a única que desde o início rememora e acompanha todos 

os segredos da família de Halim; é, Nael, o narrador-personagem, seu filho, que irá 

trazer à tona sua história por meio de relatos que ouvia e das cenas que presenciava:  

(...) a cunhatã mirrada, meio escrava, meio ama, ‘louca para ser livre’, 
como ela mesmo me disse certa vez, cansada, derrotada, entregue ao 
feitiço da família, não muito diferente das outras empregadas da 
vizinhança, alfabetizadas, educadas pelas religiosas das missões, 
mas todas vivendo nos fundos da casa, muito perto da cerca ou do 
muro, onde dormiam seus sonhos de liberdade. (HATOUM, 2006, 
p.50).  

 

A pequena índia, órfã, alfabetizada e batizada, é oferecida por uma freira, 

Irmãzinha de Jesus, à Zana, esposa de Halim, e assim inicia a trajetória de Domingas 

no seio da família libanesa. A cunhatã já sabia rezar e isso a aproximava de sua 

patroa, como dizia Halim “O que a religião é capaz de fazer (...) pode aproximar os 

opostos, o céu e a terra, a empregada e a patroa” (Hatoum, 2006, p.48). Ao longo da 

narrativa percebemos que a história de Domingas se confunde com a do filho e dos 

gêmeos, tanto pelas relações afetivas, maternais, quanto pelas relações de erotização 

e sexuais, que marcam fortemente sua presença no texto; ela é a empregada, amiga, 

porém marginalizada, amada por um gêmeo (Yaqub) e violentada por outro (Omar).  
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Temos o relato de sua vivência e infância quando em um domingo atípico a 

índia resolve reviver suas memórias e seu lugar, ao lado do filho, relembrar seu 

passado ao retornar em visita à sua aldeia. Nos relatos de Nael:  

 

Caminhamos até o porto da Catraia e embarcamos num motor que ia 
levar uns músicos para uma festa de casamento à margem do 
Acajatuba, afluente do Negro. Durante a viagem, Domingas se 
alegrou, quase infantil, dona de sua voz e do seu corpo. Sentada na 
proa, o rosto ao sol, parecia livre e dizia para mim: "Olha as batuíras e 
as jaçanãs", apontando esses pássaros que triscavam a água escura 
ou chapinhavam sobre folhas de matupá; apontava as ciganas 
aninhada nos galhos tortuosos dos aturiás e os jacamins, com uma 
gritaria estranha, cortando em bando o céu grandioso, pesado de 
nuvens. Minha mãe não se esquecera desses pássaros: reconhecia 
os sons e os nomes, e mirava, ansiosa, o vasto horizonte rio acima, 
relembrando o lugar onde nascera, perto do povoado de São João, na 
margem do Jurubaxi, braço do Negro, muito longe dali. "O meu lugar", 
lembrou Domingas. Não queria sair de São João, não queria se afastar 
do pai e do irmão; ajudava as mulheres da vila a ralar mandioca e a 
fazer farinha, cuidava do irmão menor enquanto o pai trabalhava na 
roça. A mãe dela... Domingas não se lembrava, mas o pai dizia: tua 
mãe nasceu em Santa Isabel, era bonita, dava risadas alegres, nas 
festas do ajuri e nas noites dançantes era a mais bonita de todas. Um 
dia, bem cedinho, o pai saiu para cortar piaçaba e colher castanha. 
Era junho, véspera de São João, a canoa com a imagem do santo se 
aproximava do rio, os gambeiros batiam 
tambor, cantavam e pediam esmola para São João. (Hatoum, 2006). 

 

A mãe parece ter saudade do lugar de onde viera e da vida que não pudera 

ter no seio de sua aldeia. E é um dos únicos momentos na narrativa em que este 

sujeito toma voz, fala por si, na maioria das vezes estava “cheia de palavras 

guardadas, ansiosa por falar” (HATOUM, 2006, p.50).  

A chegada de Domingas a casa se dá dois anos antes do nascimento dos 

gêmeos, o que a faz acompanhar as crianças desde muito cedo. Com isso, torna-se, 

ainda que involuntariamente, uma espécie de mãe postiça, por vezes, ou amiga fiel, 

de Yaqub, o mais velho, com quem brincava, enquanto Zana dava atenção a Omar, o 

mais novo por minutos, porque nascera doente, e por isso lhe era dado todo cuidado 

e devoção. A relação de Domingas e Yaqub desde muito cedo era de um forte laço:  

 

Ela o levava para outros lugares: praias formadas pela vazante, onde 
entravam nos barros encalhados, abandonados na beira de um 
barranco. Passeavam também pela cidade, indo de praça em praça 
até chegar à ilha de São Vicente, onde Yaqub contemplava o forte, 
trepava nos canhões, imitava a pose das sentinelas. Quando chovia, 
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os dois se escondiam nos barcos de bronze da praça São Sebastião 
(...) depois iam ver os animais e peixes na praça das Acácias. 
(Hatoum, 2006, p.50-51).  
 

Com Yaqub, a cunhatã, diminuída a um papel quase desumano, revive os 

momentos de infância, que lhe foram roubados às margens de um rio, longe de 

Manaus, demonstrando o saudosismo de sua vida pregressa e o desejo de liberdade, 

pois “chorava quando se lembrava do pai, dos bichinhos de madeira que fazia para 

ela, das cantigas que cantava para os filhos” (HATOUM, 2006. p. 56)  

Este destino o qual narra Nael não é diferente das demais indígenas da região 

Amazônica que:  

 

Apesar de órfãs e destituídas, essas mulheres não se anulam 
culturalmente ao se integrarem às famílias dos patrões libaneses. 
Presas ao “feitiço da família” que as adotara, elas trazem consigo, 
acalentado no íntimo, o sonho de liberdade. (SILVA, 2011, p.35). 

 

Ainda crianças são retiradas do meio de suas aldeias e levadas, 

principalmente, para a cidade de Manaus para serem instruídas e educadas nos 

modos e costumes da “civilização”, e que ainda sofrem dentre desta todo o tipo de 

preconceito como observamos nas palavras de Hatoum (2006) “de vez em quando as 

palavras das vizinhas a deixavam em pânico. Essas cunhatãs malinavam as crianças 

(...)”, portanto, como se não bastasse a situação das indígenas longe de seus lugares 

de origem, ainda tinham que suportar o preconceito por sua etnia, por virem de lugares 

e terem vivências diferenciadas.  

Ao que percebemos, a história de Domingas se entrelaça com a do filho e dos 

gêmeos, tanto pelas relações afetivas, maternais, quanto pelas relações de erotização 

e sexuais, pois a concepção do filho, Nael, nome o qual é dado pelo avó em 

homenagem ao bisavó, é de maneira não tão amistosa, haja vista a índia e empregada 

nunca queira revelar a verdadeira identidade do pai.  

 

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, 
nenhum sinal de origem. É como esquecer uma criança dentro de um 
barco num rio deserto, até que uma das margens a acolhe. Anos 
depois, desconfiei: um dos gêmeos era o meu pai. Domingas 
disfarçava quando eu tocava no assunto; deixava-me cheio de dúvida, 
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talvez, pensando que um dia eu pudesse descobrir a verdade. 
(Hatoum, 2006, p.54.). 

 

A verdade é que Nael é fruto de um estrupo, de um ato forçado, e que 

Domingas fazia questão de esquecer ou pouco lembrar. Ela não tinha forças ou 

coragem para revelar ao filho toda a verdade. Uma mulher submissa e sujeita, como 

afirma Beauvoir (2016) “O fato que determina a condição atual da mulher é a 

sobrevivência, na civilização nova que se vai esboçando, das tradições mais antigas”, 

ou seja, Domingas, enquanto empregada, sem lugar e sem direito a uma história 

concreta, tem que se sujeitar a qualquer tipo de situação, como forma ou marca de 

sua sobrevivência, para garantir o seu lugar, ainda que ilusório, no seio da família, que 

lhe acolhera, pois “detestava o orfanato” (HATOUM, 2006, p. 57), razão pela qual se 

sujeitava, porquanto, “Na casa de Zana o trabalho era parecido, mas tinha mais 

liberdade... Rezava quando queria, podia falar, discordar, e tinha o canto dela.” 

(HATOUM, 2006, p. 57), ou seja, sujeitava-se a tudo o que lhe era dito a fim de um 

ideal de liberdade.  

A família de Halim sabia deste segredo, provavelmente sabia quem era o pai 

do filho bastardo. “Talvez por um acordo, um pacto qualquer com Zana, ou Halim, ela 

estivesse obrigada a se calar sobre qual dos dois era o meu pai.” (HATOUM, 2006, p. 

59). Logo, como se num acordo há a compra do silêncio da empregada, possivelmente 

a fim de evitar escândalos.  

 

“Quando tu nasceste”, ela disse, “seu Halim me ajudou, não quis me 
tirar de casa... Me prometeu que ias estudar. Tu eras neto dele, não ia 
te deixar na rua. Ele foi ao teu batismo, só ele me acompanhou e ainda 
me pediu para escolher teu nome. Nael, ele me disse, o nome do pai 
dele. Eu achava um nome estranho, mas ele queria muito, eu deixei... 
Seu Halim. (HATOUM, 2006. p. 180). 

 

O próprio nome do filho é dado pelo patriarca da família, como se percebe no 

relato da própria Domingas ao rememorar um pouco de sua história, Halim nutre pelo 

neto um grande afeto, é um pedaço seu concebido e criado na Amazônia que ele 

(Halim) tanto aprendeu a amar.  

Durante toda a narrativa a presença da cunhatã é fortemente marcada, porém 

esta história é contada por um ou outro, e de uma perspectiva masculina. Domingas, 

como vamos claramente percebendo ao longo da construção do texto, não possui 



43 
 

identidade, e nem voz, atestando assim um papel de subalternidade e de falta de 

alteridade; a cunhatã sujeita-se a tudo que lhe é ordenado e contenta-se com a ideia 

de falsa “liberdade”, uma integração social ilusória. É Nael, o narrador-personagem, 

seu filho, quem constrói a história, ou seja, Domingas, a índia, não tem voz para 

reconstruir e rememorar sua própria trajetória enquanto sujeito.  

São essas as fortes marcas que o sujeito subalterno e, principalmente, 

feminino, encontram num universo em que o Outro, o macho, impera. Como afirma 

Spivack em seu artigo Pode o subalterno falar? (1998) “o subalterno como sujeito 

feminino não pode ser ouvido ou lido”. (SPIVACK, 1998, p.45). A cunhatã está nas 

duas condições, a de ser subalterna, produto de uma margem baixa do terceiro 

mundo, de um lugar longe dos grandes centros do Brasil, de uma etnia, povo e raça 

diferenciados dos europeus e seus descendentes que se firmaram em terras 

brasileiras. Além do mais, a condição de ser mulher, gênero tido como o mais fraco 

por ter vindo ao mundo por último, fala muito difundida na sociedade, ou por ter sua 

história durante séculos sempre relegada ao homem, assumindo um papel de extrema 

obediência e serventia.  

Domingas, assim, como, viera ao mundo e à família de Halim e Zana, sem 

identidade, aculturada, e submissa, morre. Uma personagem não tão menos 

importante, pois resguardava segredos, unia as culturas Sírio-libanesas e ameríndias. 

Nas palavras de Nael “toda a fibra e o ímpeto de minha mãe tinham servido os outros” 

(HATOUM, 2006. p. 182).  

Numa manhã silenciosa e nostálgica, a cunhatã resolve recolher-se na rede 

de Omar que já sem cor, desbotada, assim como a própria Domingas, lhe serviria de 

leito de morte.  

 

Quando voltei para casa, Zana, imersa em más lembranças, se 
fechara no quarto. Era quase meio-dia, e minha mãe não estava na 
cozinha. Eu a encontrei enrolada na rede de Omar, que ela armara em 
seu quartinho. A rede perdera a cor original e o vermelho, sem 
vibração, tornara-se apenas um hábito antigo do olhar. Vi os lábios 
dela ressequidos, o olho direito fechado, o outro coberto por uma 
mecha grisalha. Afastei a mecha, vi o outro olho fechado. Balancei a 
rede, minha mãe não se mexeu. Ela não dormia. Vi o corpo que 
oscilava lentamente, comecei a chorar. Sentei no chão ao lado dela e 
fiquei ali, aturdido, sufocado. Durante o tempo que a contemplei, no 
vaivém da rede, rememorei as noites que dormimos abraçados no 
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mesmo quartinho que fedia a barata. Agora, outro cheiro, de madeira 
e resina de jatobá, era mais forte. 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. 
(HATOUM, 2006. p. 182). 

