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RESUMO 

 

 
VIEIRA, Laura I. S. A falácia que persiste: a busca por identidade e futuro no 

romance e na HQ Dois irmãos. Orientadora: Prof. Dr. Stefania Chiarelli. Universidade 

Federal Fluminense, Niterói – RJ. 2019. 

 

A presente pesquisa de Mestrado é uma análise da obra Dois irmãos, de Milton Hatoum 

(2000), e de sua respectiva adaptação para história em quadrinhos, de Fábio Moon e 

Gabriel Bá (2015). Trata-se da história de uma família de origem libanesa situada na 

Amazônia, desde a sua concepção até o seu declínio, e do confronto entre os gêmeos 

protagonistas contado pela perspectiva memorialista de uma voz que, ao identificar os 

outros, está em busca de sua própria identidade: Nael. O filho da empregada e de um dos 

gêmeos cuja jornada é marcada pela presença ausente do que ele descreve como uma 

“falácia que persiste”: futuros promissores, nunca concretizados. Considerando Dois 

irmãos romance e Dois irmãos HQ como obras distintas que dialogam entre si, além de 

serem uma adaptação da outra, apontaremos como a sequência de imagens é utilizada 

para dar conta de uma questão primordial apresentada no romance: a insuficiência das 

palavras. Segundo Orlandi (1997), o silenciamento é característica imposta a experiências 

socialmente marginalizadas, como a da mestiçagem, vivenciada por Nael, a do indígena 

e do imigrante, presentes na narrativa. Esse aspecto da impossibilidade está presente em 

ambas as obras, mas, em cada uma, se manifesta de maneira peculiar de acordo com as 

possibilidades de cada linguagem. Levaremos em conta o deslocamento de uma mesma 

narrativa entre duas mídias distintas e as implicações nela provocadas. 

 

Palavras-chave: Milton Hatoum, histórias em quadrinhos, identidade, adaptação. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ABSTRACT 

 

 
VIEIRA, Laura I. S. The persistent fallacy: the search for identity and future in the 

novel and the graphic novel Dois irmãos. Adviser: Stefania Chiarelli. Universidade 

Federal Fluminense, Niterói – RJ. 2019. 

 

The present Master’s research is an analysis of Milton Hatoum’s novel Dois irmãos 

(2000), and of its respective graphic novel adaptation, by Fábio Moon and Gabriel Bá 

(2015). They tell the story of a family of Lebanese origins, living in the Amazon region, 

from its conception to its ruin, and of the confrontation between the protagonist twin 

Brothers, told by the memorialist perspective of a voice that is in search of its own identity 

while identifying others: Nael. The housemaid’s son, fathered by one of the twins, whose 

journey is marked by a missing presence of what he describes as a “persistent fallacy”: 

promising futures, never materialized. Considering Dois irmãos the novel and the graphic 

novel as two different works that interact with each other besides being an original and 

an adaptation, we will present how the sequence of images is used in response to a primary 

question that is proposed by the story: the insufficiency of words. According to Orlandi 

(1997), silencing is a characteristic forced to socially marginalized experiences, such as 

individuals from mixed races, like Nael, indigenous people or migrants, all present in the 

narrative. The aspect of the impossibility is found in both the novel and the graphic novel 

but expressed in a peculiar manner in each, according to their language’s possibilities. 

We will consider the narrative’s movement from one medium to another and the 

implications provoked by that translation.  

 

Keywords: Milton Hatoum, comics, identity, adaptation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O indígena Ishi, da etnia yahi que se localizava na Califórnia até o final do século 

XX foi o único sobrevivente do ataque genocida contra sua tribo em 1911, encontrado 

faminto à beira de uma estrada e levado como “espécime sobrevivente” para o museu de 

antropologia de São Francisco. A antropóloga Theodora Kroeber, que nunca conheceu o 

indígena falecido em 1916, publicou em 1961 Ishi: in two worlds, “Ishi: em dois 

mundos”, com o subtítulo “uma biografia do último índio selvagem”, contando sua 

história recolhida através de relatos e documentos. Essa história é narrada em Olhares 

negros: raça e representação (2019) da americana Bell Hooks aborda questões de raça, 

gênero e classe sob a ótica das relações sociais opressivas. 

 A capa da primeira edição da biografia de Ishi trazia uma fotografia do indígena 

de pele escura, cabelos penteados, vestindo terno e gravata sobre um fundo branco. Na 

contracapa, uma outra foto de Ishi, desta vez sem roupas visíveis, um olhar angustiado, 

no “estado natural” no qual foi encontrado pela primeira vez pelos pesquisadores brancos. 

Essa segunda foto foi tirada contra um fundo escuro. Segundo Hooks, “a tragédia de Ishi 

é reescrita como um espetáculo para entreter a população branca colonizadora” (2019, p. 

331). A narrativa de indígenas de todas as partes do mundo que são capturados e levados 

para a civilização branca para fins de pesquisa ou entretenimento não é exclusiva de Ishi, 

mas sua história tem uma peculiaridade interessante relativa ao que Hooks chama de 

estratégia de sobrevivência. Enquanto estava no museu, Ishi se recusava a falar sobre seu 

passado, até mesmo a revelar seu verdadeiro nome yahi. 

Seu silêncio sempre foi interpretado pelos brancos como uma questão 

cultural (afinal, índios não expressavam seus sentimentos 

abertamente). Isso nunca foi interpretado como uma reação a um 

trauma horrível ou a uma supressão psíquica profunda com o objetivo 

de sobreviver. Se Ishi preservasse as memórias do extermínio da 

comunidade yahi pelas pessoas brancas, dando testemunhos orais 

constantemente, poderia se tornar incapaz de viver entre os brancos 

com boa vontade. Ele nunca se esqueceu de sua história. 

Simplesmente se recusou a relatá-la (HOOKS, 2019, p. 332) 

 

Para lidar com a dor do trauma de ter participado e sobrevivido ao massacre de 

todos os seus relacionamentos e toda sua cultura, Ishi opta pelo silêncio, mas essa escolha 

não foi exclusivamente sua. O silêncio de Ishi também lhe foi imposto pela possibilidade 
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de ter a intensidade de sua dor minimizada ou ridicularizada, fazendo com que ele pudesse 

se tornar cúmplice de seus opressores. “Pois com quais palavras alguém pode descrever 

para o colonizador branco como ele devastou sua amada comunidade, as pessoas que lhe 

eram mais próximas?” (2019, p. 332).  

A história de Ishi e seu gesto de resistência revela a insuficiência do discurso, o 

esgotamento da linguagem frente a um trauma inenarrável, e as formas perversas como a 

cultura branca pode ser apropriar desse trauma para seus próprios fins nas suas 

representações acadêmicas ou artísticas. Além disso, numa região habitada 

primordialmente por uma população latina e miscigenada, Hooks destaca que Kroeber, 

refletindo a mentalidade racista da época, nunca reconheceu que o mundo de São 

Francisco do qual Ishi participava não era totalmente branco, “que poderiam existir 

grupos de pessoas com modos de ser e valores que não pareceriam tão estranhos e 

distantes quanto o mundo branco” (2019, p. 332). 

O texto escolhido como objeto de análise para este trabalho trata justamente dessa 

última característica ignorada pelo pensamento racista. A miscigenação de raças em 

lugares de forte migração e colonização tem como um de seus principais efeitos a quebra 

dos pares sociais antagônicos absolutos, mas um de seus efeitos mais comuns é o 

silenciamento. Isolado na sua condição de espécime de estudo antropológico, o silêncio 

não permitiu que os pesquisadores brancos soubessem o que o indígena Ishi realmente 

pensava sobre a relacionamento entre raças que se dava ao seu redor. Mas outros 

indivíduos em situações análogas àsua talvez pudessem dispor de meios para expressar 

esses sentimentos, pelo menos no âmbito da ficção. 

Em Dois irmãos, romance do amazonense Milton Hatoum lançado publicado pela 

primeira vez em 2000, Nael é um personagem que habita esse lugar de mestiçagem e 

também outros, como o da bastardia e da serviçagem, que lhe proporcionam uma 

identidade complexa e fragmentada. É filho de uma indígena com um descendente da 

imigração libanesa na Amazônia, fruto bastardo de um possível estupro, como 

normalmente se deu a miscigenação através da história do Brasil. Foi acolhido pela 

família cuja casa sua mãe servia e essa aceitação, apesar de limitada, lhe proporcionou 

privilégios como a educação formal que permitiram que sua história tivesse um destino 

muito diferente do indígena Ishi. Nael se empenha em uma jornada pelas memórias da 

família na tentativa de construir sua identidade para poder escrever seu próprio futuro. 



10 
 

 
 

O título Dois irmãos se refere aos dois protagonistas da história, os gêmeos Yaqub 

e Omar. Sua busca por futuro e identidade é narrada através da descrição das relações 

entre a família, principalmente dos episódios que envolvem os irmãos. Nael observa 

perifericamente as cenas de ódio, paixão e traição, absorvendo para si os efeitos das ações 

de cada membro da família. Sempre ao lado de sua mãe, Domingas, indígena que, assim 

como Ishi, foi levada de sua tribo nativa para servir a uma outra civilização. Mas algumas 

diferenças entre Ishi e Domingas são fundamentais para o destino de ambos: ao contrário 

do indígena yahi, não é revelada qual era a etnia de Domingas ou qual idioma falava, mas 

ela, por outro lado, tem a breve oportunidade de escapar de seu encarceramento e chegar 

mais perto de suas origens quando leva Nael num passeio pelo rio. Como se pode 

observar, uma história como Dois irmãos apresenta múltiplas camadas que permitem 

interpretações igualmente únicas, tendo a não linearidade com característica principal da 

estrutura narrativa de Nael.  

Uma história tão cheia de complexos dualismos e miscigenações ganhou, em 

2015, nova versão em uma mídia igualmente miscigenada. Sob autoria dos gêmeos 

quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá, Dois irmãos foi adaptada para uma história em 

quadrinhos totalmente em preto e branco. Apesar de tratarmos, no capítulo dois, da 

questão da adaptação de obras literárias para quadrinhos e sua recepção no mercado e 

entre os leitores no Brasil, neste trabalho optamos por considerar romance e HQ como 

obras autônomas e interdependentes, fazendo uma leitura em paralelo das duas. Não só 

não colocaremos o quadrinho como apêndice facilitador da leitura do livro de Hatoum, 

como observaremos como a leitura de um pode interferir diretamente na interpretação do 

outro. Pretendemos, com a leitura conjunta de romance e quadrinho, observar como os 

afetos expressados na narrativa se tornam, através da ilustração, materialmente visíveis. 

No capítulo um, apresentamos o narrador-personagem Nael e contextualizamos 

sua participação na história dos gêmeos protagonistas de Dois irmãos. Pontuamos os 

principais desafios que ele enfrenta enquanto narrador de uma história de conotação por 

vezes traumática, perpassada por atos de violência simbólica que silenciam e oprimem 

certas existências. Sobre estas, fazemos um traçado sobre a relação da cultura indígena, 

que Nael também representa através da descendência de sua mãe, com a construção da 

sua identidade. Mostraremos como ela está intrinsecamente ligada à manifestação da 

memória e como o impedimento dessa manifestação através do silenciamento é uma 

estratégia de opressão, passando pela análise de vários tipos de silêncio. 
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No capítulo dois, faremos um mergulho mais aprofundado na relação entre as duas 

mídias que são trabalhadas, romance e história em quadrinhos, apontando como as 

relações de opressão, silenciamento e construção de identidade são representadas nesse 

segundo meio, primordialmente imagético. Demonstraremos como o silêncio, no 

quadrinho, pode ser materialmente observado através de técnicas próprias desse meio. 