 

O desejo de voar, assim como Domingas, que durante toda a vida nutria seus 

sonhos de liberdade, porém entalhada, presa à família e a uma história que se 

entrelaçou à sua. Uma empregada, amante comedida, confidente de Zana, religiosa 

e nativa. A cunhatã reunia as características das mulheres, principalmente, que 

exerciam quase que um regime de escravidão, dentro da elite, da sociedade, 

manauara como um todo no século XX, o que reforça o papel da submissão dos 

nativos dentro desta sociedade que se firmava no local. Como afirma Hall:  

 

(...) as identidades modernas estão entrando em colapso, o argumento 
se desenvolve da seguinte forma. Um tipo diferente de mudança 
estrutural está transformando as sociedades modernas ao final do 
século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, 
gênero, sexualidade, etnia e raça e nacionalidade que no passado nos 
tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. (HALL, 
2005, p. 09). 

 

Domingas que chega ao orfanato das irmãzinhas de Jesus com sua cultura, 

língua, os costumes e tem seus modos totalmente anulados a fim de receber uma 

nova educação, uma “civilização”, e ao chegar na casa de Zana e Halim, aprofunda 

suas transformações, convivendo com pessoas de outros lugares e de culturas 

totalmente diferentes tanto da sua de origem quanto da que aprendera em Manaus. 

Esta é uma marca da sociedade moderna que atinge não só o ser dito como civilizado 

da cidade, mas todos aqueles quantos puderem alcançar, a fragmentação da 

identidade, a miscigenação cultural que é o modelo da construção do brasileiro, 

principalmente, o nativo amazônico. 
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2.3. Rânia e o Declínio do Patriarcado  

A mulher após anos de luta pela sua afirmação, enquanto sujeito e ser 

autêntico na sociedade, a fim de se dissociar do homem, a quem a sociedade em 

geral sempre a forçou uma relação de dependência, mostra-se avessa ao casamento, 

à maternidade e a tudo que primordialmente lhe fora instituído como tradição. A mulher 

do século XX, pós-guerra e revoluções, leitoras e donas de si e de sua história, saem 

para o campo de trabalho em busca principalmente de sua independência e afirmação 

como mostram os estudos de gênero, a partir das perspectivas advindas da crítica 

feminista em meado dos anos 1970, assumem grande importância para a 

compreensão das relações de poder e hierarquias estabelecidas no âmbito cultural.  

Os estudos passam a questionar, principalmente, em termos políticos, o 

conceito de patriarcado, como afirmam as estudiosas Mary G. Castro e Lena Lavinas 

(1992) em uma visão weberiana que o patriarcado é um “tipo de dominação em que o 

senhor é a lei e cujo domínio está referido ao espaço das comunidades domésticas 

ou formas sociais mais simples, tendo sua legitimidade garantida pela tradição” 

(CASTRO; LAVINAS, 1992: 237), ainda de uma forma heterogênea para as 

sociedades modernas, no entanto, respondentes às expectativas de uma sociedade 

de novos pensamentos do fim do século XX.  

Antes desses novos posicionamentos, em uma perspectiva machista e 

tradicionalista, o homem é o “chefe da família”, e após sua morte ou velhice, este cetro 

de liderança, a função de chefiar, é passado aos filhos homens, que têm a 

incumbência de governar a casa e gerir os negócios da família, bem como amparar e 

proteger as mulheres que estarão sobre sua tutela. Claramente o poder e a dominação 

do homem sobre a mulher.  

O que percebemos, ainda que de maneira tímida, entretanto já diferenciada 

para o período, é a declinação deste sistema patriarcal, o qual Joana da Silva (2011) 

chamará de “regime pós-patriarcal” (SILVA, 2011, p.34), em que a cetro de 

governança é negado pelos filhos e assumido pela filha, que no regime tradicional 

deveria ser a resguardada, e ante ao novo regime resguarda. Em uma sociedade que 

está em mutação cultural e de identidade, na qual a mulher passa a se afirmar cada 

vez mais, seja por vontade própria ou de maneira forçada como acontece no regime 

pós-patriarcal.  
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No romance Dois Irmãos (2006) este papel é exercido por Rânia, filha caçula 

de Zana e Halim, irmã dos gêmeos Omar e Yaqub, que ainda sofre às garras de uma 

sociedade machista, na qual ao homem é dado sempre o mais e o melhor. Uma voz 

que fora silenciada nos tempos de infância e adolescência, haja vista estes períodos 

não sejam narrados no romance. A chegada de Yaqub do Líbano, já narrada na 

primeira seção deste texto, obriga Zana a tentar estabelecer um equilíbrio em relação 

aos três filhos e mesmo assim, como narra Nael, a condição de Rânia era maior que 

a dele e inferior à condição dos gêmeos, pois estamos diante de uma sociedade ainda 

mergulhada em valores tradicionais e patriarcais. 

 

Rânia significava muito mais do que eu, porém menos do que os 
gêmeos. Por exemplo: eu dormia num quartinho construído no quintal, 
fora dos limites da casa. Rânia dormia num pequeno aposento, só que 
no andar superior. Os gêmeos dormiam em quartos semelhantes e 
contíguos, com a mesma mobília; recebiam a mesma mesada, as 
mesmas moedas, e ambos estudavam no colégio dos padres. 
(Hatoum, 2006, p.23-24). 

 

Mesmo na tentativa de igualar os três filhos, dando a eles o mesmo 

instrumental, Zana, como mostra claramente o relato, prioriza os filhos homens. A 

situação de Rânia chega bem mais próxima à de Nael, o filho bastardo. Uma condição 

de subalternidade, de inferioridade, de valorização do outro, em detrimento do 

feminino. O papel de destaque que ganhará mais tarde não lhe é dado por querer, e 

sim pela imposição da situação a qual está inserida. A caçula parece se conformar 

com aquilo que lhe é dado, com seu universo, seu lugar no mundo.  

  

É natural que procure criar por si mesma um lugar neste mundo, ou 
que só o faça timidamente. Enquanto não houver uma perfeita 
igualdade econômica na sociedade e enquanto os costumes 
autorizarem a mulher, como esposa ou amante, a aproveitar dos 
privilégios de certos homens, o sonho de um êxito passivo continuará 
e ela freará suas próprias realizações. (Beauvoir, 2016, p.121). 

 

O lugar não é oferecido pela mãe. Rânia é quem busca conquistar o seu 

espaço enquanto sujeito feminino, construir sua identidade. Há uma sociedade em 

transformação que deixa os valores tradicionais da família. Valores como a espera 

pelo casamento, a subordinação ao outro, a maternidade, a dependência de uma força 

masculina, “o quinhão da mulher é a obediência e o respeito.” (Beauvoir, 2016, p.408), 

ou seja, não há uma igualdade no trato para com os gêneros, os costumes ainda não 
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privilegiam de um todo a mulher, a voz feminina ainda é timidamente ouvida, e isso 

tem a ver com o sistema político-social, que rege as sociedades. Em geral, as 

mulheres com isso freiam suas próprias realizações, preferindo sempre agradar ao 

homem, o outro.  

Não dizemos, com isso, que Rania, nossa personagem analisada não tivesse 

suas paixões, pois as tinha, porém, de um modo proibido; queria a junção dos dois 

gêmeos, a força e a virilidade de Omar e a calmaria e inteligência de Yaqub, ao menos 

em seus pretendentes. Nas noites de bailes, no aniversário da mãe, divertia-se ao 

dispensar ou iludir certos pretendentes que lhe apareciam.  

 

(...) não respondia às cartas de galanteio enviadas por médicos e 
advogados, cartas que Zana lia com voz terna e alguma esperança. 
Rânia rasgava todas e jogava o papel picado no fogareiro. “É assim 
que tratas os teus pretendentes?” dizia a mãe. “Fumaça! Todos viram 
cinza e fumaça”, ela respondia sorrindo e mordendo os beiços. Às 
escondidas, a mãe convidava alguma pretendente para o jantar do seu 
aniversário, e fez assim a cada ano, porque vi muitos homens solteiros 
entrarem na casa com dois buquês, um para a mãe, outro para a filha. 
(Hatoum, p. 71, 2006). 

 

Não são poucas as tentativas de Zana, a mãe, de inserir a filha em um modelo 

tradicional que visasse o casamento e a procriação. No máximo, pela vontade da mãe, 

que ditava as ordens na casa, teria uma formação superior, assim como o filho Yaqub, 

e teria que cumprir com os “deveres” de mulher. As cartas que recebia, os galanteios, 

as promessas que ouvia, para ela era uma diversão passageira, nada era suficiente, 

e essa insuficiência tinha uma razão. Não que a jovem se achasse superior aos 

homens, só não encontrava neles as características dos irmãos gêmeos, que tanto 

buscava com precisão.  

Ao longo da narrativa, Nael nos conta dos momentos de chamego entre a 

jovem e os irmãos, não um e outro, e sim, os dois. As primeiras carícias, talvez, o 

primeiro beijo, tenham vindo dessa relação tão intima entre os irmãos, numa casa que 

sempre resguardou muitos segredos, este, possivelmente era um deles. A jovem 

esperava piamente alguém que fosse a figura dos irmãos.  

 

No aniversário de Zana, os vasos da sala amanheciam com flores e 
bilhetinhos amorosos do Caçula, flores e palavras que despertavam 
em Rânia uma paixão nunca vivida. Por um momento, naquela única 
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manhã do ano, Rânia esquecia o farrista cheio de escárnio e via no 
gesto nobre do irmão o fantasma de um noivo sonhado. (...) fantasmas 
são passageiros, e Omar reaparecia, de carne e osso, (...) sorria, fazia-
lhe cócegas nos quadris, nas nádegas, uma das mãos tateava-lhe o 
vão das pernas. (Hatoum, 2006, p.69).  

 

Ao que se pode perceber, a jovem não é frígida, tem seus momentos de 

aguçada feminilidade e desejos sexuais, certamente atípicos socialmente, haja vista 

pela cena narrada pese uma relação incestuosa, a carne jovem falando mais alto, no 

auge de seus descobrimentos sexuais, como afirma Beauvoir:  

 

(...) a mulher gosta de ser abraçada, acariciada, e, principalmente 
após a puberdade, almeja torna-se carne nos braços de um homem; 
a este é que cabe normalmente o papel de sujeito, ela o sabe; (...) 
aspira a um abraço robusto que a metamorfoseará em coisa que 
estremece; mas a rudeza e a força são também resistências ingratas 
que a magoam. (Beauvoir, p. 130, 2016).  

 

Não é Rânia uma jovem frígida, e sim ardente por certos tipos de carícias, que 

encontra virilmente nos braços do irmão caçula, o mais presente. Relação que não 

era compreendida por Nael, que acompanhava sempre tudo muito de perto com o seu 

olhar curioso; para ele que os desejos por sua tia, falavam mais alto. Os demais 

homens ao seu redor, que com ela e a família não entendia o porquê de sua objeção 

ao casamento “por que aquela mulher teimava em dormir sozinha numa cama estreita” 

(Hatoum, 2006, p.73), o que nos mostra que o homem ainda rebaixa a mulher a um 

nível parasitário, se essa não acolhe aos ideais do destino tradicional. Somente as 

paredes de seu quarto sabiam de maneira acerta os seus segredos. Tiram da mulher 

a liberdade de escolha, o que comumente sempre lhe foi restrita. Nas palavras da 

Beauvoir:  

 

A civilização patriarcal destinou a mulher à castidade; reconhece-se 
mais ou menos abertamente ao homem o direito de satisfazer seus 
desejos sexuais ao passo que a mulher é confinada no casamento: 
para ela, o ato carnal, não sendo santificado pelo código, pelo 
sacramento, é falta, queda, derrota, fraqueza; ela tem o dever de 
defender sua virtude, sua honra; se “cede”, se “cai”, suscita o 
desprezo; ao passo que até na censura que se lhe inflige ao seu 
vencedor há admiração. (Beauvoir, p. 126, 2016). 

 

Ao que vamos percebendo ao longo do romance, quando se trata de Rânia, 

nos primeiros momentos, e exatamente, corroborando com o pensamento de Beauvoir 
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(2016), o desejo de sua mãe: que não seja a filha uma mulher desonrada, mas que 

faça conforme a sociedade patriarcal apregoava para não ser desprezada ou sofrer 

às garras do preconceito, que apesar de todo esse início de diferenciação com o 

tradicional  que observamos, e vamos ratificar ao falar de Zana, a sociedade, 

principalmente manauara, ainda bebe das formas do patriarcado e tradicionalismo, ou 

seja, a mulher ainda é tida como instrumento de reprodução e reclusão para cuidado 

dos filhos e do lar, longe da vida pública. Andreia Nye (1995), em Teoria feminista e 

as filosofias do homem reforça este pensamento ao citar Rousseau que diz: 

 

As mulheres devem ser educadas para agradar os homens e ser 
mães. Devem ser educadas na reclusão sexual e castidade que 
legitimam a paternidade. Devem aprender a estimular o desejo 
masculino e ao mesmo tempo impedir a lascívia dos homens. A 
sedução é própria de sua natureza; elas são desejosas de agradar, 
modestas, tolerantes da injustiça, ardilosas, vãs, e artistas em grau 
menor. Na família, os homens devem governar essas frívolas criaturas 
(ROUSSEAU apud NYE, 1995, p. 20). 