Faremos também um traçado de como a adaptação de textos literários canônicos para o 

formato de HQ se deu no Brasil, mencionando publicações artísticas e estudos 

acadêmicos que servem para ilustrar a relação dessas duas artes. Retomaremos a questão 

do narrador e seus desafios, adaptando-a para esse narrador que agora dispõe também da 

linguagem das imagens, além da verbal, para se expressar. 

Já no capítulo três, uniremos as análises sobre o narrador e o seu papel no 

desenvolvimento da história, bem como os resultados de sua busca por identidade e 

futuro, com a noção de narrativa através da sequência deliberada de imagens que é própria 

dos quadrinhos. Mostraremos como Nael, na HQ Dois irmãos descreve o mundo ao seu 

redor e se encontra nele não só através de seus pensamentos e falas, mas também da 

imagem que os artistas quadrinistas criaram para ele. No quadrinho, o silenciamento é 

representado, entre outras estratégias, através da invizibilização. Neste capítulo, 

mostraremos como ao longo do quadrinho, a imagem de Nael se faz presente como forma 

de resistir às opressões que lhe foram impostas. 

Na história de Ishi, sua imagem foi usada para criar uma narrativa que 

correspondesse ao interesse da cultura branca. Suas fotos e a exposição de seu corpo como 

uma peça de museu foi uma tentativa de fazer dele um elemento de pesquisa ou 

entretenimento, ignorando sua individualidade subjetiva e a história que se recusou a 

contar. Apesar de se tratar de uma obra ficcional que ainda está na seara dos homens 

brancos, do eixo sul-sudeste, publicados e divulgados pela maior editora do Brasil – um 

autor amazonense descendente de libaneses, e os quadrinistas paulistanos, Dois irmãos, 

por sua vez, corresponde a um outro local e momento histórico em que, graças às lutas 

dos povos oprimidos, um personagem miscigenado como Nael pode ser representado 

como autor de sua própria história e construtor de seu próprio futuro. 

Como metodologia para este trabalho, apropriamo-nos das ideias de autores que 

tratassem dos temas que seriam destacados da jornada de Nael. Consideramos de suma 

importância a consulta a autores indígenas tanto de ficção, quanto de teoria literária, e por 
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isso lemos os trabalhos de Daniel Munduruku e Graça Graúna sobre a relação do indígena 

brasileiro contemporâneo com a construção da identidade através das manifestações 

artísticas da linguagem verbal, seja ela oral ou escrita. Esses autores nos elucidaram a 

questão da opressão dos povos indígenas que acontece através da destituição de suas 

terras, que configura uma das formas de silenciamento abordadas. 

Para auxiliar nas interpretações sobre a obra de Milton Hatoum e como os temas 

da identidade, da representatividade e da miscigenação racial são tratados nela, 

consultamos especialistas que propõem leituras questionadoras como Cecília Rodrigues, 

Stefania Chiarelli, Maria da Luz Pinheiro Cristo. Sobre a questão específica da opressão 

através da inibição da expressão da linguagem, o trabalho da analista do discurso Eni 

Orlandi foi fundamental para embasar nossa argumentação a favor do empoderamento de 

Nael através do uso da linguagem escrita. Através da autora demonstramos também como 

o silenciamento pode ser utilizado tanto pelo opressor para oprimir, quanto pelo oprimido 

para resistir à opressão, e que todos os personagens estão sujeitos a alguma forma de 

silenciamento, em alguma medida. 

Por tratar exclusivamente da linguagem verbal, Orlandi afirma que o silêncio não 

pode ser observado, apenas percebido nos seus efeitos discursivos. Por abordar também 

um meio que é caracterizado pela dualidade de sua linguagem, contando com a expressão 

das palavras e também das imagens, teóricos das histórias em quadrinhos como Will 

Eisner, Scott McCloud, Nick Sousanis e o historiador Mario Feijó foram fundamentais 

para a compreensão dos mecanismos dos quadrinhos que permitem, por exemplo, que 

neles o silêncio se faça visível Através da gramática da arte sequencial, (EISNER, 2012), 

ou da dança silenciosa entre palavras e imagens (MCCLOUD, 2005). No que tange a 

adaptação entre os meios, contamos com os estudos das pesquisadoras Andrea Guerini e 

Teresa Barbosa e dos professores Adalberto Müller e Jean-Paul Meyer. 

Durante a pesquisa e a escrita, além de livros e artigos, utilizamos como fonte de 

pesquisa entrevistas e análises em vídeo postadas no YouTube, podcasts sobre as mídias, 

trabalhos publicados neste e no ano anterior, tudo devido à atualidade não só das mídias 

e da obra abordada, mas também dos temas trabalhados por ela. Este trabalho foi 

executado num contexto contemporâneo em que a forma como a literatura e os quadrinhos 

são lidos e consumidos passa por mudanças no Brasil e no mundo, esperamos que seus 

resultados sejam condizentes com esse processo. 
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1. O SILÊNCIO DAS MARGENS 

 

1.1 O narrador e os desafios de narrar 

Dois irmãos, de Milton Hatoum, lançado em 2000, é o segundo romance do autor 

que, assim como seus personagens, é manauara de ascendência libanesa, atualmente 

considerado expoente da literatura nacional contemporânea e um dos melhores escritores 

brasileiros vivos. Quinze anos após sua primeira publicação, os paulistanos Fábio Moon 

e Gabriel Bá lançaram a versão adaptada para o formato das histórias em quadrinhos da 

história de Yaqub, Omar e Nael. Também gêmeos, os irmãos quadrinistas propõem com 

a adaptação uma releitura do romance, que foi ilustrado e reescrito, configurando uma 

nova interpretação.  

No cânone da literatura brasileira, Dois irmãos está inserido na tradição de 

narrativas sobre gêmeos antagônicos, que inclui o romance Esaú e Jacó de Machado de 

Assis, baseado no exemplo bíblico de mesmo nome. É a história de uma família cujas 

raízes estão no Líbano, mas os frutos foram colhidos na cidade de Manaus, no coração da 

Amazônia. Desde a sua concepção até o seu declínio, o romance passa pelas várias crises 

da família que giram em torno, principalmente dos gêmeos protagonistas, Yaqub e Omar. 

Essa rivalidade, que a princípio aparenta ser um preto e branco bem definido, vai se 

mostrando acinzentada, cheia de nuances sobre um panorama amazônico que serve de 

cenário para a trama das relações domésticas e o contexto político-social que se 

desenvolve paralelamente ao da família do casarão da rua dos Barés. O confronto está 

profundamente enraizado nas relações das gerações anteriores e gera ramificações para a 

próxima, representada por Nael, narrador da história, filho da empregada e possível 

herdeiro de um dos gêmeos. 

A gemelaridade comum a quadrinistas e personagens foi, de fato, um mote para o 

surgimento da ideia de uma adaptação do romance de Hatoum1. Moon e Bá aceitaram o 

desafio de adaptar para a ilustração elementos presentes de forma intrínseca no livro, 

como a narrativa composta por fluxos de pensamento, a abundância de descrições 

sensoriais e materiais do ambiente amazônico e a não linearidade do passar do tempo, 

                                                           
1 Em entrevista ao programa Trilha de Letras, da TV Brasil (12/10/2017), os autores mencionam que o 

editor da Companhia das Letras André Conti teve a ideia da adaptação num encontro durante a FLIP 2011.  

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=nyO1y5PLVwk&t=419s>  

https://www.youtube.com/watch?v=nyO1y5PLVwk&t=419s


14 
 

 
 

construído no texto em função dos mosaicos de memória que são os relatos de Nael. 

Acompanhando essa busca do tempo perdido, cujos mapas são os relatos, seus e os que 

recolheu, romance e história em quadrinho exploram a memória e a fala, ou a ausência 

dela, como fatores essenciais que atestam a importância da rememoração e da narração 

para a construção da identidade do sujeito.  

Para além do aparente jogo de espelhos opostos entre Yaqub e Omar, o confronto 

de inspiração também bíblica é contado pela perspectiva memorialista de uma voz que, 

ao identificar os outros, está em busca de sua própria identidade. Nael representa uma 

figura comum na cultura brasileira, a do filho da empregada que é “quase como se fosse 

da família”, mas que na verdade presta serviços em regime de subserviência em troca de 

itens básicos de subsistência, como moradia e alimentação, e uma promessa de afeto 

raramente cumprida. Enquanto narrador, porém, reafirma sua presença na família e 

registra através do código perpétuo da escrita sua marca na história da mesma, assumindo 

a função de relator dos fatos ocorridos e, mais do que isso, de detentor do poder do ponto 

de vista. Escrita essa que é ferramenta usada de forma consciente, com viés estético, para 

a obtenção da liberdade material e também afetiva. Miguel Alberto Koleff acredita que a 

escrita de Nael é uma tentativa de determinar os limites das memórias sobre a família 

para poder se afastar delas: 

Através do exercício escritural e da afirmação do viés literário que 

reconhece como próprio, Nael consegue exorcizar um passado de 

carências e de negações, transformando-o em relato, em narração 

“artística”, como meio de alcançar uma reconciliação consigo 

mesmo e com a sua história, e um reconhecimento social legitimador 

(KOLEFF, 2007, p. 320) 

 

Criado em uma organização familiar labiríntica, Nael é um personagem discreto, 

mas não resignado, ao contrário da mãe, que caíra “no conto da paciência. Ela que chorava 

quando me via correndo e bufando, faltando aula, engolindo desaforos” (HATOUM, 

2006, p. 66). Tem rompantes de liberdade e faz planos de fuga sempre frustrados, pois 

escolhe permanecer do lado da mãe e suportar com ela a opressão que sofriam, mas 

ocupando a posição de observador “intrometido” sem deixar de interferir do seu modo na 

rotina da casa – “E passei a me intrometer em tudo” (2006, p. 67). Marginalizado dentro 

do próprio ambiente doméstico, ele ao mesmo tempo é e não é da família. Investindo em 

sua própria participação no ambiente ao qual pertence apenas perifericamente, coloca a 
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si mesmo como vínculo comum entre diversos episódios que descreve no esforço de 

identificar os envolvidos e a si mesmo. 

Dois irmãos é a história-conflito de Omar e Yaqub em sua luta contra as 

semelhanças que os unem, e também a história-conflito do narrador testemunha na busca 

da identidade que acaba apagada da memória (KOLEFF, 2007, p. 315). As questões 

centrais do romance são apresentadas por Nael em função desses dois aspectos principais: 

identidade e alteridade. Em uma primeira pessoa quase sempre distante e oculta, a 

narração dos capítulos do complexo enredo da família, cujo sobrenome nunca é revelado, 

passa por momentos que aconteceram antes mesmo do nascimento do narrador. São 

histórias colhidas através dos relatos orais dos membros mais antigos do grupo, 

especialmente de sua mãe, Domingas, e de seu avô, Halim, e dos vestígios deixados por 

eles pela casa: “Isso Domingas me contou. Mas muita coisa do que aconteceu eu mesmo 

vi, porque enxerguei de fora aquele pequeno mundo (...) fui o observador desse jogo e 

presenciei muitas cartadas, até o lance final” (HATOUM, 2006, p. 23). 

Com esses relatos, o fio que o guiará pelos labirintos das lembranças é tecido, 

percorrendo a trama dos afetos entre cada personagem, como tratavam Nael e como eram 

vistos por ele, uma tessitura feita explicitamente por meio da escrita. É através do trabalho 

literário que Nael faz uma revisitação das memórias, na tentativa de se apropriar de um 

lugar social que não lhe foi conferido pelo nascimento. Mais do que a descrição dos fatos 

ocorridos, seu esforço é no sentido de ressignificar os acontecimentos e os sentimentos a 

eles relacionados, especialmente considerando que esses momentos são frequentemente 

marcados por confrontos, animosidade, agressividade, passiva ou ativa, caracterizados 

pela dificuldade que provocam ao serem materializados. São situações inexprimíveis, 

momentos de angústia e dor que não se deixam analisar tão facilmente sem o sacrifício 

da cruel revisitação do sofrimento.  