 

Isso confirma a visão machista em relação à mulher em todos os tempos, a 

visão da mulher como um ser fraco e sujeitado ao homem. Um pensamento não só 

no campo informal, nas camadas mais baixas da sociedade, mas também nas 

camadas intelectuais e que de certa forma tende a perdurar.  

O papel de governante exercido outrora pelo pai (o Outro) agora é relegado 

ao filho, que por não ser o pai, não se sente na obrigação de suster a família, o novo 

regime patriarcal. Esse pensamento masculino é rebatido por estudiosos e estudiosas 

do feminino, bem como as várias correntes feministas. Uma mudança que vai 

ocorrendo timidamente, haja vista o próprio romance mostre Rânia em sujeição, 

principalmente a seu irmão Omar.  

A sociedade do século XIX e início do século XX em todo o mundo já vêm se 

transformando, no que diz respeito ao tratamento às questões de gênero. Em se 

tratando da Amazônia, temos ainda um fator atenuante; as constantes migrações e 

imigrações para o lugar, intensificando assim a mudança de paradigmas no meio 

social, e incitando as transformações socioculturais. Essa mudança passa pelo crivo 

dos novos estudos filosóficos e sociais advindos da Europa, pois é na família de classe 

alta ou média-alta que estas mudanças irão primeiro acontecer, dado o seu contato 
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com o Velho Mundo, as teorias, ciências e afins. São as novas e raras mulheres 

empreendedoras ou donas de si de como afirma Beauvoir: 

 

(...) certas mulheres se empenham de corpo e alma num 
empreendimento e tornam-se realmente ativas; então não procuram 
apenas ocupar-se, visam também a certos fins; produtoras 
autônomas, evadem-se da categoria parasitária que aqui 
consideramos: mas essa conversão é rara. (Beauvoir, p. 405, 2016). 

 

A mulher autônoma deixa o sistema parasitário de dependência homem e 

passa a comandar suas próprias ações, fazendo-se assim ativas e, por vezes, ainda 

que com dificuldades, ouvidas no meio social em que se inserem. Assim, como, Belle 

de Zuylen, escritora holandesa do tempo do Iluminismo que escrevia cartas e 

romances com temas religiosos e principalmente de como educar as mulheres, e por 

isso espantava a Europa, assustava os seus pretendentes, e era culta, inteligente, 

brilhante e ardente.  

No contexto amazônico isto não é diferente, há uma grande gama de mulheres 

que se estabelecem e comandam suas vivências, e isso tem a ver com o contexto 

social do lugar, a distância dos grandes centros e dos valores europeus, 

principalmente, o patriarcado, como afirma Neuma Aguiar (data) ao citar Weber é 

semelhante ao processo de escravidão, haja vista a mulher no sistema tradicional seja 

– e se faça – total dependente do homem, o Outro.  

Rânia é aquela que se faz autônoma, que foge à regra do tradicionalismo 

demonstrando a mudança de perspectiva das mulheres do século XX, corroborando 

com o ideal de independência feminina. O casamento deixa de ser prioridade e dá 

lugar à necessidade de sustentar a família, haja vista seu pai não reúne mais forças 

para movimentar o comércio, do qual provém o sustento de todos. Outro fator curioso 

é o de que a jovem estudava nível superior, apesar de não o ter concluído por tomar 

para si as causas da família. Mostra no romance uma grande conquista dos 

movimentos feministas, que é o acesso da mulher à educação, à ciência e à 

progressão do conhecimento. Não que esta se ache superior aos homens, como 

afirma Beauvoir (data e página) algumas mulheres dão valor às atividades viris, acima 

de tudo está à carne, outras preferem ser emancipadas, ainda embutidas de um 

tradicionalismo e há a mulher moderna, nas palavras da autora:  
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A mulher “moderna” aceita os valores masculinos: tem pretensão de 
pensar, agir, trabalhar, criar da mesma maneira que os homens; em 
vez de procurar diminuí-los, afirma que se iguala a eles. (Beauvoir, p. 
543, 2016). 

 

Não quer a jovem diminuir seus irmãos quando passa a trabalhar e a 

comandar os negócios da família. Na verdade, acima de tudo está contida a ideia de 

sobrevivência, própria e familiar. Ela sabia que cada um dos gêmeos tinha uma vida 

pronta e que não a deixaria para atender aos anseios de toda a família, a exemplo de 

Yaqub que estava casado com Lívia e em São Paulo.  

Rânia é uma mulher moderna, nascida e criada, dentro dos parâmetros de 

luta por espaço na sociedade e de evoluções dos movimentos feministas em suas 

diversas correntes, e apesar destas lutas e discussões perfazerem o século XX, por 

conta do lugar, a Amazônia distante dos grandes centros do Brasil, bem como de 

países europeus e norte-americanos, ainda causa na sociedade local estranheza por 

conta do seu papel assumido.  

2.4. Zana: A Tecelã dos Destinos  

As obras de Milton Hatoum, em especial Dois Irmãos, têm em sua centralidade 

a formatação da família tradicional em decadência, a marca da mudança de um 

sistema social para o outro. Uma nova formação em que o pai já não exerce sobre a 

família papel de chefe da casa, ditador dos destinos e das ordens, passando aos filhos 

homens, diga-se de passagem, esse papel, de guardador e mantenedor da ordem 

familiar, o “chefe de família”; e em as mulheres permanecem, principalmente, as que 

advém de um sistema tradicional, patriarcal, na dependência da figura masculina, 

ainda centralizando-o, seja este o marido (já fadado à decadência) ou o filho, que 

continuará a subordinar e oprimir o sujeito feminino. Segundo Joanna Silva (2011) os 

romances hatounianos seguem uma mesma linha difusória. 

 

a da família estruturada de acordo com os padrões ideológicos de um 
regime tradicional em decadência, no qual o pai já não consegue mais 
exercer o poder absoluto. A centralidade passa a ser ocupada pelo 
filho, que “rouba a cena”, mas não toma para si as atribuições de 
“chefe da família”. Já a mãe, que tem neles – marido e filhos homens 
– sua razão de viver, continua a difundir a centralidade e o poderio 
masculino, agora centrado na figura do filho/irmão, que persiste em 
oprimir, discriminar e subordinar as mulheres. (da Silva, 2011, p.74). 
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A sociedade que se apresenta no romance Dois Irmãos (2006) perpassa por 

um momento de transição cultural, ideológica, e de gênero, em que os papéis passam 

a ser modificados, ou seja, o conceito de família é debatido e reformulado, bem como 

suas estruturas e núcleos. Isso advém das mudanças de pensamento ocorridas na 

Europa moderna, e que começam a respingar no Brasil.Com isso, o marido perde seu 

lugar central e o cetro de poder acreditando ser o filho o seu sucessor, e as mulheres 

ainda se sujeitam a uma figura masculina, ainda que haja neste período grande 

difusão das discussões de gênero e a figura feminina dentro do âmbito social.  

“Quando adentramos as primeiras páginas do romance, analisado nesse 

trabalho, visamos à pergunta de Zana que ecoa, ainda que de maneira silenciosa, 

durante toda a narrativa: ‘“ Meus filhos já fizeram as pazes “‘ (Hatoum, p. 10, 2006), 

incitando o leitor a desbravar a narrativa em busca do que levou a esta pergunta 

proferida no leito de morte”.  

Segundo pesquisas em dicionários de nomes, Zana quer dizer decadência, 

loucura e essa exatamente a mulher que se apresenta ao final da narrativa: louca e 

abandonada pelos filhos, principalmente o caçula a quem tanto deu atenção a ponto 

de com isso levar a família a pique. Analisar o perfil de Zana é adentrar no arado das 

imigrações e da miscigenação cultural, que terá sua maior força em meados do século 

XIX e início do século XX, dado ao advento do Ciclo da Borracha, a transformação de 

Manaus em Paris dos Trópicos, o boom de misturas no caldeirão da Amazônia.  

Filha de Talib, comerciante Libanês, Zana muda-se com o pai para a Manaus 

após a morte da mãe, e na província amazonense montam o restaurante, o Biblos, 

palco de encontro de imigrantes, migrantes e ribeirinhos que passavam pela cidade.  

 

O pai conversava em português com os clientes do restaurante: 
mascates, comandantes de embarcação, regatões, trabalhadores do 
Manaus Harbour. Desde a inauguração, o Biblos foi um ponto de 
encontro de imigrantes libaneses, sírios e judeus marroquinos que 
moravam na praça Nossa Senhora Dos Remédios e nos quarteirões 
que a rodeavam. Falavam português misturado com árabe, francês e 
espanhol, e dessa algaravia surgiam histórias que se cruzavam, vidas 
em trânsito, um vaivém de vozes que contavam um pouco de tudo (...) 
(Hatoum, p. 36, 2006).  

 

Claramente o Biblos remonta a história de Manaus do início do Século XX no 

apogeu do Ciclo da Borracha. A vinda dos imigrantes em busca do El dourado 
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amazônico e a promessa de fácil enriquecimento. O contexto da miscigenação tão 

presente em toda a região, bem como a presença de povos de outras regiões do país, 

principalmente, os nordestinos, que servirão de mão de obra barata à extração do 

látex e à produção da borracha. Como aponta Heloísa Lara de Campos da Costa em 

sua Tese de doutoramento ao estudar a relação de poder das mulheres na Amazônia 

e adentrar o contexto histórico-social da região:  

As condições de recuperação da economia amazônica começam a 
aparecer em 1850, com os estímulos externos à extração da borracha 
que11 tomará vulto sobretudo nas últimas décadas do século XIX, 
alterando a fisionomia da região e conferindo-lhe novos contornos 
raciais. A imigração nordestina começou em 1877 e a população 
regional se expandiu e teve um papel primordial nesse processo 
alteraram-se as relações de trabalho, concentraram-se o capital e a 
mão de obra em torno dos seringalistas, comerciantes e financiadores 
internacionais, polarizando os segmentos sociais e produzindo formas 
específicas de exploração e dominação de uns sobre os outros. (Da 
costa, p. 30, 2000). 

 

É impossível dissociar a história de Zana da forte marca que a imigração 

deixou na região, principalmente em Belém e Manaus, onde se dá essa mistura de 

vozes e histórias que aponta Milton Hatoum ao longo da narrativa. Ao que se observa 

o entrecruzamento das culturas e uma miscigenação, não só racial, mas também 

cultural e religiosa. O próprio neto de Halim e Zana, Nael, é fruto dessa mistura de 

raças, o que representa o perfil da população nortista do país.  

E sendo assim, o Biblos é palco da efervescência cultural de Manaus, e 

também da conquista do amor de Zana por Halim, Libanês apaixonado pela jovem 

filha do velho cozinheiro, que em um ápice de loucura, desejo e paixão, embebecido 

pelo vinho recita em meio aos clientes e o cheiro de peixe com ervas, os gazais de 

Abbas (poemas árabes) escrito por seu amigo e que conquistariam e selariam seu 

amor e de Zana para sempre, ou até o nascimento dos filhos.  

A conquista de Zana é a grande vitória do jovem mascateiro, que contrariado 

à vontade das religiosas da cidade casa-se com ela e constitui família. Esta já não se 

enquadrando no modelo tradicional, inicialmente, pois Halim não queria ter filhos, não 

queria dividir o amor, o carinho e atenção da jovem esposa a qual queria para sempre, 

ele o mimado eternamente. 
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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 chateações, sem preocupação, porque um 
casal enamorado, sem filhos, pode resistir à penúria e todas as 
adversidades. (Hatoum, 2006, p.49). 

 

As noites de recitais de poemas a dois, na rede, no quarto, na lojinha que 

montara, deveriam ser eternas, a vinda de filhos poderia atrapalhar esta doação de 

amor, o fogo, o êxtase, a chama inicial do casamento. O próprio Nael presenciava 

com seu olhar curioso algumas dessas cenas ardentes de entrega total. 

 

Vi Halim e Zana de pernas pro ar, entregues a lambidas e beijos 
danados, cenas que eu via quando tinha dez, onze anos e que me 
divertiam e me 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 (Hatoum, 2006, 
p.90). 

 

Para Simone de Beauvoir, algumas esposas são agraciadas com o 

casamento feliz, haja vista o pensamento feminista tenha apregoado que sem sua 

totalidade os casamentos são infelizes e forçados, uma fuga da subjugação paterna 

ou uma possibilidade ascensão social, casos raros acontecem quando: 

 

Naturalmente (...) no início da vida conjugal as relações de 
individualizem; o aprendizado sexual faz-se, às vezes, por meio de 
lentas gradações; desde a primeira noite pode surgir entre os esposos 
uma feliz atração física (...) uma coabitação regular e frequente 
engendra a intimidade carnal propícia à maturação sexual; há esposas 
privilegiadas durante os primeiros anos de casamento (Beauvoir, 
2016, p.214). 

 

Não se tem relato em Dois Irmão de uma infelicidade conjugal por parte de 

Zana, que desde a leitura dos Gazais passou a observar o jovem Halim com olhos de 

amor. Para Halim, o sexo, a carne, a volúpia, é o centro do seu casamento, eis o 

porquê do desejo de não ter filhos, pois “um filho é um desmancha-prazer” (Hatoum, 

2006, p.49), ele temia a mudança na rotina, às preocupações e principalmente a 

divisão do amor com os filhos, porém Zana sabia como convencer o marido, e “se 

entregava a Halim com promessas de mulher apaixonada” (Hatoum, 2006, p.49) e ele 

deixava-se levar pelas noites de amor, as palavras doces e a intenção de povoar o 

casarão de filhos, pois; “Tornando-se mãe por sua vez, a mulher toma, de certo modo, 

o lugar daquela que a gerou; isso representa uma emancipação total.” (Beauvoir, 
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2016, p.292) Beauvoir (2016) continua seu pensamento sobre a mulher recém-casada 

e tece sobre as relações sexuais ardentes ao modo de Zana e Halim, fiel ao seu 

marido até a morte. 

 

Sem dúvida a fidelidade é necessária ao amor sexual, pelo fato de que 
o desejo de dois amantes apaixonados envolve sua singularidade; 
eles recusam que esta seja contestada por experiências estranhas se 
se querem insubstituíveis um para o outro; mas essa fidelidade só tem 
sentido na medida em que é espontânea; e espontaneamente a magia 
do erotismo dissipa-se muito depressa.  (Beauvoir, 2016, p.215)  

 

O pensamento de Beauvoir (2016) corrobora com as observações de Nael 

através do que ouvira de Halim, e também de toda volúpia presenciada, haja vista 

com a chegada dos filhos todo este fogo antes tido entre os jovens apaixonados 

dissipa-se. Zana passa a dividir a atenção, o carinho e o amor entre o marido e os 

filhos gêmeos, principalmente com Omar, o filho que nascera por último e com graves 

complicações de saúde. A insistência em não procriar que vinha de Halim tinha como 

motivo central a perda destes elementos afetivos, não a divisão, ao que vamos 

percebendo na narrativa, mas a perda total; Zana como uma mulher sedutora, a qual 

aponta Beauvoir (2016) em O segundo sexo ao falar do mito que a mulher carrega de 

levar o homem à perdição, consegue gerar três filhos: Yaqub e Omar (gêmeos) e 

Rânia. O nascimento dos filhos muda todo o curso de vida traçado por Halim, muda 

toda a narrativa e através de Zana molda os destinos de todos, nas observações de 

Beauvoir (2016) quando a mulher se torna esposa e mãe, dona de casa, é então que 

encontra o sentido da vida.  

 

É precisamente o filho que, segundo a tradição, deve assegurar à 
mulher uma autonomia concreta que a dispense de se dedicar a 
qualquer outro fim. Se como esposa não é um indivíduo completo, ela 
se torna esse indivíduo como mãe: o filho é a sua alegria e sua 
justificação. É por ele que ela acaba de se realizar sexual e 
socialmente; é, pois, por ele que a instituição do casamento assume 
um sentido e atinge seu objetivo. (Beauvoir, p. 277, 2016)  

 

Zana é uma mulher tradicional, no sentido de que cuida do lar, instrui os filhos, 

comanda os empregados, em especial, Domingas, a cunhatã mirrada com quem 

aprendeu a rezar, a prova da miscigenação cultural no meio da Amazônia, para ela 

(Zana), o lar é o seu lugar na Terra, esse papel de cuidadora lhe cabe muito bem. 

Como afirma Beauvoir:  
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Cumpre-nos ver, portanto, como se vive concretamente essa condição 
essencialmente definida pelo “serviço” da cama e o “serviço” da casa 
e na qual a mulher só encontra sua dignidade aceitando sua 
vassalidade. (Beauvoir, p. 235, 2016)  

 

As mulheres ainda concebidas em um sistema de patriarcado ou pós-

patriarcal e tradicional se veem como submissas ou destinadas a satisfazer as 

vontades do homem, do senhor da casa, do chefe de família ou dos filhos homens. 

Se essa mulher se sentir amada executará os serviços do lar com maestria e 

felicidade, entendendo que esse é o seu papel no mundo. Felicidade que Zana tem e 

que é muito contrária à da filha Rânia, que não pretende dar seguimento à forma como 

a mãe conduz o seu próprio governo de vida. 

A jovem Zana é uma mãe dedicada, e tornou-se, extremamente zelosa com o 

gêmeo caçula, que ao nascer sofreu complicações pós-parto. Todo esse cuidado dado 

a Omar será o moldador central dos destinos dos que estavam à sua volta: o marido, 

o filho primogênito, a filha caçula, o neto bastardo e a empregada, perceptível seu 

domínio desde o relato de sua chegada: 

 

Nasceram em casa, e Omar uns poucos minutos depois. O Caçula. O 
que adoeceu muito nos primeiros meses de vida. E também um pouco 
mais escuro e cabeludo que o outro. Cresceu cercado por um zelo 
excessivo, um mimo doentio da mãe, que via na compleição frágil do 
filho a morte iminente. Zana não se despegava dele, e o outro ficava 
aos cuidados de Domingas (...) (Hatoum, p. 50, 2006) 

 

Esse nascimento se assemelha ao do nascimento de Esaú e Jacó, texto 

encontrado nos relatos bíblicos do antigo testamento, e que muito acompanha o 

romance em questão durante a sua construção. Não entraremos em extensão deste 

aspecto por se tratar de uma discussão do campo da Literatura Comparada, para não 

fugirmos da proposta deste trabalho.  Ao que se percebe, todos, sem exceção, desde 

sempre se subjugavam a Omar por mando de Zana. O filho caçula que será a tormenta 

de todos a sua volta, e mesmo assim será apoiado ao extremo pela mãe, desde a 

infância, desde seus primeiros atos maliciosos.  

Na cena inicial do romance vemos a garrafada, que Omar desfere em Yaqub, 

esse é penalizado com a partida para o Líbano, onde fica por quinze anos e volta 



57 
 

calado e imbuído de um desejo de vingança. Quando adolescente, no colégio o filho 

caçula é expulso por agredir e hospitalizar o professor padre Bolislau, e todos esses 

acontecimentos defendidos pela mãe, a qual se torna a mais amada pelo filho quando 

adulto. Omar tem por intermédio de Zana, todas as mulheres a seu favor, 

principalmente, as de sua casa: Zana, Rânia e Domingas.  

Após uma de suas noites de bebedeiras e arruaças: “Rânia passava arnica 

na face intumescida, a mãe alimentava o filhote na boquinha, e Domingas ajeitava o 

penico para ele urinar. Três escravas de um cativo”. (Hatoum, p., 2006) A fala de Nael 

comprova a centralidade masculina e mostra o filho mimado e superprotegido pela 

mãe e que sabia como atrair a atenção de todas as mulheres de casa; seja pela pena 

de um ser destruído, seja pelos encantos de uma falsa doçura. Quando relata sobre 

o aniversário de Zana, nosso narrador, diz que “os vasos da sala amanheciam com 

flores e bilhetinhos amorosos do Caçula” (Hatoum, p., 2006), um gesto de amor, que 

Zana jamais queria perder. Omar toma o lugar do pai no centro da família, apesar de 

sempre rejeitar este lugar que a mãe o põe, é a figuração da nova ordem a qual afirma 

Juliet Flower Maccannel no texto “The regime of the Brother” (1991), que se chama o 

domínio do irmão, ou seja, a passagem nesta nova formação patriarcal da ordem, de 

cheda da casa, do pai para o filho. Esses seres que recebem essa nova ordenação a 

rejeitam por não quererem o papel de “chefe de família”, mas ainda assim subordinam 

os grupos subalternos, principalmente, as mulheres e bem mais marcadas aquelas 

socialmente baixas, a saber: as empregadas domésticas. Como afirma a autora sobre 

o regime do irmão: 

 

 (...) não apenas é ele o “pai” (mas apenas metaforicamente), ele é 
amante da mãe (objeto do amor desta, mas somente em seus sonhos) 
e amante do irmão (apenas retoricamente – como irmandade entre os 
homens). Mas acima de tudo, ele é o patrão da irmã, e realmente o é. 
Parece que aquilo de que realmente “gosta” é do poder de deformar e 
centrar todas as relações familiares sobre si mesmo, distorcendo o 
mundo numa ficção de fraternidade, no sonho do universal, que se 
torna o pesadelo mentiroso da família do homem (MACCANNELL, 
1991, p. 16-17). 

       

Zana não espera do filho a traição, como seu amante, tanto que afasta dele 

todas as pretendentes que a ele se chegam. Curiosamente, Nael narra a chega da 

dançarina prateada no aniversário de Zana, essa encanta a todos com sua dança e 



58 
 

sua sensualidade, cena que a matriarca passa a odiar, pois o filho parecia apaixonado. 

Nas palavras de Nael: 

  

Omar cometia o erro de trair a mulher que nunca o havia traído. Zana 
se remexeu na cadeira ao ver o filho aproximar-se de Dália, o foco de 
luz da lanterna crescendo no rosto da dançarina, até que ele, 
exibicionista e enamorado, beijou teatralmente a amante no meio da 
sala e depois pediu aplausos para ela. Todos bateram palmas ao som 
do batuque tocado pelo velho Talib. Só Zana ficou alheia a tanta 
homenagem. (Hatoum, p. 76, 2006) 

 

Para ela a festa tão esperada do ano, seu aniversário, ali acabara. O filho tão 

amado e protegido, o filho amante, o homem de sua vida acabara de trai-la. Os 

convidados aos poucos se retiram com a percepção do silêncio da anfitriã, que 

convida a namorada do filho a lhe ajudar a tirar a mesa do bolo – que não fora cortado 

– e doces; e entre sussurros ao ouvido da jovem dançarina, talvez, a afirmação de ser 

a única mulher na vida de Omar. Afirmação esta que perpetua durante toda na 

narrativa para com as mulheres que do filho mimado se aproxima.  

Zana é uma mulher teimosa e dona de si, de personalidade forte e convicta 

do seu papel e lugar no seio familiar, uma representação da mãe-fálica, contrariada 

por ainda dentro de um regime tradicional submeter-se ao homem, seja marido ou 

filho. A sedução foi à forma de prender e comandar o marido-filho (Halim), e depois o 

gêmeo caçula Omar, a arma utilizada para serem feitas as suas vontades. Segundo 

Regina Chicoski (2008) no artigo, A trajetória feminina entre os séculos XIX e XX na 

obra Missa do galo, o poder de sedução feminina, tomando por base do sociólogo 

francês Jean Baudrillard, torna por vezes o sujeito feminino como dominador em vez 

de sexo frágil, como costumeiramente exposto em uma sociedade machista.  A arte 

de seduzir é algo próprio do universo feminino, uma vez que a mulher usa suas 

artimanhas e estratégias para conseguir o que quer, o homem se satisfaz 

simplesmente pelo sexo, pelo prazer e pela sensação de gozo (CHICOSKI, 2008, p. 

3). O que faz desde o início Zana, como já observamos, para chegar a gerar filhos 

seduzia o marido com palavras amáveis e perfumes de modo que seus instintos eram 

mexidos, e assim vai se fazendo também com o filho caçula, o seduz com seus 

cuidados, carinhos e afeto extremo. Se observarmos teoricamente do ponto de vista 

feminista, veremos que este esquema de sedução é algo que sujeita a mulher o lugar 

de subalternidade, de um ser inferior ao homem, pois para se autoafirmar tem que 
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utilizar destas artimanhas, como observa Joana da Silva em sua dissertação de 

Mestrado ao estudar o feminino nas obras Hatounianas: 

  

Do ponto de vista feminista, a sedução não deixa, portanto, de ser uma 
estratégia desenvolvida em função da desigualdade dos sexos, pela 
qual se busca estabelecer o jogo nas relações homem/mulher que 
garanta a esta última a satisfação mínima de seus anseios. Sendo uma 
estratégia utilizada pelo elemento que detém menor poder, a sedução 
pode surgir em distintas situações de opressão (de classe, raça etc.), 
não necessariamente ligadas ao sexo. (Da Silva, p. 52, 2011) 

 

A fala de Joana (2011) muito condiz com a situação a qual se impunha Zana 

em relação ao filho Omar, a fim de atrair a sua total atenção, pois esses meios são 

utilizados, principalmente, para espantar todas as pretendentes que o filho apresenta. 