As experiências da casa compartilhadas por Nael muitas vezes se enquadram 

como inefáveis, incapazes de se traduzir em palavras. Esse obstáculo nas tentativas de 

expressar verbalmente essas vivências é um dos temas mais recorrentes da narrativa. No 

episódio da morte de sua mãe, Nael se vê obrigado a redigir um bilhete contando o 

acontecido à Rânia, a irmã mais nova dos gêmeos que assume as responsabilidades da 

família depois da morte do pai, com quem ele tem uma emaranhada relação de desejo e 

indiferença. As breves palavras – “Minha mãe acaba de morrer” – carregam uma 
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mensagem sucinta, direta, sem pontuação ou semântica que remetesse a qualquer tipo de 

emoção. No texto, são precedidas por duas sentenças igualmente descritivas, como se a 

intensidade da perturbação provocada pelo contato com a morte tão suave, de uma vida 

tão dura, calasse: “Eu não conseguia sair de perto de Domingas. Um curumim do cortiço 

foi entregar um bilhete a Rânia”. O que se segue é uma das passagens mais emblemáticas 

do texto, na qual o narrador se dedica a uma observação sobre o funcionamento das 

palavras, concluindo que, por mais que às vezes se mostrem insuficientes, o 

distanciamento temporal próprio da revisitação é capaz de despertar seu potencial: 

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.33). 

 

O silêncio sempre fora familiar a este personagem que passou toda sua vida em 

um ambiente opressor e se impõe aqui por outras vias, através da morte. A cena é enfática 

ao demonstrar a expressão de outros sentidos, especialmente dos sons do ambiente no 

momento da morte de Domingas. O cheiro de barata, predominante no quarto, é ofuscado 

pelas essências de madeira e resina de jatobá que exalavam dos animais esculpidos pela 

sua mãe, como se a sua presença fosse realçada pela morte. O narrador mistura à descrição 

das suas próprias ações e sentimentos os sons dos pássaros e a visão das árvores no quintal, 

depois descreve como Zana se faz presente pelos sons dos seus gritos e o barulho de seus 

passos pelos cômodos da casa, o chão de terra do quintal e, finalmente, a rede.  

As possíveis afirmações ou questionamentos, quais tipos de discursos ou falas que 

poderiam ser feitos naquele momento, porém, são totalmente obliterados pela presença 

esmagadora da morte que, por si só, não é mencionada: ao invés disso, Nael diz apenas que 

“Ela não dormia”. A escrita literária foi, para Nael, uma alternativa à insuficiência da 

comunicação – uma estratégia para driblar o silêncio, mas que só foi possível graças a ação 

dos anos. Com o passar do tempo, ele adquiriu o desejo e a habilidade de explorar as 

palavras para tentar explicar o que fora a jornada da família, descobrir seu lugar nela e, 

consequentemente, no mundo. A morte, a segregação e as demais experiências 
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tumultuosas, juntamente com os lugares sociais marginalizados têm como efeito o 

silenciamento dos discursos. O papel que Nael assume para si é justamente o de reencontrar 

essas vozes, ouvi-las e devolver-lhes a potência criadora das palavras.  

Além de ter como ponto de partida os irmãos gêmeos e o rancor que guardam um 

pelo outro, Dois irmãos é uma narrativa repleta de conflitos de pares opositores. O local e 

o estrangeiro dividem o mesmo espaço; os filhos e o marido dividem a atenção da 

matriarca; o Norte e o resto do Brasil, separados pela densidade da floresta.  Entre tantos 

antagonismos, Nael é a figura que permanece nos entre-lugares sem ter total acesso a 

nenhum deles, silenciosamente, participando como importante elo entre dois principais 

universos. Entre eles estão a casa, palco das demonstrações de (des)afeto da família, na 

qual os costumes árabes são mantidos, e a cidade, Manaus do início do século XX, um 

organismo vivo onde pulsa o lento desenvolvimento político e econômico de um país 

inteiro, consumindo os povos tradicionais da região, condenados a viver à margem desse 

progresso, de onde também vêm as suas raízes. 

Apesar de múltiplos, os embates da trama têm seu apogeu e são alimentados por 

aquele central entre Yaqub e Omar, caracterizado por distâncias materiais e imateriais entre 

eles, com poucos momentos de consumação através de verdadeiro confronto físico, apesar 

do constante clima de tensão que paira sobre a família. A hostilidade não concretizada 

provoca uma profusão de sentimentos muitas vezes conflitantes, desejos reprimidos, 

medos, constrangimentos, que têm em comum a incapacidade de expressão. Deste modo, 

a jornada de Nael pelos meandros da memória é carregada de escolhas e consequências, de 

incertezas e contaminada pela presença ausente do que ele descreve como uma “falácia que 

persiste”: futuros promissores, tecnológicos e bem-sucedidos, nunca concretizados.  

O fim da guerra deixara altas expectativas e fortes esperanças para o futuro. Como 

descreve o narrador, durante o simbólico desfile de Sete de setembro, que marcou a 

despedida do gêmeo mais velho da cidade e da família: “naquela época, Yaqub e o Brasil 

inteiro pareciam ter um futuro promissor” (HATOUM, 2006, p.33). Para projetar seu 

próprio futuro, Nael precisa recuperar o passado no qual habitam todos os conflitos 

mencionados e a única forma de fazê-lo é através do jogo de esquecer e lembrar da 

rememoração. A memória, segundo Cecília Rodrigues, 
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é a faculdade de conservar e lembrar estados de consciência 

passados, a rememoração de eventos mostra-se subjetiva, dado que 

é permeada de esquecimento e lembrança (...) Apesar de parecer um 

conceito antagônico, é na união entre esquecimento e lembrança que 

reside a força do ato memorialístico. (RODRIGUES, 2018, p. 76) 

 

1.2 Memória, guardiã da identidade 

 As histórias contadas nos romances de Milton Hatoum são histórias “ouvidas”, 

tanto por seus narradores, quanto pelo próprio autor. Hatoum, em entrevista concedida a 

Gonçalves Filho para a revista Valor (2000), atribui ao avô, grande contador de histórias, 

o primeiro livro “ouvido”, nas viagens de pesca pelos rios amazônicos2. Os núcleos 

familiares pelos quais transita e a tradição manauara de contar histórias são inspirações 

que transparecem nas suas obras, reforçando a importância dos discursos, da contação de 

histórias e do compartilhamento das lembranças. O quarto capítulo de Dois irmãos é 

introduzido com um questionamento do narrador a respeito da sua origem, apresentando 

a lacuna na memória que provoca sua jornada de busca. Logo em seguida, a mãe, 

extenuada pela rotina de servidão na casa, pede à patroa um domingo de folga e leva o 

menino Nael para o passeio de barco por meio do qual saíram de Manaus pela primeira e 

única vez. No momento da morte de Domingas, são as sensações provocadas pelo 

ambiente que ressaltaram a percepção de Nael, marcando a presença da mãe no ambiente. 

Nesse passeio, as sensações dão a ela um momento de reminiscência: a memória atua 

como gatilho para sentimentos de liberdade e pertencimento. Bridget Christine Arce, 

fazendo referência à ideia proustiana de que as sensações do presente dão acesso a 

camadas mais profundas da experiência, onde os sentidos ainda estão conectados, afirma: 

 

(...) os sentidos são uma poderosa força da memória, atuando um 

após o outro para criar toda uma realidade passada que é 

irrecuperável, salvo por esse caminho. A memória não é somente 

uma vaga “visão” ou uma recordação onírica pertencente a um 

território metafísico, é, sim, uma experiência sensual intensa que 

conta não apenas com a mente, mas também com o corpo para que 

a torne viável (ARCE, 2007, p. 230) 

                                                           
2 GONÇALVES FILHO, Antonio. O evangelho de Hatoum. Valor, p. 12 e 13, 2000. Disponível em: 

http://www.miltonhatoum.com.br/sobre-autor/o-evangelho-de-hatoum-por-antonio-gonalves-filho-valor-

28-de-julho-de-2000  

http://www.miltonhatoum.com.br/sobre-autor/o-evangelho-de-hatoum-por-antonio-gonalves-filho-valor-28-de-julho-de-2000
http://www.miltonhatoum.com.br/sobre-autor/o-evangelho-de-hatoum-por-antonio-gonalves-filho-valor-28-de-julho-de-2000
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Essa ação de lembrar com o corpo é justamente o gatilho mencionado, ativado 

pelos elementos materiais e transporta o indivíduo para o momento em que teve a 

sensação originalmente. Mas, para que seja viável, é preciso que esteja também em 

liberdade material. Dessa forma, por mais que possa contar com a mente para “escapar” 

de volta para “o seu lugar”, Domingas, ao ter seu direito de ir e vir limitado, tem também 

a sua própria memória escravizada.  

Em outras circunstâncias, Yaqub é outro personagem igualmente lacônico que 

também um direito cerceado ao ser enviado para o Líbano aos treze anos, após uma briga: 

durante uma festa, Omar enciumado ataca Yaqub com uma garrafa de vidro quebrada, 

deixando-o com uma marca permanente no rosto e na atitude perante o irmão e o resto da 

família. Ao voltar, a chegada em Manaus desperta em Yaqub uma série de lembranças 

provocadas pelas visões que tem enquanto o jipe da família percorre a cidade. Ladeando 

os igarapés nos quais costumava brincar com o irmão na infância, observando o cenário, 

Yaqub é acometido pelas memórias e os questionamentos que nunca deixou de se fazer:  

 

Agora o Land Rover contornava a praça Nossa Senhora dos 

Remédios, aproximava-se da casa e ele não queria se lembrar do dia 

da partida. (...) Sim, por que ele e não o Caçula, perguntava a si 

mesmo, e as mangueiras e oitizeiros sombreando a calçada, e essas 

nuvens imensas, inertes como uma pintura em fundo azulado, o 

cheiro da rua da infância, dos quintais, da umidade amazônica. 

(HATOUM, 2006, p. 16) 

 

Na versão quadrinística da narrativa, os autores representaram este momento de 

maneira que merece ser mencionada: a figura sombreada de Yaqub observa de dentro do 

carro, olhando de cima para baixo, os barcos e as casas de palafita, visualizando a si 

mesmo e ao irmão nas crianças que brincavam no igarapé. O quadrinho dedica uma 

página inteira sem representações sonoras – balões de fala ou onomatopeias – para o 

desenho desses elementos. O que permite interpretar a cena como uma lembrança do 

personagem no momento, ao invés de um salto temporal para o passado, por exemplo, é 

que as figuras infantis dos gêmeos são representadas graficamente ao mesmo tempo (ou, 

como se verá mais detalhadamente no próximo capítulo deste trabalho, no mesmo quadro) 

em que o carro está em cena.  

Além de ser um quadro sem requadro, ou seja, sem as bordas limitantes presentes 

nos demais, permitindo que a imagem passe a impressão de transpor o próprio espaço da 
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página, ou da lembrança. Na página seguinte, os meninos Yaqub e Omar brincam de 

trepar numa enorme árvore, mas o mais velho não tem fôlego para acompanhar o Caçula, 

que o provoca, incitando-o a subir mais. No quadro seguinte, o pequeno Yaqub agarrado 

a um galho olha, de baixo para cima, para o irmão, mas também para o seu eu do presente 

lembrando a cena e, em última instância, para o próprio leitor. 

Fig. 1: Yaqub observa o rio e relembra o passado 

 

(MOON, BÁ, 2015, pg. 17) 
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Em Dois irmãos, o tempo da narrativa se confunde com o dos discursos, e a 

memória é usada não só pelos personagens para ter acesso às experiências do passado 

nela armazenadas, mas também pelo narrador para o próprio trabalho de compor a 

narrativa. Quase todos os membros da família estão mortos e a sua escrita é uma forma 

de reavivar suas memórias. Se para o narrador, as palavras “parecem esperar a morte e o 

esquecimento” para se permitirem ser materializadas, Milton Hatoum igualmente acredita 

que é preciso esperar que o esquecimento aconteça, para que só então a memória 

reconstrua os fatos através da linguagem, e que a memória é viva justamente quando ela 

trai, quando cria, para o escritor, um espaço de hesitação, de oscilação e de dúvida 3. Mas 

justamente por causa do fenômeno do esquecimento, essa memória é um recurso fértil, 

porém frágil. Segundo Maria Zilda Ferreira Cury, 

O espaço da memória é, pois, recriado lacunarmente, através da 

mediação de vozes fragmentadas, imprecisas e conscientes da 

impossibilidade de recuperação do vivido. (...) Em tal espaço, a 

memória só pode construir-se enquanto releitura e ‘invenção’, ao 

invés de nos conduzir ao pretensamente autêntico espaço da origem 

(CURY, 2007, p. 87). 

 

Isso implica que esse recurso seja aplicado não em uma reminiscência criativa 

fidedigna dos fatos vividos, mas numa reconstrução permeada pela inventividade que não 

se pretende verídica ou historiográfica. Nos movimentos memorialísticos realizados pelos 

personagens de Hatoum, tanto em Dois irmãos, quanto em Relato de um certo Oriente, 

seu livro de 1989, o presente dá uma nova perspectiva ao passado.  

Ambos os romances são marcados pela necessidade de reconstrução do passado, 

que é também a própria matéria prima da qual são compostos. Mas divergem entre si 

quanto ao que motiva esse resgate memorialístico: enquanto no Relato a narradora 

suaviza as experiências recolhidas com um tom nostálgico, preservando os vínculos com 

o passado, Dois irmãos destaca a violência que as envolve. Segundo Arce (2007, p. 235-

6), “A memória de Nael começa com a violência do seu nascimento. Ele escolhe, à 

diferença de Domingas, não revivê-lo, mas, sim, rejeitá-lo”. Domingas, a quem é imposta 

uma condição de escravidão na casa da família libanesa, dá à luz a um filho fruto de um 

estupro por parte de um dos membros dessa mesma família, que é Nael. 

                                                           
3 Idem. 
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O perfil narrativo de Nael é o de um investigador, coletor de pistas deixadas para 

trás pelos seus ancestrais. Durante o romance o leitor é levado a acreditar que está sendo 

encaminhado para a solução de um mistério que se desvela aos poucos, o que e o como 

da história de Yaqub e Omar. Logo percebe que não se trata de uma narrativa exclusiva 

dos irmãos, já que o narrador se insere como personagem fundamental do enredo. Nael 

está na casa e atua nos acontecimentos da família à sua maneira, mas sua participação na 

trama, apesar de parecer secundária à primeira vista, não é menos que substancial. Antes 

mesmo dos gêmeos, sua presença fora assinalada na casa, dois anos antes do nascimento 

de Yaqub e Omar (HATOUM, 2006, p. 49) pela chegada da cunhantã – termo de origem 

tupi utilizado por indígenas e não indígenas da região Norte para se referir a “menina” – 

Domingas, sua mãe, cuja infância fora marcada pela orfandade e pelos serviços ao casal4.  

A partir das peças recolhidas nas conversas com Halim, na exploração dos lugares 

mais remotos da cidade a mando de Zana e nos anos de manutenção do casarão da rua 

dos Barés, o narrador se empenha na montagem de um quebra-cabeça cuja imagem final 

será supostamente um retrato de si mesmo, “(...) juntava os cacos dispersos, tentando 

recompor a tela do passado” (2006, p. 101). Uma leitura mais profunda, porém, revela 

que o processo, na verdade, não é de descoberta, mas de construção. Ao invés de montar 

um quebra-cabeça, Nael usa as peças colhidas para conceber uma imagem de si mesmo: 

um mosaico de superfície reflexiva.  

A narrativa de Dois irmãos é um processo de colagem de delicados pedaços de 

vidro, às vezes estilhaços, às vezes espelhos emoldurados com complexos arabescos. 

Pensar a partir desta metáfora permite também entender que não existem peças faltantes 

ou sobressalentes para uma imagem predefinida, já que o narrador-artista faz uma 

separação de quais elementos usar ou descartar. O que existem são peças, o que Nael 

precisou fazer para consegui-las e, principalmente, em que parte do mosaico decide 

colocá-las. 

                                                           
4 Apesar de ser considerada “empregada” da casa, Domingas foi tirada da sua tribo contra sua vontade e 

levada à Zana e Halim da mesma maneira, nunca deixando de apresentar um desejo profundo por liberdade. 

Em dois momentos da narrativa, Nael se refere explicitamente às atividades praticadas por sua mãe como 

um regime de escravidão: “... ela repetiu isso várias vezes a Domingas, sua escrava fiel” (p. 28) e “... e o 

outro ficava aos cuidados de Domingas, a cunhantã mirrada, meio escrava, meio ama” (p. 50). Ainda no 

capítulo 1, refere-se também ao diploma que viria a conquistar do “Galinheiro dos vândalos” como “carta 

de alforria (p. 30), garantia de sua liberdade supostamente do ambiente aprisionante da casa em que 

trabalhava também como escravo, graças à procedência de sua mãe. 
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Em se tratando de uma jornada de rememoração de acontecimentos do passado, 

essas peças são memórias escolhidas por Nael em uma seleção na qual alguns obstáculos 

são recorrentes. São empecilhos impostos principalmente pelo estigma social a ele 

atribuído a partir da sua condição miscigenada e marginalizada, que se manifestam tanto 

na esfera pública – a forma como é visto pela sociedade em geral – quanto no íntimo do 

ambiente doméstico. A casa em que mora, mas que não pode dizer que é propriamente 

“sua”, o lugar onde Nael encontra grande parte das peças, é justamente o lugar onde a 

segregação se fortalece e deixa as marcas mais permanentes.  

Entre os empecilhos está a dificuldade de coletar os dados e relatos necessários 

em decorrência do silenciamento que atinge todos os personagens, em maior ou menor 

grau. Materializar as lembranças em palavras é uma forma de revivê-las, e essa estratégia 

é aplicada tanto como forma de prazer, quanto com a relutância em pronuncia-las, já que 

isso significa ter que reviver também as sensações provocadas por elas.  

Além da sua própria experiência e perspectiva dos acontecimentos, as duas 

principais fontes de relatos de Nael são o avô Halim e a mãe Domingas. Ambos são os 

moradores da casa com quem ele mais convive, especialmente um convívio à parte das 

tarefas domésticas que precisa cumprir. Com o avô e a mãe Nael atua como um ouvinte 

atento e ativo, praticando uma escuta participante, ou seja, seu silêncio não é meramente 

ausência passiva de fala, mas um silêncio fundador, do qual é possível captar as palavras 

e atribuir-lhes seu significado mais profundo (ORLANDI, 1997, p.78).  

Halim, em um de seus encontros de confidências de avô e neto, confessa: “Me dá 

raiva comentar certos episódios. E, para um velho como eu, o melhor é recordar outras 

coisas, tudo o que me deu prazer. É melhor assim: lembrar o que me faz viver mais um 

pouco” (HATOUM, 2006, p. 53). Para o velho libanês que nunca desejou ter filhos e 

media o passar do tempo não pela contagem de anos, mas pelas ocasiões significativas 

vividas, a seleção do que vai ser lembrado e esquecido é uma curadoria dos momentos do 

passado que sustentam um pouco mais a sua presença no futuro.  

Já Domingas, quando confrontada com as perguntas do filho sobre sua 

paternidade, se cala. Não por má vontade ou falta de interesse, mas por não suportar o 

peso das palavras resgatando na memória e materializando a experiência traumatizante 

de sua concepção, e a sua falta de respostas acabava por impedir também a fala do filho: 

“Eu sofria com o silêncio dela; (...) Muitas vezes ela ensaiou, mas titubeava, hesitava e 
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acabava não dizendo. Quando eu fazia a pergunta, seu olhar logo me silenciava, e eram 

olhos tristes” (2006, p. 53).  

 

1.3 Caminhos para a identificação 

Parte das dificuldades encontradas por Nael no decorrer da vida e da narrativa é 

própria da metade indígena de sua identidade miscigenada, e foi também uma questão a 

ser resolvida pela a escrita das lembranças e experiências. O livro de Milton Hatoum pode 

ser interpretado também como uma leitura do autor sobre o projeto de nação que se 

pretendia para o Brasil no início do século XX e aborda diretamente a questão indígena, 

uma das raízes mais antigas e problemáticas desse projeto. Desde antes da 

institucionalização da historiografia brasileira, os povos indígenas nativos sofrem com o 

apagamento e a marginalização provenientes do processo de colonização, cujas 

consequências se verificam até os dias de hoje. No século XIX, a História Geral do Brasil 

de Francisco Varnhagen, a quem é conferido o título de primeiro historiador do Brasil, 

considerou-os como “povos na infância”, para quem “não há história: há só etnografia”5. 

Segundo Vera Lúcia Follain de Figueiredo, “(...) a visão de mundo que orientava o projeto 

moderno, passando pela homogeneização do tempo segundo a experiência europeia, se 

chocava com a realidade heterogênea, contraditória do Brasil” (FIGUEIREDO, 2014).  

Na literatura, ainda no Romantismo, as visões polêmicas que divergiam quanto à 

acolhida ou não do indígena como elemento patriótico reconheciam que este seria, como 

afirmou José de Alencar em Como e porque sou romancista, “um ideal, que o escritor 

intenta poetizar” (ALENCAR apud FIGUEIREDO, 2014). Ao autor de O Guarani são 

atribuídos os primeiros esforços em representá-lo além da subalternidade que lhe fora 

conferida pelos cronistas do Império. Acusado por Joaquim Nabuco de produzir uma 

“falsa literatura tupi”, que imitava os arquétipos franceses6, Alencar manifestava esse 

nacionalismo telúrico através da criação de heróis brasileiros mais ou menos autênticos, 

encarnados na figura do índio vestido com características de cavaleiro medieval. 

                                                           
5   VARNHAGEN, Francisco A. História Geral do Brasil. 1ª ed., 1854, p. 108. Disponível em: 

http://www.brasiliana.usp.br/handle/1918/01818710  

6 COUTINHO, Afrânio. A Polêmica Alencar-Nabuco. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978. 

http://www.brasiliana.usp.br/handle/1918/01818710
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O processo de independência do Brasil foi ao mesmo tempo revolucionário, 

porque rompeu os laços coloniais com a Europa, e conservador, ao imitar os seus moldes 

sociais e culturais. Enquanto o movimento romântico europeu, para criar as narrativas de 

legitimação do Estado nacional, interpretando os fatos de modo a criar confeccionar 

distintos relatos sobre o passado histórico do povo que habita o território (FIGUEIREDO, 

2014), voltava-se para o resgate dos heróis e costumes da Idade Média, o escritor 

brasileiro via-se diante de um “espaço vazio” na sua história, nada menos do que o 

apagamento sistemático da participação da população autóctone no projeto nacionalista.  

Se para os intelectuais românticos daquela época sobrava futuro, “faltava o 

passado glorioso onde estariam as raízes do tempo vindouro” (FIGUEIREDO, 2014). Por 

outro lado, para as populações indígenas – tanto aquelas originárias, que participaram dos 

primeiros encontros com os europeus no século XV, quanto as modernas que ainda 

sofrem com as consequências de tais encontros –  o etnocídio7 praticado pelo colonizador 

dizima seu passado negando-lhes o direito a quaisquer perspectivas de futuro. Sendo 

assim, é com uma história de mais de 500 anos de resistência que os povos indígenas no 

Brasil ainda lutam pela garantia de seus direitos e a compensação das faltas cometidas 

contra seus antepassados.  