Para Halim, é importante que o filho se apaixone, se case, constitua família e quem 

sabe alguma responsabilidade moral e social. Sonhos de Halim que Zana com sua 

dominação mudava. O encontro com a Pau-mulato, amada de Omar, nos afirma sua 

possessão pelo filho caçula. Nael segue de longe na busca incessante por Omar que 

some durantes alguns dias a viver sua paixão, a mando de Zana é encontrado e 

contrariado é trazido de volta para casa. 

 

Ele almoçou no meio da tarde, sozinho, ensimesmado. Passou vários 

dias sem sair do quarto, remoendo sua derrota. Recluso, esperou o 

cabelo crescer, esperou a visita do barbeiro, que lhe devolveu o rosto 

original de galã notívago e não de noivo cativo. Essa fidelidade à mãe 

merecia uma recompensa. E, para desespero de Halim, o Caçula foi 

mimado como nunca. Nem precisava pedir certas coisas: a mãe 

adivinhava seus desejos, dava-lhe tudo, desde que não se 

desgarrasse. Entre ambos não havia recompensa gratuita. (Hatoum, 

2006, p.173). 

 

A cena narrada por Nael confirma o que diz Joanna Silva (2011), a respeito 

da situação de opressão a que se coloca a mulher ainda imbuída de um 

tradicionalismo, bem como corrobora com Beauvoir (2016) ao falar sobre as mães que 

se encantam em dominar e em ter o total poderio dos filhos em suas mãos, sem ter 

que dividir esse espaço com outra mulher, pois a “maternidade é um estranho 

compromisso de narcisismo, de altruísmo, de sonho, de sinceridade, de má-fé, 
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dedicação e cinismo” (Beauvoir, p. 315, 2016), características essas que claramente 

Zana carrega em relação ao filho caçula.  

 

Omar centra em suas mãos toda a atenção da família, e várias são as 

tentativas para o seu “conserto”, sem sucesso; é o pesadelo de toda casa, e nessa 

tentativa de conserto, Zana aceita a separação do filho, a saída de debaixo de suas 

asas, a ida para São Paulo, aos cuidados do irmão Yaqub, para estudar e ter o mesmo 

destino que o gêmeo: ser um homem responsável que “’durante cem dias (...) foi 

disciplinado como não tinha sido em quase trinta anos, mas foram cem dias de farsa” 

(Hatoum, p. 92, 2006), são estas as palavras de Yaqub em relação a  frustrada 

tentativa de conserte e fim das farras de Omar que mesmo de longe continuava a ser 

mimado e protegido pela mãe. O roubo, a farsa, a decadência maior é revelada ao pai 

pelo filho doutor e escondida de Zana. São Paulo e nenhum santo deram jeito, nem 

em Omar, nem em Zana. Esse comportamento de Zana se explica pela projeção de 

que mãe faz do filho, e também a sua dependência emocional. Segundo Schwantes :  

 

(...) a figura da mãe é potencialmente criadora, mas também pode se 
atualizar como destruidora, com poder igual ao da criação. As mães 
dominadoras são potencialmente danosas aos seus filhos, seja por 
rejeitá-los ao falhar em aceita-los como são, seja ao não amá-los 
excessivamente: nesse caso o corpo da mãe torna-se a caverna 
aprisionante da qual não se consegue sair. (Schwantes, 2007, p.87).  

 

Toda narrativa perpassa por ela, Zana, mãe, esposa, patroa, que desde o 

início domina e define os destinos de todos à sua volta, assim, como na mitologia 

grega, as Moiras, citadas na Ilíada, por Homero, como as Parcas, tecelãs dos 

destinos, responsáveis pelo fio da vida, os mistérios que circundam a vida humana, 

que mesmo de maneira invisível muda os destinos, transforma os padrões.  Zana é 

uma matriarca, uma comandante, uma arrependida, uma louca, uma mulher frustrada 

em seu sonho de ver os filhos em paz, o que nunca ocorrera nem mesmo dentro de 

seu ventre, que tece os destinos de todos à sua volta, que direta e indiretamente 

influencia nos cursos de vida apresentados na narrativa, nada fica de fora de sua Roda 

da Fortuna, nem um fio, nenhuma vida. O duelo entre os gêmeos que perdura à 

eternidade, o fim de Zana que marca o início de todos e a pergunta “meus filhos já 

fizeram as pazes?” (Hatoum, 2006, p.10) ecoam durante toda a narrativa, explode 
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como bombas na vida dos que estão ao seu redor. A força da feminilidade, da 

fecundidade e da deusa-mãe capaz de moldar todos os destinos, está representada 

em Zana. Não na forma como dita algumas correntes radicais do feminismo; Zana é 

uma mulher feminina, tradicional, porém o que lhe difere da total submissão é a sua 

capacidade de comandar a vida, até mesmo sem querer fazê-lo. A triste morte de 

Zana escurece as páginas do romance. Nas memórias de Nael, “ela morreu quando 

o filho caçula estava foragido” (Hatoum, 2006, p.190); a mãe que tanto protegeu o filho 

de todos e até de si mesmo não o teve antes de partir. 

Temos em Zana a força da feminilidade, da fecundidade e da deusa-mãe 

capaz de moldar todos os destinos. Ao contrário de como dita o feminismo, Zana é 

uma mulher tradicional, contudo o que lhe difere da total submissão, que o patriarcado 

segue, é a sua capacidade de comandar a vida de todos ao seu redor, até mesmo 

sem querer fazê-lo.  

Os perfis femininos traçados nesta seção mostram o trabalho arquitetônico de 

Milton Hatoum ao enredar em uma única narrativa seres tão diferentes e semelhantes 

ao mesmo tempo e incompatíveis por vez com o sujeito masculino. Uma dicotomia 

imbuída de grande engenhosidade. Tratar dessas personagens diferenciadas em 

suas construções, experiências e vivências, é conceber a grandiosidade que há na 

heterogeneidade amazônica.  

A mulher das águas e terras amazônicas revela sua força não de maneira 

única, mas construindo-se e reconstruindo-se num processo latente de metamorfose. 

Eis a razão, pela qual disse Rousseau que, o meio produz o homem, a condição é 

quem configura o ser do local, pois em um lugar tropical, de clima diferenciado e 

afastado dos grandes centros, essas mulheres mostram-se diferentes, com uma força 

a mais: é uma empregada que carrega os segredos de uma família, que sonha com 

sua liberdade e que protege conscientemente sua prole de todos os males possíveis, 

e ainda assim exerce um papel de sujeição e subalternidade; uma filha que renega o 

casamento e o tradicionalismo que há tanto tempo e tantas culturas marcam as 

histórias das mulheres, do histórico de uma sociedade machista, a qual as mulheres 

eram subordinadas e sujeitas; uma mãe que domina, molda e determina os destinos 

dos filhos e de todos que estão à sua volta, que representa a tensão da transição 
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cultural do papel da mulher no século XX, uma vez que Zana apesar de casada, dona 

de casa, não exerce o total papel de subserviência ao homem, ao macho.  

São estas mulheres analisadas à luz de seus respectivos perfis, trazendo à 

tona suas características, que dentro do romance configuram o elo de ligação entre 

as memórias e os objetos, uma vez que não são só detentoras de suas próprias 

histórias, mas salvaguardam tudo o que está a sua volta. Estes objetos são pontes 

que trazem a memória que mais tarde é retomada por Nael e figuram o enredo da 

narrativa. A memória, também, feminina, uma deusa.  
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SEÇÃO III: Os Objetos Como Construtos Mnemônicos Coletivo e Individual 

Dentro do Romance. 

 

 A terceira e última seção deste trabalho tratará de um caminho triplo entre: 

objetos, memória e identidade, ou seja, a correlação entre esses três elementos, haja 

vista entendamos que os objetos descritos presentes nas linhas do romance abordado 

em questão, e principalmente, a casa, lugar em que Zana guarda as memórias, e onde 

estão centrados todos os acontecimentos que nutrem grande importância para a 

constituição da memória e concomitantemente a construção da identidade que é a 

busca incessante de Nael, narrador-personagem, desde o início da trama.   

Para fins teóricos nesta seção lançaremos mão, como base para a discussão, 

de Maurice Halbwachs (2003), Ecléa Bosi (1994), Jacques Le Goff (2003), Joel 

Candau (2011), Stuart Hall (2011) e Gaston Bachelard (1998), para tratarmos desta 

tríade: objeto, memória e identidade.  

Dois Irmãos (2006) é uma obra mosaico, uma costura de vidas em vias, ora 

opostas, ora paralelas, um vai e vem de vozes e relatos que permitem ao leitor uma 

constante construção e reconstrução do que está diante de suas vistas. Apesar do 

título, entendemos ao adentrar o texto que não está nos gêmeos à centralização de 

toda a narrativa, não é envolta deles que o texto está posto, e sim de Nael, o epicentro 

da narrativa, da história e de toda a família. Aquele que é observador durante todo o 

tempo, e pelo o que ouve de seu avô, Halim, e sua mãe, Domingas, e observa 

enquanto cresce, está imbuído de entender de onde veio e qual o seu papel nestes 

espaços: dentro da casa, dentro da família, dentro da sociedade. Podemos observar, 

enquanto leitores, que sua centralidade é escondida por ser um subalterno, o filho da 

emprega, da indígena, o indigno filho-bastardo, neto de Zana e Halim, o qual sempre 

fora muito afetuoso e atencioso com este “ente” da família, muito diferente de sua 

esposa que sempre buscava menosprezá-lo e colocá-lo em lugar de inferioridade.  

Nael inicia sua busca identitária, a partir da morte das principais testemunhas 

de seu relato e de suas memórias. Sendo assim, Halim, morre primeiro, em seguida 

Domingas, logo após Zana, a esperançosa por ver os filhos pacificados, e depois 

Yaqub, que o narrador deseja ser seu pai, principalmente pela idealização de 

perfeição de ser e caráter demonstrado ao longo da narrativa.  
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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 na voz do amante de Zana e ia de 
um para o outro, e essa alternância – o jogo de lembranças e 
esquecimentos – me dava prazer. (Hatoum, 2006, p.197). 

 

Já adulto, professor, e sagaz, Nael decide iniciar a reconstrução da vida das 

personagens a fim de encontrar o seu próprio lugar, e antes que o esquecimento 

começasse a povoar o seu imaginário, enquanto as lembranças ainda um pouco 

frescas lutavam para permanecer fiéis ao fluxo do tempo, e isso se inicia pela sua 

própria vivência, pois “o primeiro testemunho a que podemos recorrer será sempre o 

nosso” (Halbwachs, 2003, p.29). Além do próprio testemunho de Nael, há a lembrança 

de conversas com suas principais testemunhas: Halim e Domingas. A bem da 

verdade, narrando os acontecimentos e reconstruindo histórias de vida e familiar, o 

narrador-filho aponta o caminho para a descoberta de sua identidade. Como afirma 

Mariana Jantsch Souza, no artigo Ambivalências Identitárias em Dois Irmãos, de 

Milton Hatoum (2015), publicado na revista Língua e Letras da Universidade Oeste: 

 

É em razão da construção discursiva da identidade é que se faz 
necessário recorrer à memória: é preciso revolver o passado para 
narrar-se, para construir uma identidade, para constituir-se como 
sujeito diante do outro e posicionar-se dentro do grupo. Esse, portanto, 
é o ponto que liga a identidade à memória e torna possível a afirmação 
de Candau de que “a memória é a identidade em ação”. (Souza, 2015, 
p.3). 

 

Ao evocar Joel Candau (2011), Mariana Jantsch nos lembra de que “a 

memória é uma identidade em ação” (Candau, 2011) e que Nael comprovadamente 

se vale dela para sua própria construção, para o seu entendimento enquanto sujeito, 

enquanto ser social, haja vista a narrativa ser essa busca do início ao fim, 

perpassando assim pela vida das personagens.  