Para Nael o futuro é uma falácia que insiste em se manifestar. A interdição de sua 

história pessoal começa com as opressões sofridas por sua mãe indígena e se projetam na 

sua infância igualmente oprimida, mas transforma-se em uma outra forma de resistência 

através da prática da escrita literária que lhe garante uma perspectiva de futuro, ainda que 

pessimista e falaciosa. Leyla Perrone-Moisés complementa afirmando que “Nenhuma 

utopia emerge dessa história” (2007, p. 287). 

Ainda na comparação com os escritores românticos do século XIX, Tânia 

Pellegrini em Milton Hatoum e o regionalismo revisitado observa que o autor se insere 

numa nova linhagem de regionalismo literário que ganhou ênfase nos anos 1970 e teve 

                                                           
7 Pierre Clastres (2004, p. 77-78) explica que o termo etnocídio foi inventado em referência à realidade 

indígena da América do Sul, após o conceito jurídico de genocídio, por sua vez criado no tribunal de 

Nuremberg, não dar conta de uma questão mais profunda do que a eliminação sistemática dos corpos. 

Genocídio seria o delito juridicamente definido a partir da vontade de extermínio de uma minoria racial, 

produto lógico de um racismo que se desenvolve livremente, como foi o caso da Alemanha nazista. Já o 

etnocídio “aponta não para a destruição física dos homens (caso em que se permaneceria na situação 

genocida), mas para a destruição de sua cultura. O etnocídio, portanto, é a destruição sistemática dos modos 

de vida e pensamento de povos diferentes daqueles que empreendem essa destruição. Em suma, o genocídio 

assassina os povos em seu corpo, o etnocídio os mata em seu espírito”. 
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como expoente Márcio Souza com seu romance Galvez, imperador do Acre (1976). 

Souza, segundo Pellegrini, procurou fundamentar uma atitude de preservação das 

peculiaridades culturais amazonenses,  

por meio de técnicas narrativas folhetinescas combinadas com 

formas tradicionais, tais como rituais ou encenações indígenas, além 

de um aproveitamento das influências dos meios de comunicação, 

sobretudo o cinema, produzindo um conjunto dissonante, quase 

barroco e muito sofisticado na sua aparente simplicidade 

(PELLEGRINI, 2007, p. 105) 

 

Tanto em Dois irmãos, quanto em Relato de um certo oriente, Manaus seria um 

espaço sociocultural e historicamente diversificado, revitalizando o gênero romântico 

com a contribuição das matrizes literárias urbanas clássicas. Dois pontos centrais desse 

regionalismo revisitado seriam a observação do ambiente e seus componentes e a 

memória, responsável por reconstruí-los na escrita. Desde o século XIX, o regionalismo 

serviu para destacar, em forma de denúncia ou exaltação, as diferenças entre as regiões 

menos urbanizadas do Brasil. Porém, diferentemente daqueles autores, o exotismo 

proporcionado pela Amazônia de Hatoum só existe para quem participa dessa narrativa 

com um olhar de fora. O autor, seus narradores e personagens, e também seus leitores 

originários da região Norte, o veem “sem idealização, com a lucidez melancólica de quem 

conhece o calor e a chuva, as muitas águas, frutas, pássaros e peixes” (PELLEGRINI, 

2007, p. 101). Pellegrini conclui que o regionalismo é usado por Hatoum como um 

“instrumento de descoberta do país” (2007, p. 115) e de seus primeiros habitantes.  

Sobre a questão específica da relação da cultura indígena com a linguagem verbal 

em suas diversas manifestações, a escritora e pesquisadora Graça Graúna ressalta: a 

palavra indígena sempre existiu, mas foi relegada ao lugar da margem. As narrativas orais 

e mitos indígenas foram antes objetos da antropologia do que dos estudos literários. 

Segundo Graúna, na história da literatura brasileira a abordagem que se faz do índio não 

é indígena, mas indianista (2013, p. 47), partindo de idealizações feitas pelo olhar imposto 

do colonizador. Na angustiante abundância de questões indígenas urgentes que persistem 

no Brasil, Graúna destaca que o tema da literatura de autoria indígena não é de menor 

importância, considerando que esses autores e autoras são formadores de opinião, 

guardadores de costumes, atuantes nas lutas pelo território, educação, saúde e pelo direito 

de expor sua arte e escrever o outro lado da história (GRAÚNA, 2013, p. 83-4).  
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Em outras palavras, a literatura de qualquer povo é instrumento essencial para a 

internalização da sua história. Mesmo quando compreendida no sentido estrito de manejo 

das palavras em sua materialidade gráfica, que exclui as manifestações verbais da 

oralidade que sempre foi parte integrante da cultura dos povos indígenas, a literatura de 

autoria indígena não poderia deixar de ser mais um recurso combativo. Sem essa 

resistência, esses povos e também seus remanescentes de gerações futuras estariam 

condenados pela exploração colonialista ao entre-lugar indefinido dos discursos 

marginalizados e silenciados. Além disso, a palavra para o indígena tem significados que 

transcendem aqueles adotados pelas sociedades não indígenas. Está vinculada à terra, que, 

por sua vez, está conectada, enraizada a questões mais profundas de identificação. Desta 

forma, sua literatura é também sobrevivência. Explicitando a relação entre terra e palavra, 

Graça Graúna esclarece: 

(...) os excluídos marcham e multiplicam-se na luta pelo direito à 

terra (propriedade coletiva) e à palavra porque a palavra também 

fertiliza a terra. Perdê-las (a palavra e a terra) significaria perder a 

própria história coletiva, a própria identidade, enfim, o próprio 

significado que orienta as relações sociais do indivíduo dentro do 

grupo e da comunidade em relação às demais e em relação ao 

próprio mundo simbólico. (2013, p. 68) 

 

Na personagem Domingas é possível identificar com clareza todos os traços dos 

processos mencionados por Figueiredo e Graúna. Se, para o indígena, a palavra e a terra 

estão intimamente ligadas num gesto de fecundação, como afirma Graúna, Domingas teve 

uma vida de desprendimento forçado tanto do seu lugar, quanto da sua fala. Perde sua 

terra quando é tirada à força da sua aldeia de origem e é com essa perda que começa o 

processo de privação da palavra. A tristeza no olhar direcionado ao filho questionador 

não é só em resposta ao possível estupro que lhe deu origem, mas a uma enorme sucessão 

de memórias dolorosas ativadas pela pergunta, que remontam até a infância. Ela tenta, 

esboça respostas, mas se entrega ao não falar, o silêncio recheado de pensamento, 

introspecção e contemplação (ORLANDI, 1997, p. 37).  

A resistência da identidade ao processo histórico de desenraizamento está em 

pequenas atitudes registradas pelo filho na narrativa: os passeios pelo rio, os totens de 

madeira esculpidos à mão atrás dos quais ela escondia tâmaras e amêndoas enviadas de 

São Paulo por Yaqub para dar ao filho, sem ficar com nenhuma para si mesma. A rebeldia 

que demonstrava na infância, o desejo ardente de voltar para o seu “fim de mundo” à 
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beira do rio, como Zana se refere à sua aldeia (HATOUM, 2006, p. 186), também foram 

desvanecidos com o reforço do tempo, sem nunca deixar de existir por completo. A 

postura da patroa para se repetiria mais tarde. Nael relata com algum ressentimento que 

frequentemente era impedido de realizar tarefas escolares para cumprir ordens de Zana: 

 

Eu contava os segundos para ir à escola, era um alívio. Mas faltava 

às aulas duas, três vezes por semana. Fardado, pronto para sair, a 

ordem de Zana azarava a minha manhã na escola (...) Eu atrasava as 

lições de casa, era repreendido pelas professoras, me chamavam de 

cabeça de pastel, relapso, o diabo a quatro. Fazia tudo às pressas, e 

até hoje me vejo correndo da manhã à noite, louco para descansar, 

sentar no meu quarto, longe das vozes, das ameaças, das ordens. 

(HATOUM, 2006, p. 65) 

 

Na visão de Zana, a educação formal de alguém cujo perfil social atestava que 

estaria destinado a uma vida de servidão era irrelevante. Já para Nael, essa escolarização 

proporcionada pelo Liceu Rui Barbosa, antigo colégio de seu pai/tio Omar, “Deu-lhe 

todos os instrumentos necessários para transformar toda essa bagagem de experiências 

em material disponível para a obtenção de seus objetivos: a aquisição de elementos 

conceituais para interpretar a realidade” (KOLEFF, 2007, p. 319). Quando nasceu e foi 

acolhido por Halim como neto e “filho da casa”, o avô prometeu à mãe que iria estudar 

(2007, p. 180). Em diversas passagens o narrador menciona a relação com os livros e 

deveres escolares, para os quais encontra brechas entre as exigências de Zana. Para Nael, 

os livros usados de Yaqub e a oportunidade de estudar no “Galinheiro dos Vândalos”, 

como era pejorativamente conhecido o colégio frequentado pelos mais jovens da família, 

foram fundamentais e constitutivos. Além de registrar as conversas com Halim e reunir 

os poemas do professor Antenor Laval, tornando-se professor no mesmo colégio.  

Considerando que, ainda segundo Graúna, a herança indígena de Nael o insere em 

um contexto no qual a palavra é intrínseca à história coletiva, à formação da identidade e 

à forma como o indivíduo constrói suas relações, tanto interpessoais, quanto no mundo 

simbólico, é interessante analisar como ele se apropria da linguagem escrita. Para o 

escritor indígena Daniel Munduruku, o conceito que se entende por “literatura indígena” 

passa necessariamente pelo viés pelo qual compreendem sua cultura como um todo. Em 
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entrevista ao programa Super Libris8, o escritor comenta a necessidade de se fazer uma 

distinção entre a literatura indígena e as demais, a relação desta forma de arte com as 

outras manifestações culturais indígenas e o interesse político que levou às primeiras 

publicações. Munduruku define que: 

 

Literatura indígena é, na verdade, só uma palavra. Quando a gente 

pensou em escrever, ou criar, algo que pudesse ajudar as crianças 

brasileiras a conhecer melhor os povos indígenas, a gente passou a 

escrever. Não sabia sequer que escrever se chamava literatura. Isso 

foi aos pouquinhos sendo aprendido pela gente até que, em um 

determinado momento, virou literatura. E é indígena porque é escrita 

por autores indígenas, por pessoas que têm uma experiência de 

sociedade indígena, de comunidade indígena. Então para nós, 

literatura indígena também não é apenas a arte da escrita, a gente 

entende a literatura como parte da cultura indígena. Como a cultura 

indígena não faz separação entre saberes, a literatura passou a ser 

parte integrante dos saberes indígenas como é a dança, o canto, o 

grafismo, todas essas manifestações culturais. 

 

Segundo Munduruku, o apoderamento do código da escrita pelos indígenas se deu, 

inicialmente, graças a uma mobilização de lideranças políticas do movimento social pela 

ressignificação do próprio conceito de “índio” pelos brancos (não indígenas). A 

cosmovisão indígena não faz uma separação categórica entre o que seriam as 

manifestações dos seus conhecimentos, portanto essa escrita, que começou com cartilhas, 

manifestos políticos e materiais didáticos, até chegar ao ponto de ser trabalhada 

artisticamente e considerada literatura, faz parte da multiplicidade de bases nas quais 

podem ser projetados. Munduruku diz ainda que a necessidade de uma rotulação 

identitária nessa literatura se dá, por enquanto, por uma questão igualmente política de 

reafirmação do lugar social do indivíduo com experiência em sociedade indígena, 

presente na sociedade branca, que representaria um “enfrentamento através da escrita”. 

Aplicando o pensamento do autor a Nael enquanto escritor de uma história, não 

seria possível designar-lhe o título de “escritor indígena” por não possuir a mencionada 

experiência de comunidade. Nael se encaixaria na denominação de “mestiço” não apenas 

no quesito racial, por causa da mistura biológica das etnias indígena e libanesa que carrega 

em seus genes, mas também porque  

                                                           
8 Entrevista concedida em 12/04/2016 ao programa Super Libris do canal no YouTube SescTV. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_c__amh3-rg&t=17s  

https://www.youtube.com/watch?v=_c__amh3-rg&t=17s
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A certeza de pertencer à família, em cujo seio cresce como 

‘agregado’ (...) Confere-lhe uma condição “mestiça” tanto social 

como cultural e racialmente. É o “filho da minha empregada” como 

explica Omar a seus amigos quando de um encontro na rua, mas 

também é o neto de Halim (“Eu era seu confidente, bem ou mal era 

um membro da família, o neto de Halim”), o herdeiro de uma 

tradição milenar assentada em terreno brasileiro e enraizada em suas 

formas expressivas através de dispositivos de cruzamento (híbridos) 

(KOLEFF, 2007, p. 317) 

 

Outras caraterísticas na sua narrativa aproximam Nael do escritor descrito por 

Munduruku, e dentre elas, talvez a mais relevante seja o uso consciente da escrita e sua 

luta pelo direito à educação formal e sistemática: o diploma do “Galinheiro dos vândalos” 

seria sua “carta de alforria” e o magistério, sua futura profissão. Contrariando a visão de 

sua avó/patroa, esses recursos acabam se tornando manifestações contra o silenciamento 

e o esquecimento, que segundo Munduruku, para o indígena “... é uma doença muito ruim 

e quando a gente esquece, a tradição diz que a gente passa a ser arrogante, passa a achar 

que a gente é mais do que a gente é. Eu escrevo para não esquecer de onde eu vim”. 

Daniel Munduruku escreve para não esquecer, nem ser esquecido. Nael, também. 

Koleff, no ensaio La trama de Nael (2005), se afasta temporariamente da questão 

memorialista para analisar o poder que a ficcionalização, o fazer literário, tem sobre os 

relatos, ao passo que a escrita atua como dimensão libertadora. Afirma que a vivência de 

Nael não é puramente indígena, porque também é marcada pela mestiçagem e a bastardia, 

e que “é apenas compreendendo essas marcas – contínuas – de diminuição que vivencia 

e sofre é que se pode entender a necessidade de superação que o motiva a se afirmar como 

escritor”9 (KOLEFF, 2005, p. 37, tradução nossa).  Considera o narrador não como 

construção retórica do escritor, mas como composição pessoal em busca de legitimação 

social. Nael, então, seria “o narrador em primeira pessoa que de testemunha bisbilhoteira 

evolui até constituir-se escritor”10 (2005, p. 34, tradução nossa).  

A escrita de Nael é uma atividade de reafirmação e de construção da própria 

identidade, precedida da inventividade e do trato imaginativo dos fatos e acontecimentos 

que ele presencia. Foi a própria Zana, sem intenção, que alimentou e incentivou seu hábito 

                                                           
9 “Solo comprendiendo esas marcas – continuas – de disminución que vivencia y sufre es que se puede 

entender la necesidad de superación que lo mueve a afirmarse como escritor”. 

 
10 “el narrador en primera persona que de testigo bisbilhoteiro (...) evoluciona hasta constituirse escritor”. 
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de observar e narrar, quando lhe delegava a tarefa, que lhe dava “um pouco de folga, e 

até um certo prazer” (HATOUM, 2006, p. 63), de espionar a vizinhança ao menor sinal 

de que havia alguma nova “fofoca”, mas Nael não se limitava ao simples relato das 

indiscrições. Já em “Nael, filho de ninguém” (2007), Koleff destaca essa prática como 

uma das responsáveis por sua capacidade de se libertar das amarras opressivas de sua 

condição social através da articulação dos relatos. 

(...) a sucinta revisão dos episódios dos quais participa como 

observador testemunha possibilita-lhe uma leitura variada e plural 

(de perspectivas múltiplas) desses acontecimentos que estimulam 

nele a dinâmica de um exercício narrativo e ficcional. Para satisfazer 

os desejos de Zana e saciar sua sede de expectativas sem trair seu 

mínimo de liberdade e poder, ao lado dos fatos efetivamente 

ocorridos, Nael coloca impressões, tornando-as ostensivas ainda que 

singulares (KOLEFF, 2007, p. 321) 

 

A “trama” de Nael tecida pelo teórico no primeiro artigo – em referência à trama 

de Yaqub, assim determinada por Zana, que seria a cartada final no plano de vingança 

contra o irmão – é nada mais do que o mesmo método aplicado à estrutura da narrativa, 

mostrando e retendo informações, arquitetando pacientemente o momento da revelação 

do que seria o principal mote da história: sua verdadeira paternidade. Essa ideia dialoga 

com a proposta de Leyla Perrone-Moisés (2007, p. 285) de que a qualidade do romance 

vem da construção da narrativa, sustentada no segredo e no anuncio.  

O narrador é guardião do segredo e parte integrante dele, e vai revelando-o aos 

poucos, fazendo um jogo de descoberta que prende o leitor. “Guardou até o fim aquelas 

palavras, mas não morreu com o segredo que tanto me exasperava. Eu olhava o rosto de 

minha mãe e me lembrava da brutalidade do Caçula” (HATOUM, 2006, p. 182) – a partir 

destas palavras do narrador no momento da morte de Domingas, Koleff acredita que Nael 

sabe quem é seu pai, mas opta implicitamente por não revelar essa informação.  

Assim como a dúvida serve a Nael para compensar a ignorância (o 

que não sabe) a invenção lhe permite completar o restante. Sem a 

invenção, o ato literário não poderia concretizar-se materialmente. 

Dessa forma, o simples registro (auto)biográfico e da experiência 

ganha em Dois irmãos – na produção/perspectiva de Nael – uma 

dimensão afirmativa (KOLEFF, 2005, p. 39, tradução nossa).11 

                                                           
11 “Así como la duda le sirve a Nael para compensar la ignorancia (lo que no sabe) la invención lo faculta 

para completar lo restante. Sin invención, el acto literario no podría concretarse materialmente. De allí que 
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A dúvida, complementada pela invenção, é o caminho escolhido por Nael por ser 

o mais apropriado ao seu projeto memorialístico, estético e literário. O forte ressentimento 

pela violência cometida pelo Caçula, denunciada na pesarosa confissão da mãe – “com o 

Omar eu não queria” (HATOUM, 2006, p. 180), poderia ser suficientemente afirmativo 

se não fosse contradito por outras citações anteriores e também posteriores, como por 

exemplo: “Hoje, penso: sou e não sou filho de Yaqub, e talvez ele tenha compartilhado 

comigo essa dúvida” (2006, p. 196), dando a entender que ele também acreditava que 

Yaqub e Domingas tinham uma relação íntima o suficiente para não descartar 

completamente a possibilidade do outro ser seu pai.  

Durante o romance, Nael manifesta diversas vezes uma “preferência” pela 

paternidade de Yaqub, baseada na imagem que era feita dele tanto pelos relatos dos 

familiares, quanto pelas fotografias espalhadas pela casa: “A imagem que faziam dele era 

a de um ser perfeito, ou de alguém que buscava a perfeição. Pensei nisto: se for ele o meu 

pai, então sou filho de um homem quase perfeito” (2006, p. 83). Koleff ressalta a “força 

conceitual” (2005, p. 38) da primeira afirmação: ao trilhar o caminho da dúvida, Nael 

toma para si o poder da informação. Através da atividade literária ele se apropria não 

somente da técnica gráfica da atividade verbal, mas da autoridade conferida a quem tem 

o poder do discurso, subvertendo a ordem de opressão e silenciamento em que fora criado. 

Outros personagens também são submetidos a essa conjuntura de silêncios 

impostos pela dureza das experiências: durante um dos encontros das crianças da 

comunidade promovido pelos Reinoso, a disputa entre os dois irmãos gêmeos pela 

atenção de Lívia, sobrinha da família, que começara tempos antes no baile de carnaval 

que simbolizou o fim da infância dos gêmeos (HATOUM, 2006, p. 15). A cicatriz deixada 

pelo gesto de Omar no rosto de Yaqub inaugura um novo silêncio: “Não tornaram a falar 

um com o outro” (2006, p. 22). Logo em seguida, Yaqub é mandado para o Líbano numa 

tentativa dos pais de conter a iminente violência dentro de casa, perguntando-se por que 

ele e não o gêmeo evidentemente favorito de Zana fora castigado, já sabendo a resposta.  

Yaqub sempre fora o filho comedido, por natureza ou por ter sido criado no colo 

não da mãe, mas da empregada silenciosa que mais tarde virá a ser sua única confidente. 

                                                           
el simples registro (auto)biográfico y experiencial cobra en Dois irmãos – en tanto producción/perspectiva 

de Nael – una dimensión afirmativa”. 
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Regressa da aldeia de pastores libanesa para a qual fora enviado depois de cinco anos, 

ainda mais reservado graças a aridez do ambiente e do estilo de vida que lhe fora imposto, 

tão diferente da umidade calorosa do Norte do Brasil. Outros fatores agravantes foram a 

dificuldade de relembrar o idioma e de se reinserir nos costumes locais, e a disparidade 

entre os colegas na escola que passa a frequentar e, principalmente, a memória pungente 

do momento da separação forçada, o castigo aplicado ao gêmeo errado.  

A partir de então, a sobriedade e o mutismo passam a ser duas das características 

mais acentuadas no personagem, observável também na sua escrita através do estilo e da 

frequência das cartas que enviava à família depois da mudança para São Paulo. Omar, ao 

contrário, sempre fora reconhecido por sua expansividade e extroversão, que talvez sejam 

traços cuidadosamente escolhidos por ele próprio de forma deliberada para reforçar a 

dessemelhança com o irmão. Nos momentos finais da narrativa, quando se envolve com 

o contrabandista Wyckham, seu silêncio é precisamente o que provoca estranhamento na 

família e a desconfiança da mãe (2006, p. 101). É também a única resposta que é capaz 

de dar a Nael no encontro derradeiro que encerra a narrativa, encerrando um ciclo de 

relações de poder que se dão por vários excessos, mas implicam na falta de palavras. 

 O método de montagem escolhido pelo narrador é o de primeiro identificar os 

fragmentos epicentrais do ambiente em que foi criado, para então encaixa-los. Decide 

então que o conflito entre os gêmeos será o fio condutor do seu resgate do passado através 

da revisitação das memórias, juntamente com seus desdobramentos. Entre eles, o possível 

estupro de sua mãe pelo seu pai, a relação de confidente que tem com Halim, o romance 

passageiro mantido tem com Rânia, a não-relação estabelecida com Zana. Tanto no 

romance quanto no quadrinho, os dois suportes de Dois irmãos aqui analisados, essas 

conexões fundamentais e fundadoras são representadas de formas diferentes, fazendo 

com que ambos sejam também diferentes entre si. Contudo, o que têm em comum é uma 

consequência oriunda da condição e do lugar de Nael: o silenciamento, que mais tarde 

dará origem ao mosaico de palavras através do qual será capaz de enxergar a si mesmo. 

 

1.4 Silêncio e silenciamento nas margens 

A reconstrução do passado através do registro de relatos é um tema frequente na 

obra de Milton Hatoum como um todo, especialmente em Relato de um certo oriente. 
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Relato e Dois irmãos se aproximam de diversas maneiras, como por exemplo à medida 

em que retratam o encontro nem sempre pacífico entre culturas pelas quais um narrador 

transita, o silenciamento forçado sofrido por certos personagens, a necessidade de 

revisitar e redescobrir o passado através da escrita. Além disso, quando Zana, já idosa, 

após a morte de Halim e o desaparecimento de Omar, fica sozinha na casa com Nael e 

Rânia e se recusa a receber as visitas que lhe foram tão importantes na sua juventude, a 

única amiga que ainda recebe é “a velha matriarca Emilie” (2006, p. 186), com quem 

dividia seus lamentos do final da vida na língua materna das duas. 