 

Assim sendo, a socióloga Maurice Halbwachs (2003), no texto Memória 

Coletiva, evidencia que a memória do indivíduo depende do seu relacionamento com 

a família, a classe social, os lugares, os quais frequenta e deles toma referência. O 

que podemos nitidamente perceber no relato de Nael são as vozes de Halim, de Zana, 

de Yaqub, de Domingas, Talib, dentre tantos outros personagens que ele mesmo 

conheceu ou que lhes foram apresentados, principalmente, por seu avô nas conversas 
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de fim de tarde ao navegarem pelos igarapés de Manaus. Tudo isso corrobora com o 

pensamento de Halbwachs (2003), para quem a memória não é lembrança, e sim um 

ato de reconstruir, de refazer; que é exatamente o que busca o nosso epicentro 

narrativo. Nas palavras do sociólogo:  

 

Assim como é preciso introduzir um germe em um meio saturado para 
que ele cristalize, o mesmo acontece neste conjunto de testemunhas 
exteriores a nós, temos de trazer uma espécie de semente da 
rememoração a este conjunto de testemunhos exteriores a nós para 
que ele vire uma consistente massa de lembranças. Ao contrário, 
quanto uma cena parece não ter deixado nenhum traço em nossa 
memória, se na ausência dessas testemunhas nos sentimos 
completamente incapazes de reconstruir qualquer parte dela, os que 
um dia a descreverem poderão até nos apresentar um quadro muito 
vivo da cena – mas este jamais será uma lembrança. (Halbwachs, p. 
32-33, 2003). 

 

A busca de Nael não está tão e somente na lembrança, não é somente o ato 

de recordar, e sim o de se encontrar. Na voz de Nael, mesmo depois de mortos, os 

personagens tomam vida. O retorno se dará por meio de objetos, meios pelos quais 

terá recordações: a casa, a rua, o rio, uma escrivaninha, a imagem de um espelho 

(relatado o por Halim), a lembrança de seu momento ardente com Rânia, a rede 

vermelha, as peripécias de Omar, a admiração por Yaqub, dentre outras coisas; 

objetos reais e imaginários.  

Uma fotografia, objeto que aproxima o primogênito Yaqub, de sua casa, 

mesmo estando em São Paulo, pois como afirma Jacques Le Goff em História e 

Memória (2003), a fotografia, que surge entre os séculos XIX e XX, é uma das 

importantes manifestações da memória coletiva, porque “revoluciona a memória: 

multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma precisão e uma verdade visuais nunca antes 

atingida, permitindo assim, guardar a memória do tempo e da evolução cronológica” 

(Le Goff, p. 460, 2003); a evolução da vida e do homem, Yaqub, que fora um dia o 

espadachim louvado pelo jornal no desfile de sete de setembro nos anos vinte em 

Manaus, até a figura empoderada do engenheiro com o ar de vitória estampado em 

cada detalhe do retrato pendurado na sala que enciumava o irmão gêmeo caçula, 

instigava o possível filho, Nael, e orgulhava o pai Halim, que sempre dizia ser Yaqub 

diferente do outro gêmeo, Omar, que nenhuma perspectiva até então tomara na sua 

vida.  
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Esse objeto, a fotografia, trazia a memória, e personificava na casa de Zana 

a figura de Yaqub, que sempre esteve ausente, seja por força maior (mandado para o 

Líbano ainda pré-adolescente), seja por vontade e ganância, ou pelo desejo de 

crescer. Ele era, agora, em nova moldura o engenheiro paulista que não dependia de 

ninguém para traçar seu rumo e escrever a sua história.    

3.1. Dialética Da Casa: Lugar de Encontros Memorialísticos 

O romance de Milton Hatoum inicia com a tomada da venda da casa, a mesma 

cena que o finaliza, e que de maneira geral representa a família. A casa vendida e já 

deteriorada pelo tempo, a casa que guarda os segredos e confissões em suas 

paredes, são também as pessoas que nela habitaram, as águas que por ela passam. 

Essa, a casa, que sabia a verdadeira origem e identidade de Nael.  

Ao abrir o primeiro capítulo do texto A poética do Espaço, Gaston Bachelard 

(1993) nos apresenta a casa como lugar de abrigo, não só físico, mas também da 

imaginação, a casa dos sonhos e dos valores singulares, ou seja, “não basta 

considerar a casa como um “objeto” sobre o qual pudéssemos fazer reagir 

julgamentos e devaneios.” (Bachelard,1993, p.23), a casa vai muito além das meras 

descrições, é necessário entender as funções do habitar, porque a casa é daqueles 

que a habitam em algum canto no mundo.  

A casa onde viveu Zana e seu pai Talib, depois Zana e Halim, nasceram os 

gêmeos Yaqub e Omar, e a caçula Rânia, não é a mesma onde Nael nasce e mora 

até o fim. O mundo de Nael, a casa, era um espaço pequeno no fundo do quintal dos 

“patrões”. Temos dois mundos que se encontram, se bifurcam na narrativa. A casa 

grande doada pelo pai de Zana, Talib, após partir para o Líbano, a fim de gozar os 

seus últimos dias, abriga todos os segredos dessa família de imigrantes libaneses. 

Zana, que sempre toma a frente nas decisões da família, “já havia decidido casar-se 

com Halim, mas tinham que morar em casa, nessa casa, e dormir no quarto dela” 

(Hatoum, 2006, p.41), e assim inicia-se a vida dos libaneses-manauaras. O curioso 

fato de Zana não querer trocar de casa corresponde à continuidade da vivência com 

o passado e as tradições, pois estando na mesma casa poderia conviver com seu pai, 

ainda vivo à época do casamento, e com os objetos que lembram a sua terra natal. 

Como afirma Bachelard:  
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(...) é graças à casa que um grande número de nossas lembranças 
estão guardadas; e quando a casa se complica um pouco, quando 
teme um porão e um sótão, cantos e corredores nossas lembranças 
têm refúgios cada vez mais bem caracterizados. A eles regressamos 
durante toda a vida, em nossos devaneios. (Bachelard, p. 27-28, 1993)  

 

Zana é muito mais apegada à casa que qualquer um dos seus membros 

familiares, pois pelo que se observa a casa não é somente o seu lugar no mundo, mas 

também a sua rememoração da infância e juventude vivida no Líbano, bem como a 

rememoração de seu pai e a construção de sua família, no modo como queria: um 

marido e três filhos.  

Para Bachelard (1993), a casa vai além de um simples “objeto”, sendo a mais 

importante casa, a de nossa infância, aquela que guarda os segredos pueris e os 

sonhos da juventude. Se um casarão ou uma casinha, não importa, o que nos importa 

é o abrigo e as rememorações que a casa nos traz.  

 Yaqub, o gêmeo primogênito, é mandado por seus pais para o Líbano aos 

dez anos de idade, com o intuito de apaziguar sua relação com o Omar, o gêmeo 

caçula. Ao retornar do Líbano, já na juventude, o jovem ainda reconhece traços de 

sua casa, de sua terra natal; é tomado, principalmente, pelas lembranças da infância, 

dos lugares, onde brincava, dos cantos da casa em que se escondia e que fazia os 

seus planos, cantos esses que se tornaram o seu lugar no mundo. A casa, também, 

para aquele que longe dela viveu, torna-se um elo de lembranças e refacções de laços 

familiares. Na voz de Nael após chagar do Líbano: 

 

Yaqub demorou no quintal, depois visitou cada aposento, reconheceu 
os móveis e objetos, se emocionou ao entrar sozinho no quarto onde 
dormira. Na parede viu uma fotografia: ele o irmão, sentados no tronco 
de uma árvore que cruzava um igarapé; ambos riam o Caçula, com 
escárnio, os braços soltos no ar; Yaqub, um riso contido, as mãos 
agarradas no tronco e o olhar apreensivo nas águas escuras. 
(Hatoum, 2006, p.17) 

 

Cada detalhe de sua infância e pré-adolescência antes de ser mandado para 

a terra natal dos seus pais é relembrado por Yaqub no espaço da casa. Uma memória 

borrada e resgata pelas imagens e objetos. Nisto, ao falar sobre a casa como para 

além do espaço físico, mas como abrigo dos mais profundos sentimentos, Bachelard 

(1993) diz que “se voltarmos à velha casa depois de décadas de odisseia, ficaremos 
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muito surpresos de que os gestos mais delicados, os gestos iniciais subitamente 

estejam vivos, ainda perfeitos” (Bachelard, 1993, p.34), ou seja, a casa de nossa 

infância permanece em nós por longos tempos, ainda que nos separemos 

geograficamente, ela estará presente em nossa vivência, e basta alguns poucos 

objetos, ou o contato direto com o lugar, para nos fazer retornar toda a construção 

memorialista, o que acontece com Yaqub ao retornar do Líbano, o que não queria 

perder Zana ao se recusar sair de casa. A socióloga Ecléa Bosi (1994) no seu estudo 

sobre memória retratando a lembrança de idosos em relação às suas vivências parece 

elucidar bem o sentimento do jovem Yaqub ao rever seu espaço de infância, pois para 

ela: 

 

Fixamos a casa com as dimensões que ela teve para nós e causa 
espanto a redução que sofre quando vamos revê-la com os olhos de 
adulto. Para enxergar as coisas nas antigas proporções, como posso 
tornar-me de novo criança? (...) O espaço da primeira infância pode 
não transpor os limites da casa materna, do quintal, de um pedaço de 
rua, de bairro. Seu espaço nos parece enorme, cheio de possibilidades 
de aventura. A janela que dá para um estreito canteiro abra-se para 
um jardim de sonho, o vão embaixo da escada é uma caverna para os 
dias de chuva. (Bosi, 1994, p.435). 

 

Claramente, Yaqub não teve muito contato, enquanto adolescente com a sua 

casa, haja vista fora mandando embora do seu próprio lugar. Contudo é perceptível 

pelo relato de Nael a alegria em revisitar o lugar da primeira infância, a observância 

da vida externa pela janela do quarto, talvez o lugar onde calcularia o seu voo para 

longe, de vez, de sua terra natal.  

A casa, anos mais tarde, com Yaqub já consolidado em São Paulo, passa por 

uma reformar, com a finalidade de dissipar as marcas do tempo. Ao visitar a casa em 

Manaus depois de longos anos fora, percebe a necessidade e as carências da casa e 

dá-lhe um ar de sofisticação, mas sem deixar que se percam as marcas da memória 

que permeiam cada lugar da casa. A primeira providência foi em relação a trocas de 

alguns utensílios domésticos, eletrônicos, o que já se espera ser desgastado pelo 

tempo. Ao narrar o acontecimento da chegada dos objetos domésticos vindos de São 

Paulo, Nael nos diz que “Yaqub surpreendeu ainda mais: mandou dinheiro para 

restaurar a casa” (Hatoum, p. 97, 2006), não era essa uma simples casa, era na visão 

de Yaqub, Nael, e das pessoas que a habitavam, uma verdadeira obra de arte, um 

mausoléu gigante onde dormiam todos os segredos.  
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Para Nael, a casa, é o seu maior refúgio, não era uma casa grande como a 

dos patrões, ou dos supostos pais: os gêmeos. Lugar aconchegante de onde se via 

livre dos mandos de Zana, onde se podia estudar em paz e sonhar com um futuro 

promissor. Não era uma casa suntuosa, era na verdade o mesmo lugar ao fundo do 

quintal que fora relegado a mãe, perto de uma cerca, a divisão entre os mundos, o 

interno e o externo. Como a reforma dos espaços promovida pelo jovem engenheiro, 

o suposto filho, também ganha atenção e a casa passa a ter ainda maior significação 

afetiva para Nael. Ao falar da reforma diz que “uma aparência moderna” (Hatoum, p. 

97, 2006), lustrou o seu teto e de Domingas, a qual Yaqub tem muito apreço. Agora 

com o espaço reformado pode dormir longe dos perigos da chuva e alimentar seus 

sonhos de grandeza, pois graças a Yaqub os pequenos cômodos de Nael e Domingas 

“tornaram-se habitáveis em qualquer época do ano” (Hatoum, p. 97, 2006) longe de 

toda sorte de perigos.  

 A casa é vendida para pagamento de uma dívida contraída pelos gêmeos, a 

dívida da esperança de Zana em ver seus filhos unidos e trabalhando juntos: a 

construção do Hotel. O espaço de Nael, a pequena casa, agora reformada, que 

permanecerá no mesmo lugar de sempre, ao pé da cerca para fazer reviver toda a 

história da família de imigrantes. É o único lugar que até o fim da narrativa continua 

intocada. A casa, assim como a família, que se desfez e se dissipou, com o tempo 

também se dissipa, se vai, se transforma. Nael vê a casa, agora transformada em loja, 

depois pegando fogo e assim como por uma destruição incendiária se dá a vida dos 

habitantes dela, a casa e os habitantes têm o mesmo fim.  Zana era o único elo da 

família e da casa e que até o fim reluta por não deixar o seu lugar, o seu lugar e 

memória da primeira infância, o casamento, do nascimento dos filhos, e da esperança 

de reconciliá-los. 

3.2. O Espelho: A União Entre Dois Mundos  

Um dos objetos muito utilizados na Literatura como símbolo de misticidade e 

união entre mundos é o espelho; aclamado e significado de maneira distinta em muitas 

culturas, principalmente pela sua profusão de magia: o espelho mágico. Segundo o 

dicionário de Símbolos de Jean Chevalier, o espelho é responsável pela reflexão da 

“verdade, a sinceridade, o conteúdo do coração e da consciência” (Chevalier, p. 3, 

1998), além do mais há um aspecto sagrado e sobrenatural que ligado à ideia de terror 
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“(...) inspira o conhecimento de si (...)” (Chevalier, idem, ibdem), ou seja, podemos 

presumir que aquele que não está fito, convicto de sua verdade, segundo as 

concepções gerais não estaria apto a olhar para o espelho e ver o reflexo daquilo que 

realmente é.  

A Literatura Brasileira se valeu muito do objeto espelho na produção de 

grandes textos. Autores como Machado de Assis, Guimarães Rosa, Mário Quintana, 

Cecília Meireles, dentre outros na literatura mundial como o poeta francês Mallarmé, 

se utilizaram deste artifício de igual modo, trazendo em seus textos a validade de sua 

simbologia.  

Para Machado de Assis no conto “O espelho”, pela  narração de Jacobina há 

a revelação da alma interna e externa, o que vemos através do espelho é a mostra da 

transformação que a personagem passa ao longo da vida; com Guimarães Rosa, 

através do espelho, vemos a tentativa de um encontro mais genuíno consigo, por meio 

de um narrador desconhecido tem-se um questionamento entre a lógica e o sentido 

de existir, uma tentativa do encontro do ser ante ao espelho com a sua verdadeira 

essência, ou seja, o espelho é objeto utilizado para a busca da verdade, o que 

podemos observar também na ideia dos espelhos mágicos utilizados pelos Persas, 

pois nada poderia passar em oculto diante do espelho; para Cecília Meireles o espelho 

tem a denotação da reconstrução, a busca metamorfoseada, já que fala em 

transformação, ao encontro do seu verdadeiro ser.  

No romance de Milton Hatoum, o espelho não é o objeto central da narrativa, 

como os exemplos dados de outros autores no parágrafo anterior, porém, não se pode 

deixar de destacar a sua importância, já que esse objeto se torna uma das formas de 

Zana se aproximar do pai, já falecido. Pois, era através da observação do espelho 

postado no centro da sala ao lado das fotografias do pai, Galib, e do filho Yaqub, que 

mudara para São Paulo, que a dominadora matriarca da família de imigrantes 

libaneses, presentificava no espaço físico da casa, pai e filho. O espelho que figura 

no centro da sala é um dos presentes de casamento dado por Talib à filha, motivo 

pelo qual tinha além de tudo uma carga afetiva sobre o objeto e que trazia a memória 

do velho cozinheiro. Os cuidados com o objeto eram sempre excessivos, como nos 

elucida Nael sobre o espelho veneziano: “eu o lustrava todos os dias, ouvindo a 

mesma ladainha: ‘cuidado com meu espelho, passa o espanador na moldura’” 
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(Hatoum, 2006, p.130), ou seja, pela fala do narrador-personagem podemos 

percebemos o quão valioso era o objeto à Zana, não era um simples espelho postado 

em uma sala como artigo decorativo.  

Omar, o filho caçula, indisciplinado, agora se encontra apaixonado, sumido, 

esquivo do mundo e da família, o motivo para toda inquietação de Zana que o procura 

durante dias pela cidade de Manaus e adjacências. Sumido, perdido, estava agora o 

filho sempre tão protegido. A aparição de um personagem inusitado, agora peixeiro, 

mas ex-mateiro, é o alívio de Zana que o coloca como cão farejador em busca de seu 

filho. “Adamor: o Perna de Sapo (...) em pouco tempo, fez o que Halim e Cid Tannus 

não conseguiram fazer em meses” (Hatoum, 2006, p.124), o encontro do filho e de 

sua escolhida mulher, a Pau-mulato, que: 

 

“Morava num motor velho, barquinho de aluguel, bem barato. Dormiam 
numa rede (...) dormiam ao ar livre em praias desertas, onde 
atracavam o motor. Passariam a vida assim? Talvez. Ela, a Pau-
Mulato, dando uma cartomante, lendo a mão calosa dos ribeirinhos, 
recebendo farinha e moedas em troca de destinos fantasiosos” 
(Hatoum, 2006, p.127). 

 

Destinos fantasiosos, talvez fosse essa a grande busca de vida de Omar, viver 

ao bel prazer suas fantasias, não cumprindo minimamente suas responsabilidades 

sociais. Provavelmente, ser aventureiro era o gosto que tinha Omar de ver refletido no 

espelho. Essa era a sua verdade, a sua construção e reconstrução, seu processo de 

metamorfoseação.  

O encontro de Omar e o seu descontentamento nesta parte da narrativa se 

cruzam à narrativa do objeto espelho, elemento físico de memória, tão adorado por 

Zana. Quando é levado para casa, Omar se enfurece, transforma-se em um monstro 

incontrolável, que amedronta e ameaça todas as mulheres da casa. A cena é épica, 

digna de filme de ação. Ao que nos conta Nael:  

 

Quando entrei em casa, vi que ele procurava o pai no andar de cima, 
no banheiro, por toda a parte. Estava arranhado nos braços e 
pescoços, os olhos saltados assustavam Rânia e Domingas. Foi até o 
quintal, entrou nos quartos dos fundos, voltou para a sala com uma 
corrente de aço. Quando a porta da frente bateu, ele se agachou perto 
da escada e alçou a corrente. Rânia escutou os passos no corredor e 
deu um grito. A mãe apareceu na sala e ainda viu o filho arremessar a 
corrente no espelho. (Hatoum, 2006, p.129). 
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O caçula munido de uma corrente percorre toda a casa em busca do pai, 

Halim, a fim de machucá-lo, feri-lo, e também do irmão Yaqub, culpando-os por todas 

as suas mazelas e a sorte de uma vida vagabunda. Não os encontrando, passa a 

investir contra os objetos que lembrava à figura do irmão, no caso as fotografias e o 

espelho que rememora o seu avô, o casamento dos pais, e consequentemente a sua 

concessão. Culpava os pais, inclusive, pelo casamento de Yaqub e Lívia, a menina 

aloirada, o estopim da briga entre os gêmeos.  

Na fotografia pendurada na sala, a memória de Yaqub. A fotografia, segundo 

Le Goff (2003) é uma das manifestações mais importantes da memória coletiva. Nas 

suas palavras, a fotografia: 

 

(...) revoluciona a memória: multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma 
precisão e uma verdade visuais nunca antes atingidas, permitindo, 
assim, guardar a memória do tempo e da evolução cronológica (...) o 
pai nem sempre é o retratista da família; a mãe o é, muitas vezes. 
Devemos ver aí um vestígio da função feminina de conservação da 
lembrança ou, ao contrário, uma conquista da memória do grupo pelo 
feminismo? Às fotografias tiradas pessoalmente juntam-se a compra 
de postais. Tanto as fotos quanto os postais constituem os novos 
arquivos familiares, a iconoteca da memória familiar. (Goff, 2003, p. 
460-461). 

 

Para Goff (2003), as mulheres começam a tomar o papel primordial de resgar 

às memórias da família, de não deixar com que se percam no tempo. Papel exercido 

tão magistralmente por Zana, que domina todos os espaços. As fotografias, objetos 

outros, que ladeavam o espelho e traziam à memória dos que eram nelas retratados 

são alvos também do jovem enfurecido, a tentativa de apagar da casa vestígios do 

irmão primogênito, do avô, do casamento dos seus pais, talvez, o levem a este ato tão 

violento. Rânia ainda consegue salvar alguns “retratos em que o rosto de Yaqub 

apareciam ampliado, mais nítido” (Hatoum, 2006, p.130). O mesmo não consegue ser 

feito com o espelho que outrora refletia e mostrava nitidamente a vida de todos que 

por ele perpassava, agora se encontra ao chão, despedaçado, refletindo a vida em 

estilhaços, sem uma objetivação. Os mundos que se encontravam outrora por meio 

do espelho, as memórias que personificavam os seres pela casa, agora se encontram 

confusas. Para onde olharia Zana e se lembraria do amado pai? Onde está o seu pai 

ao lado do neto, grande engenheiro, que não conheceu? Onde ela se olharia e veria 
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refletida a sua história, a sua verdade? O que observamos agora é o espelho 

fragmentado assim como a vida de Omar, estilhaçado e confuso assim como seu 

caminho.  

Após o momento de fúria o jovem Omar é contido pela mãe que lhe conta 

todas as investidas e descobertas feitas à sua busca e  

 

Os dois, abraçados, foram para o alpendre; ela franziu a testa ao ver 
sua própria imagem distorcida em mil fragmentos no espelho 
estilhaçado. Perdeu o espelho precioso, mais ainda suspirava de 
felicidade porque o filho estava ali, queimado por dentro, mas agora 
só dela. (...) havia pedaços de espelho pela moldura sobre o sofá 
cinzento. (Hatoum, 2006, p. 130) 

 

       Agora nada mais restava que aproximasse fisicamente Zana do pai, do seu 

país de origem, de além da fronteira, fragmentado e confuso estavam os sentimentos 

de Zana, “o espelho veneziano era uma relíquia de Zana, um dos presentes de 

casamento de Galib. (...) quase nada sobrou da relíquia”, quase nada sobrou das 

memórias de Zana, quase nada sobrava de Omar.  

O espelho objeto tão enigmático, revelador das verdades, agora mostrava 

nitidamente a vida embaraçosa de um alguém que não se preocupava com o futuro, 

com o amanhã, imprudente e amo do mundo. Talvez, Omar ao ver sua imagem 

refletida no espelho, fora levado a autoanalise e não se satisfez com o que viu. Não 

sabia se o que via era real ou virtual, sua verdade ou sua mentira vital. Como nas 

lendas sufistas do Pavão que ao se olhar no espelho tomado de assombro deixa cair 

gotas de suor que trarão à tona a vida de todos os outros seres. Quais seres nasceram 

de Omar ao quebrar o espelho? Ao ver sua imagem fragmentada? Talvez, os seres 

tenham se fortificado a buscar ainda mais por aventura, sua imagem fragmentada 

refletida no espelho estilhaçado represente a sua verdadeira identidade. E o mundo 

da mãe? E o sentimento que o objeto trazia? Esses não mais existirão fisicamente, 

somente em estilhaços, em cacos num sofá cinzento. Objetos que traziam a memória 

daqueles a quem amava, mesmo que em segundo plano, se atrelaram a vida do seu 

tão mimado filho. Nas palavras de Halim a revolta pela perda do objeto tão adorado 

da esposa:  

Covarde... Nunca vai saber... Não consigo nem olhar para ele... Não 
quero escutar a voz dele... acho que nunca quis, me dá enjoo... Se 
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tivesse força, daria nele outro safanão, teria dado uns cem quando ele 
quebrou o espelho que Zana adorava... Mil bofetadas, Mil... (Hatoum, 
2006, p. 136).  

 

É claro que Zana sente profundamente a perda do objeto, mas a indignação 

parte de Halim, que assim como espelho que revela a verdade, desta vez por causa 

do objeto, parte do velho imigrante a revelação de toda a sua verdade, como se Nael 

fosse o seu espelho, o ser em que se vê refletido. Sua projeção na imagem do tão 

amado neto. Halim não queria filhos, não queria o filho caçula, além do mais, odiava 

as suas estripulias, ele odiou a quebra do espelho. O espelho, o objeto que via a face 

da sua esposa e refletia toda a sua beleza, que lembrava o sogro e principalmente, a 

saga de seu casamento, a leitura dos gazais de Abbas, o pedido e o tão sonhado sim. 

Podemos presumir que, assim como Omar destrói seus sonhos de vida, de viver para 

sempre o amor, o erotismo, o fogo da paixão, somente Zana e ele (Halim), destrói 

também o espelho. Vai minguando e fragmentando vidas. Vidas em trânsito, vidas 

esmigalhadas, vidas refletidas em cacos.  

3.3. Do Batuque e das Cordas Alaúde às Memórias  

A fuga dos problemas enfrentados no Oriente Médio, em especial em países 

como a Síria e o Líbano, contextualiza a presença dos imigrantes, que em busca de 

melhores perspectivas de vida e o sonho com o Eldorado amazônico, faz ferver o 

Brasil em meados do século XIX. É nesse contexto de busca de novos horizontes que 

encontramos entrelaçadas as histórias de vidas apresentadas por Nael em Dois 

Irmãos (2006). As memórias ouvidas de Halim e narradas mais tarde por Nael em 

relação aos encontros no restaurante do velho Galib, pai de Zana, nos situam sobre a 

mistura de vozes e vidas em trânsito no Biblos, que desde sua inauguração foi “um 

ponto de encontro de imigrantes libaneses, sírios e judeus marroquinos”..., donde 

grandes histórias, vivências e amizades surgidas perpassarão toda a narrativa, se 

entrelaçarão à história de Halim e Zana, Omar e Yaqub, e consequentemente a de 

Nael. Das festas aos jogos, sempre havia motivos para reuniões, e como em todos os 

encontros e reuniões é a música que adentra o cenário e a unificação dos laços, bem 

como a aproximação com sua terra natal, seu lugar de origem.  