Mas apesar da proximidade, existem diferenças cruciais entre os dois romances, 

principalmente no que diz respeito às escolhas feitas por seus personagens. Ao compara-

los, um dos primeiros paralelos que imediatamente salta aos olhos é o das empregadas 

Anastácia Socorro e Domingas. Ambas as mulheres indígenas, trabalhando em condições 

análogas à escravidão, mantém ao mesmo tempo uma relação de lealdade com suas 

patroas através das histórias e das orações, por carregarem em si o respeito às tradições 

de suas respectivas culturas. No entanto, Anastácia, assim como Emilie, era uma exímia 

narradora que “ao sair do seu mutismo diário para contar alguma história do imaginário 

indígena, consegue fascinar seus ouvintes” (RODRIGUES, p. 43) e nesses momentos era 

como se conquistasse uma pausa no seu estado de servidão permeado pelo silêncio.  

Em Dois irmãos, porém, não há indício de que Domingas fosse uma grande 

contadora de histórias. Pelo contrário, a indígena demonstrava um laconismo difícil de 

ser quebrado, mesmo com as súplicas do filho por detalhes da sua própria história. Esse 

papel em Dois irmãos é ocupado por Halim, que por sua vez era também um bom ouvinte 

das narrativas indígenas: “as tantas antevisões que escutara dos caboclos companheiros 

dele, filhos da mata e da solidão. Tinha tendência a crer piamente nessas histórias, e se 

deixava embalar pela trama, pela magia das palavras” (HATOUM, 2006, p.112). No caso 

de Domingas, o efeito da opressão executada através da imposição do silêncio fora 

intenso ao ponto de conseguir arrancar dela uma das características fundantes da sua 

identidade indígena. Esse silenciamento se dá principalmente pelo reforço dos lugares 

sociais: quem come à mesa e quem a serve, quem mora no casarão e quem mora no 

quartinho dos fundos, quem precisa pedir permissão para sair e quem dá essa permissão. 

Como narrador, uma das funções que Nael busca cumprir ao tomar para si o poder da 

palavra é justamente o de reverter essas posições. 
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 Nael e a narradora não nomeada do Relato também têm muito em comum. 

Enquanto esta, incumbida pelo irmão de averiguar e informá-lo sobre a morte da mãe 

Emilie, se mostra insegura sobre método e demonstra um desejo de objetividade na 

pesquisa, Nael manifesta em diversas passagens ser um narrador menos preocupado com 

a veracidade dos fatos e plenamente consciente do processo pelo qual opta construir a 

história: a alternância entre lembrar e esquecer, entre recordações traumáticas de 

momentos espinhosos e lembranças reconfortantes de momentos de afeto, especialmente 

na infância. Koleff (2005) é enfático ao destacar que, apesar das muitas semelhanças entre 

personagens e das atmosferas espaciais e temporais praticamente idênticas, o que 

principalmente diferencia o Relato da narrativa de Nael é a “ausência do gravador” – um 

detalhe pontual, mas a falta da precisão técnica do aparelho eletrônico utilizado pela 

narradora é representativa da liberdade inventiva que Nael emprega ao seu relato.  

A função do gravador é registrar e perpetuar o som, dando-lhe a possibilidade de 

ser reproduzido no futuro quase exatamente como era no momento em que foi 

produzido/gravado, sem depender do suporte da memória, recurso subjetivo não 

confiável. Porém, a própria fala no momento em que é produzida é carregada também de 

subjetividade, o que a narradora acaba descobrindo ao coletar diversos relatos e pontos 

de vista que criam mosaicos na história que está investigando. As várias vozes narrativas 

presentes em Relato ditam os acontecimentos do passado e são registradas, gravadas, 

dessa forma. Já em Dois irmãos, o silêncio e a lembrança volátil são os elementos com o 

quais o único narrador precisa contar. 

Nael e a narradora se aproximam ao frequentam margens semelhantes nos seus 

lugares de bastardia e adoção, respectivamente, mas além dela, o narrador de Dois irmãos 

dialoga também com outra personagem do Relato: Samara Délia. Oprimida pelos irmãos 

mais velhos que exigiam dela um ajuste à tradição patriarcal, a filha de Emilie sofreu com 

o silenciamento que lhe foi imposto durante toda a vida. Após o nascimento de sua filha 

Soraya Ângela, fora mantida confinada em seu quarto até que a criança completasse um 

ano de idade, quando poderiam passear juntas pelo jardim da casa. Cecília Rodrigues 

(2018, p. 54), ao analisar os efeitos dessa opressão e confinamento na personagem, 

observa que o que começou como um castigo da família transformou-se uma forma de 

protesto: “o silêncio pode ser, ou parece ser, o resultado de uma escolha pessoal, mas o 

ato de silenciar claramente envolve escolhas feitas tanto por outras pessoas quanto pelo 

falante” (THIESMEYER apud RODRIGUES, 2018, p. 54).  
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Samara se recusa a falar como resposta ao próprio silenciamento e seus diversos 

desdobramentos enquanto forma de repressão. Ela é privada não só do direito à fala, mas 

também de frequentar o espaço doméstico, da convivência familiar, do pleno 

desenvolvimento da filha. Nael é um personagem que também sofreu com o ato de 

silenciar claramente advindo de escolhas de outras pessoas, mas, ao invés de se auto 

silenciar em resposta, encontra na escrita uma forma alternativa de se manifestar. 

Enquanto Samara Délia teve seu direito de ir e vir e se expressar roubado, Nael não teve 

sequer o direito. 

O silêncio, segundo Eni Orlandi, tem sido definido pela cultura ocidental a partir 

da chave da ausência – ele seria o vazio, o nada, a falta e, por fim, a morte. Orlandi, por 

outro lado, teoriza numa outra direção e compreende a linguagem como excesso. Tomado 

como figura, e não como plano de fundo, o silêncio significa e “diz” muitas coisas, como 

por exemplo, em Dois irmãos, quando Omar passa a demonstrar um melhor 

comportamento dentro de casa e o narrador opina: “Tanto silêncio parecia um excesso” 

(HATOUM, 2006, p. 101). A autora empreende esforços para analisar o silêncio a partir 

de uma concepção não negativa, mas constitutiva e, para isso, atesta que ele tem 

significância própria e não é um mero complemento da linguagem: pode haver silêncio 

sem linguagem, mas não o contrário.  

Quando não está falando, o sujeito não está apenas mudo, está também pensando, 

contemplando, em estado de introspecção.  Em As formas do silêncio (1997), Orlandi 

afirma que o silêncio está diretamente relacionado ao caráter de incompletude da 

linguagem. A autora aponta a relação fundamental do dizer com o não-dizer e diz que, 

nessa relação, é possível reconhecer a errância dos sentidos, o desejo por unidade, o lugar 

do non sense, o equívoco e a incompletude “não como meros acidentes de linguagem, 

mas como cerne mesmo de seu funcionamento” (ORLANDI, 1997, p. 12). Ou seja, os 

supostos “desvios” da linguagem que a classificariam como incompleta são, na verdade, 

a própria substância do que é composta. A linguagem é feita tanto da enunciação, quanto 

do que não se enuncia, mas fica latente no indivíduo que a utiliza, “é passagem incessante 

das palavras ao silêncio e do silêncio às palavras” (idem, p. 72). E isso só é possível 

porque “há um modo de estar em silêncio que corresponde a um modo de estar no sentido” 

(idem, p. 11), quer dizer, o silêncio não é oposto às palavras, mas está justamente entre e 

por dentro delas e nos seus significados. Não é passivo, nem negativo. É o silêncio entre 

as palavras que permite a multiplicidade dos sentidos.  
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O segundo viés abordado por Orlandi em sua tese diz respeito à relação intrínseca 

que existe entre o não-dizer e história e ideologia. Enquanto o silêncio permite ao sujeito 

percorrer os significados, o silenciamento é a sua dimensão política. O silêncio, para a 

autora, pode ser interpretado por duas perspectivas: o fundador, que produz as condições 

para a significação, o que não quer dizer que seja o todo absoluto ou originário da 

linguagem, mas sim a “possibilidade para o sujeito de trabalhar sua contradição 

constitutiva” (idem, p. 24); a política do silêncio, que é o silenciamento, que por sua vez 

se distingue entre duas características que podem ser observadas nas obras aqui 

mencionada.  

Tanto o silêncio voluntário da recusa de Samara Délia a falar e a escolha de Nael 

por escrever e registrar memórias seriam parte do silêncio constitutivo, aquele no qual o 

sujeito, ao dizer uma coisa, deixa de dizer outra, ou opta diretamente pelo silêncio com 

base nas suas escolhas, ideologias e motivações políticas. O silenciamento repressivo ao 

qual Samara e Nael, em diferentes graus, foram submetidos pela dominação dos membros 

da família detentores do poder social, é o silêncio local, a censura propriamente dita. A 

censura, desta forma 

é a interdição da inscrição do sujeito em formações discursivas 

determinadas, isto é, proíbem-se certos sentidos porque se impede o 

sujeito de ocupar certos lugares, certas posições. (...) intervém a cada 

vez que se impede o sujeito de circular em certas regiões 

determinadas pelas suas diferentes posições. Como a identidade é 

um movimento, afeta-se assim esse movimento. Desse modo, 

impede-se que o sujeito, na relação com o dizível, se identifique com 

certas regiões do dizer pelas quais ele se representa como 

(socialmente) responsável, como autor. (ORLANDI, 1997, p. 107) 

 

Sendo a identidade um movimento, o silenciamento através da censura impede 

que o sujeito se desenvolva plenamente. Em Dois irmãos, e também em Relato de um 

certo Oriente, Milton Hatoum trabalha seus personagens de forma que respondam a essa 

censura de acordo com suas características próprias. Nael, particularmente, resolve 

resgatar a autoria, as regiões do dizer pelas quais é socialmente responsável. O silêncio 

não é apenas a falta de palavras. É a introspecção, a contemplação, a plena atenção 

conferida ao outro que fala. “Para o nosso contexto histórico-social, um homem em 

silêncio é um homem sem sentido” (ORLANDI, 1997, p. 37).  
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Nael, sem emitir os sons da fala, através da escrita, produz os sentidos possíveis e 

necessários para sua missão de expurgação das memórias. De acordo com Orlandi, a fala 

organiza o silêncio e o que Nael faz é uma organização das falas: “O silêncio não é 

diretamente observável e, no entanto, ele não é o vazio, mesmo do ponto de vista da 

percepção: nós o sentimos, ele está ‘lá’ (no sorriso da Gioconda, no amarelo de Van Gogh, 

nas grandes extensões, nas pausas)” (ORLANDI, 1997, p. 47). Em Dois irmãos, o silêncio 

tem uma presença que se sente na leitura do romance, mas que também se percebe na sua 

versão em história em quadrinhos. Neste caso, trata-se de um silêncio mais próximo a 

esse que habita o sorriso da Gioconda ou o amarelo de Van Gogh, ou ainda nas batuíras 

e jaçanãs que Domingas mostrou a Nael naquele passeio de barco pelo rio Negro. 
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2. ROMANCE E QUADRINHO: DOIS SUPORTES PARA DOIS IRMÃOS 

 

2.1 O silêncio observável na união de palavra e imagem 

Segundo Eni Orlandi, o silêncio não é diretamente observável. Não é 

empiricamente tangível, nem passível de ser interpretado, apenas compreendido. Com 

isso, a autora afirma que, para se entender o silêncio, é preciso conhecer os modos pelos 

quais ele significa, ao invés de tentar “traduzi-lo” em palavras (1997, p. 50). Na 

linguagem verbal, a melhor maneira de observa-lo é indiretamente, através dos seus 

efeitos retóricos e políticos, por métodos discursivos históricos. Quando se trata do 

silêncio, diz Orlandi, não há marcas formais nesse que possam representá-lo, mas, por 

não ser ausência ou vazio, sua presença pode ser reconhecida por pistas ou traços. 