Podemos aqui fazer uma breve referência ao texto bíblico em relação à 

história daqueles que deixam o seu lugar, mostrando que a música é a responsável 
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pela rememoração de suas vivências e até mesmo do saudosismo que toma os 

imigrantes. Ao adentrarmos o cenário bíblico, veremos o quão apegado à música em 

relação à memória são os oriundos do mediterrâneo, a exemplo dos que foram 

levados cativos de Israel para a Babilônia ao tocarem suas harpas e saltérios, as 

cantigas traziam à tona a memória do seu lugar. Cânticos de lembranças carregados 

de saudosismos à beira dos rios tomavam os cativos e os faziam próximos de seu 

lugar.  

 
A música marca a preservação da identidade dos grupos a que 
pertence, é capaz de aproximar os universos geograficamente 
distantes, suscita a marca de identidade daqueles que a tocam, ou 
conhecem-na, cantarolam-na, ou puramente apreciam-na, ou seja, “a 
música nos faz sair de nosso próprio interior” (Halbwachs, p. 212, 
1993).  

 

O sair do interior e entrar no universo das lembranças, que faziam com que 

ao som do tambor ou do alaúde de Talib, comerciante e amigo da família de Halim, 

como quem os imigrantes reunidos em uma sala na comemoração de festas, 

principalmente, aniversários retornam-se ao seu lugar de origem, de maneira 

memorialística e saudosista atravessavam o oceano.  

Ao narrar cenas do aniversário de Zana, Nael nos mostra quão animadas 

eram as festas na casa dos gêmeos. No episódio do aparecimento da dançarina Dália, 

a paixão de Omar, vemos que a animação ficava por conta do velho Talib e seu 

instrumental. Dália dançava ao som do batuque do imigrante.  

 

 
 
 
Foi então que a noitada começou. As luzes da sala se apagaram. Do 
alpendre, um piscar de luar revelava silhuetas sentadas. Sons de 
alaúde e de batucada encheram a sala, a casa, e para os meus 
ouvidos, encheram o mundo. Então as duas moças de Talib surgiram 
da penumbra. Seus braços ondulavam, depois quadris e o ventre 
ritmados pela música que parecia multiplicar os movimentos do corpo 
das dançarinas. (Hatoum, 2006, p.76). 

 

Aos embalos da música, do som proveniente dos instrumentos, Nael diz que 

o mundo era cheio. Na verdade, nosso narrador, viaja para um universo 

geograficamente desconhecido por ele, mas tão intimo ao mesmo tempo. Pois, como 
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afirma Halbwachs (1993): “a música (...) isola os sons de todos os outros lados 

sensíveis, às vezes pensamos que ela nos liberta do mundo exterior”, e Nael torna-se 

este liberto em noites festivas, não é mais o subalterno, o filho da emprega, mas um 

descendente sírio-libanês amazônico. A música tocada pelos imigrantes era capaz de 

faz aproximar dois mundos, o Líbano e a Amazônia, tradições diferentes em um 

mesmo lugar.  

A dançarina e namorada de Omar, Dália entra descalço no meio do salão e 

ao som do batuque e do alaúde, mesmo não sendo de terras mediterrâneas, não 

pertencendo àquela cultura, baila ao som que lhe faz mexer o corpo e os sentidos, “o 

corpo feminino descalço, dançando como uma deusa, jogando os ombros para trás, 

curvada feita um arco” e “a música era ritmada por palmas e estalidos de sapatos no 

assoalho”. (Hatoum, 2006, p.76). Nas palavras de Halbwachs (1993) “toda música, 

em certos momentos, pode entreter, aprofundar, aumentar sua intensidade”, dessa 

forma, na sala em que bailava Dalila tínhamos vários sentimentos que traziam a 

música. Se o texto integral de Milton Hatoum é uma mistura de vozes, o som do velho 

Talib trazia uma mistura de culturas e lembranças.  

As memórias trazidas pelos sons dos imigrantes marcam fortemente sua 

identidade no lugar em que se estabelecem. Suas festas, seus ritmos, seus modos, 

lhes diferenciam do lugar em que se estabelecem. Nael, ao narrar às festas da família, 

faz questão de destacar a presença do velho Talib como marca viva da identidade dos 

mediterrâneos na Amazônia. Essa presença marcada sempre pela música, pelo 

batuque o som do alaúde, objetos instrumentais de origem sírio-libanesa, refletem a 

memória dos participantes da festa no momento em que são executadas, refletem 

mais tarde a rememoração daqueles que recontam essas memórias. O que nos faz 

entender que esses objetos são de extrema importância significação ao ato de 

rememorar.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A visão da Amazônia desde a primeira travessia do rio Amazonas pelos 

colonizadores europeus entre 1541 – 1542 se dá de modo possessivo, ele é o senhor 

das águas e das matas que via o Novo como lugar de misteriosos assombros e 

espantosa beleza, permissiva ao extermínio dos povos nativos e de sua cultura a fim 

de implantar os modos culturais do seu Velho Mundo. Após mais de três séculos 

temos a visão de uma Amazônia “civilizada”, pulsante e politizada, que mescla entre 

a modernidade e a tradição de seus povos.  

Para os que veem de fora, a Amazônia é a terra do sem fim, hostil, de fartura 

e esquisitices, das feições avermelhadas do seu povo nativo e de uma enorme 

diferença cultural, o que levou a catequização imediata dos povos nela encontrados, 

uma desculturação protocolar feita pelo homem “civilizado”, pois viam no índio a 

encarnação do mal. Essa visão advém das andanças dos europeus pelas terras e 

águas da Amazônia, e as tramas para submissão de lusitanização de sua gente, a fim 

de explorar o lugar e dele retirar riquezas. Diversas obras do universo literário e 

antropológico dão conta da forma de como a Amazônia é vista durante seu processo 

de colonização, das matas que engolem gente ao índio canibal e aterrorizante.  

Com intuito de observar obras ambientadas na Amazônia, que retratam sua 

história, construção e formação de seu povo, chegamos ao romance Dois Irmãos 

(2006), de Milton Hatoum, que com uma sutiliza arquitetônica ambienta dentro de um 

texto literário histórias de subalternos, mulheres, indígenas, de imigrantes, de 

ribeirinhos, de um povo, por vezes, esquecido. Um romance que tem a Amazônia 

como seu chão, sua ambientação, e que dá ao lugar uma releitura diferente, pois 

retrata e suscita à discussão temas Universais e emergentes a serem tratados no 

século XXI.  

A história de luta das mulheres pela conquista de espaço, valorização, e sua 

formação sociocultural, ainda que em um contexto de domínio masculinizado, 

principalmente, no meio da Amazônia; lugar de coronéis da borracha, de seringueiros, 

de imigrantes, de tradicionalismo, visto como ambiente de exoticidade, de povos 

diferentes e esquecidos. O arquiteto das palavras torna-se conhecido e premiado 
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como um dos mais célebres escritos da Literatura Contemporânea, justamente pelo 

seu modo de trabalho, tratar de temas universais em uma Literatura Amazônica.  

O texto em questão aborda três grandes temas: o feminino, a memória e os 

objetos. Temas que embora pareçam tão distintos encontram-se interligados no 

romance, uma vez que pelas memórias de Nael, narrador-personagem, temos a 

abordagem dos diferentes papeis e modos da mulher no seio social da Manaus do 

século XX: a mulher subalterna, marginalizada, a dona de casa, a determinada e a 

que foge aos padrões de sua época. Essa volta ao passado e a reconstrução deste, 

tanto da história das mulheres quanto da sociedade, se dá por meio das memórias de 

Nael que através dos objetos, da casa, dos móveis, ruas, das águas, da mata, trazem 

a lembrança das personagens construídas no romance, suas histórias e vivências.  

Os perfis femininos analisados mostram a mulher sobre diferentes 

perspectivas, abordadas no romance de maneira gradativa. A transição do subalterno 

feminino à mulher como agente transformador do seu tempo e lugar, como afirma 

Simone de Beauvoir (2016), o tornar-se mulher, processo de reconstrução e nova 

condição dentro de uma sociedade patriarcal, transformação representada no 

romance, principalmente, por Rânia que difere do perfil feminino de suas 

antecessoras. É possível observar no texto de Milton Hatoum um ponto de intersecção 

de uma sociedade machista que por séculos sujeita e condiciona a mulher aos seus 

desejos e vontades, com uma sociedade em que a mulher passa a ter voz. Hatoum 

traz à tona uma história das mulheres no contexto amazônico, ainda que não contada 

por elas, em uma visão menos masculinista, machista, atribuindo-lhe um espaço antes 

negado no meio social, espaço de afirmação.  

À luz das teorias de Gaston Bachelard (1993) temos a análise dos objetos e 

os espaços ocupados por eles, não só no texto literário, como também no mundo real, 

físico, objetivo. A casa, principalmente, é o lugar onde as memórias ficam eternizadas, 

seus cantos, corredores, lugares particulares onde a lembrança encontra seu refúgio. 

A casa está dentre tantos os outros objetos, que em Dois Irmãos (2006) são em sua 

maioria utilizados por mulheres, personagens femininas do romance, ligados à 

memória. As mulheres são responsáveis por resguardar cada um dos móveis, objetos, 

instrumentos, os espaços internos e externos da casa. Da patroa que detém a posse 

a empregada que de tudo cuida, que conhece todos os espaços, ao filho bastardo 
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condicionado a manter viva a lembrança daqueles que um dia pertenceram aquele 

lugar.  

Os objetos apresentados pelo narrador ajudam na composição da memória, 

como mostra os estudos de Ecléa Bosi (1994) e Maurice Halbwachs (2003), para 

quem a memória depende dos contextos em que o ser social está inserido, as 

reminiscências do passado que podem ser observadas no presente, para a 

construção do novo ser. Ou seja, a memória está ligada à manutenção do passado no 

presente, uma vez que as lembranças necessitam de uma comunidade afetiva com 

os seus sujeitos e objetos. Como afirma Bosi (1994), as lembranças são trazidas por 

aqueles que nos antecedem, pondo em xeque a valorização do velho na sociedade 

para a manutenção deste elemento.  

A saga de Nael por busca de sua identidade, a nova visão de família, as 

decadências apresentadas: do colonial, do sistema patriarcal, da visão de família; a 

importância dos objetos para a construção da memória são linhas que vão sendo 

costuradas ao longo do romance com muita maestria por nosso arquiteto das 

palavras. Cabe observarmos que embora o romance tenha a referência, no título, aos 

gêmeos Omar e Yaqub como personagens centrais, vemos em Nael toda a 

centralidade da narrativa.  

Nael é quem conduz essa busca. Depois de adulto e inquieto, resolve juntar 

as peças espalhadas e montar todo o mosaico em que estarão Zana, Halim, 

Domingas, Rânia, Yaqub e Omar, fazendo com que toda a narrativa passe pelo curso 

da memória, pois é por ela que tomamos conhecimento das vidas dos principais 

personagens, seus modos, gostos e costumes.  

A memória em Dois Irmãos é capaz de unir cada elemento, de reconstruir uma 

identidade, de aproximar passado e presente, e ainda assim apontar horizontes, o 

futuro. Memória que não se dá individualmente, mas de maneira coletiva dentro da 

própria memória de Nael, pois é pelo o que ouvia de Halim, seu avô, de sua mãe 

Domingas e do que presenciou que o narrador do texto hatouniano vai dando vida a 

cada personagem entrelaçado à sua própria história.  

Os objetos são responsáveis por esta aproximação entre a memória e o 

narrador, uma vez que através dos objetos obtém-se lembranças e sensações do real, 
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de aproximar mundos, nações, culturas, povos, como vimos a exemplo do espelho 

que aproximava Zana de seu pai, a fotografia que a aproximava de seu filho, os 

pássaros de madeira esculpidos por Domingas que a aproximavam de sua tribo e de 

sua cultura original.  

As memórias e os objetos são responsáveis pela construção de todo um 

arcabouço social, haja vista há que se observar o passado para entender o tempo 

presente. Esta observação nos permite ver os avanços nos estudos de gênero no 

século XXI, uma busca pela valorização da mulher dentro do espaço social o qual está 

inserida. Pelas memórias de Nael em Dois Irmãos (2006) temos a visão da transição 

cultura e de luta pelo que passaram as mulheres na Amazônia o século XX. A memória 

é o ponto pelo qual os temas que envolvem este trabalho estão interligados, temos 

em Dois Irmãos (2006) uma reconstrução memorial do narrador. 
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