Essas pistas seriam os hiatos e as elipses do texto, ou até mesmo a polissemia que 

o silêncio possibilita. Porém, considerando-se outros tipos de linguagens que também 

representam manifestações da subjetividade do indivíduo, a tese de Orlandi pode não ser 

verdadeira. Se na linguagem verbal não é possível representar o silêncio, a linguagem 

imagética dispõe de outros meios e técnicas para fazê-lo. Em entrevista ao programa 

Trilha de Letras, mencionado anteriormente, Fábio Moon, um dos autores da história em 

quadrinhos Dois irmãos é questionado pelo apresentador Raphael Montes sobre as coisas 

que se pode fazer em quadrinhos, e não em literatura. Em resposta, diz que: 

Na literatura, por exemplo, você não escreve o silêncio. Você tem que 

descrever as cenas (...), escrever coisas para falar do silêncio, e nos 

quadrinhos você só precisa desenhar. Então existe uma narrativa mais 

intimista de momentos em silêncio, trocas de olhares, detalhes. 

Quadrinhos sem diálogos, sem texto nenhum, só com as imagens. Se 

aproxima mais com o que dá para fazer em cinema, mas ao mesmo 

tempo mantém essa dinâmica de leitura, que eu acho que é um negócio 

[sic] que aproxima muito a história do leitor. Ler é um negócio que traz 

para o leitor um poder, ele é que determina quando ele vai virar a 

página, quanto tempo vai ficar em cada cena. 

 

É interessante analisar a fala de Moon em paralelo com o postulado de Orlandi a 

respeito da representação do silêncio. A autora se refere exclusivamente à linguagem 

verbal, enquanto os quadrinhos são uma modalidade que, ao propor um hibridismo entre 

verbal e imagético, conquista novos modos de significar e, desta forma, são capazes de 
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representar o silêncio. Na sequência da entrevista, Moon completa a afirmação dizendo 

que, na leitura, “A gente está muito mais acostumado com as palavras do que com as 

imagens, então quando tem um momento em silêncio, o leitor parece que está vendo um 

segredo”. As imagens sem diálogos ou texto, representativas de momentos silenciosos, 

criam “uma cumplicidade com o leitor” que, segundo Moon, só é possível através da 

linguagem específica das histórias em quadrinhos. A HQ desafia as convenções da 

palavra e da imagem ao explorar a relação entre ambas, e proporciona uma experiência 

diferenciada justamente por ser uma modalidade de leitura, dando ao leitor um papel 

participativo na construção da história. 

A imagem tem um potencial narrativo próprio, capaz de alcançar significados que 

exigiriam da palavra, mesmo da palavra literária, um outro tipo de produção. Segundo 

Hernán Ulm, “Há uma fenda incomensurável entre as palavras e as imagens” (2013, p. 

101), mas essas duas formas de se experimentar e, ao mesmo tempo, representar o tempo 

estão em constante contato. No quadrinho, são constitutivas. Na escrita, não há imagem 

para mostrar e na arte visual não há palavra para dizer – cabe ao leitor ou espectador 

produzir esses sentidos. Essas duas formas dialogam frequentemente e, nesse sentido, a 

história em quadrinho é um meio privilegiado.  

   Fig. 2: Yaqub chega ao Brasil            Fig. 3: Omar destrói o espelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MOON, BÁ, 2015, pg. 14)    (MOON, BÁ, 2015, pg. 153) 
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Nas cenas destacadas acima estão desenhados dois exemplos da representação do 

silêncio. O primeiro (Figura 2), retirado do capítulo inicial do quadrinho, é a chegada de 

Yaqub ao Brasil depois do período de cinco anos no Líbano. Nas páginas anteriores, a 

ilustração apresentada uma grande multidão na praça Mauá, no Rio de Janeiro. 

Bandeirinhas, confetes e expressões sorridentes demonstram que o público presente 

estava em festa aguardando a chegada dos navios vindos do exterior, mas esses elementos 

visuais são os únicos indicativos da algazarra sonora.  

Em HQ, o som pode ser representado através de palavras contidas em balões de 

fala, onomatopeias significando verbalmente os sons, ou ainda de forma visual, como se 

vê no exemplo. Na cena, o primeiro quadro da página mostra Yaqub, com uma expressão 

perdida e confusa, descendo do navio e entrando na aglomeração na qual a figura de seu 

pai se destaca. A ausência das palavras proferidas pelos presentes, onomatopeias de gritos 

ou palmas ou até mesmo o desenho de notas musicais que indicassem algum tipo de 

música na festividade é um indicativo de um silêncio interno sentido por Yaqub, como se 

estivesse perdido em seus próprios pensamentos ao ponto de não ouvir a gritaria externa, 

ou como se o barulho do porto no Brasil fosse ensurdecedor. 

Os quadros seguintes indicam o encontro entre os dois, e a alternância entre um 

personagem e outro é uma amostra da silenciosa troca de olhares mencionada por Moon. 

O fundo destes três quadros é branco, apesar da multidão de pessoas que há no fundo da 

cena, porque ambos só viam um ao outro. Yaqub então quebra o silêncio simbólico com 

a pergunta “Baba?”, “papai” em árabe, mal reconhecendo Halim após anos de separação. 

O abraço de pai e filho é desenhado em frente às pessoas do porto e a um fundo branco 

sem delimitação de linhas que, em HQ, pode ser considerado sangrado. Este termo é 

utilizado quando a ilustração atinge a margem da folha, mas o conteúdo do fundo aqui é 

o próprio vazio. Esse espaço em branco não é a falta de desenho, mas o silêncio 

preenchendo a cena, distanciando-se do tumulto. Scott McCloud em Desvendando os 

quadrinhos (2005) considera que as linhas que recortam um quadro numa HQ, conhecidas 

como requadro, são um guia pelo espaço e tempo da narrativa. 

Quando o conteúdo de um quadro mudo não indica sua duração, ele 

também pode produzir uma sensação atemporal. (...) Em quadros 

“sangrados” – aqueles que extrapolam a margem da página – esse efeito 

é composto. O tempo não é mais contido pelo ícone familiar do quadro 

fechado. Ele sofre uma hemorragia e escapa para o espaço infinito. 

(MCCLOUD, 2005, p. 102-3) 
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 O quadro, cujo fundo é a própria página, o próprio livro ou a própria história, 

atinge o infinito temporal, congelando Yaqub e Halim naquele abraço de reencontro. 

Nesse momento afetuoso, o silêncio é representado não apenas pela falta de elementos da 

linguagem verbal, mas também pelo próprio desenho pela sensação que provoca no leitor. 

Ainda segundo McCloud, o tempo nos quadrinhos é mais complexo do que o 

enclausuramento de momentos congelados em cada quadro, como a fotografia nos 

acostumou a pensar. Dentro de um único quadro pode haver várias sequências, e o 

requadro seria apenas uma indicação geral de que o tempo ou o espaço está sendo 

dividido. Para o autor, “A duração do tempo e as dimensões do espaço são definidas mais 

pelo conteúdo do que pelo quadro em si” (2005, p. 99), portanto é possível enxergar o 

silêncio representado pelo espaço “vazio”, em branco, no quadro final da página que 

mostra o reencontro de Yaqub e Halim. 

 O segundo exemplo diverge do primeiro em quase todos os aspectos relativos ao 

conteúdo e às formas gráficas. Diferentemente do reencontro em Yaqub e Halim, a cena 

do capítulo seis apresenta um dos momentos mais violentos da narrativa. Omar havia 

fugido e se isolado num barco do porto com uma mulher, mas é encontrado pela astúcia 

de Zana e obrigado a voltar sozinho para casa, em estado deplorável. Irritado, procura o 

pai ao chegar e, não o encontrando, quebra o antigo espelho da sala com uma corrente de 

metal, remetendo a quando foi espancado e acorrentado pelo pai alguns capítulos antes. 

 A página é encabeçada pela palavra crashh!!, onomatopeia em letras escuras e 

garrafais que representa o som estridente da corrente atingindo o espelho. O requadro é 

bem definido e totalmente preenchido pelos estilhaços de vidro, marcando um momento 

fugaz e impetuoso. Nos quadros seguintes, as falas de Omar podem ser reconhecidas 

como gritos graças ao uso de negrito em algumas palavras, à expressão facial do 

personagem e ao contexto geral da cena.  

Os gestos de Omar e os pedaços de móveis espalhados pela cena, bem como seu 

discurso ininterrupto, escondem, também, várias formas de silêncio. Em primeiro lugar, 

sua fala direcionada a um interlocutor que não está em cena, Halim, faz referência ao 

laconismo do pai para com o filho problemático. Em segundo, o preenchimento total dos 

ambientes com a fala é uma forma de silenciar, seja seus próprios sentimentos 

conflituosos ou a mãe, que observa a cena ao fundo, calada. 
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 Nestes dois exemplos fica possível reconhecer que o silêncio, em quadrinhos, 

pode ser, sim, representável, e não apenas com a ausência da linguagem verbal. No 

romance, ambas as cenas são narradas por Nael. A primeira, a lembrança de uma 

lembrança – descrição de uma memória contada pelo avô. A segunda, uma memória 

própria de um momento que vivenciou pessoalmente. Enquanto o livro conta com uma 

riqueza maior de detalhes das sensações de Nael durante o acontecimento – “Torcia para 

que ele me tocasse, ia levar uma porretada na frente da mãe, cair de joelhos na minha 

frente” – o quadrinho oferece ao leitor um tipo diferente de relação com o texto, no qual 

ele pode interpretar o acontecimento como se fosse, ele próprio, participante da cena. 

 Partindo dessa análise da presença ou da ausência do silêncio no quadrinho, 

compreende-se uma relação entre o que é mostrado e o que é dito, ou ainda, entre o que 

é ocultado e o que é silenciado. Pedro Brandão (2013), ao analisar a manifestação do 

silêncio nas HQs destaca que no campo do visível há também o silêncio, que impõe ao 

olhar a ordem da ocultação (CUNHA apud BRANDÃO, 2013, p. 20). As palavras e as 

ideias ambas têm o poder de desocultar os sentidos sendo consideradas igualmente 

categorizadoras do silêncio. 

De tal forma como “as palavras são cheias de sentidos a não se dizer” 

(ORLANDI, 1997. p.14), as imagens também o são. O ver depende 

do contexto tal como o ler ou o ouvir (...) o invisível existe da mesma 

forma que o não-ouvido. O silêncio envolve as imagens, antecede 

elas, é o fim delas e está dentro delas. Palavra e imagem possuem 

poder de significação semelhante, no sentido em que a “palavra 

torna visível, resgatando do silêncio” (CUNHA, 2001, p. 1). É a 

palavra que desoculta, que nos faz ver, ter uma ideia do algo que está 

sendo dito ou escrito, apesar do seu alto grau de abstração. 

(BRANDÃO, 2013, p. 20) 

 

Brandão põe em paralelo o a imagem e recupera a afirmação de McCloud de que 

as “palavras são a maior abstração de todas” (MCCLOUD, 1995, p. 47), para caracterizar, 

dentro da linguagem dos quadrinhos, a união entre a abstração das palavras e a 

objetividade das imagens. A palavra e a imagem teriam, então, no quadrinho, a 

capacidade de desocultar o que foi ocultado e fazer ouvir o que foi silenciado. Para 

McCloud, os quadrinhos são “uma dança silenciosa do que é visto e não visto” 

(MCCLOUD, p. 92). Quando se trata de uma adaptação, podem criar possibilidades de 

leitura totalmente novas. 
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2.2 A questão da adaptação 

Na relação entre romance e HQ, entre texto fonte e versão adaptada para um meio 

visual, o potencial narrativo das imagens é responsável por fundar uma obra de arte 

paralela. O próprio termo adaptação é frequentemente posto em cheque por autores que 

optam por conceitos como tradução (BARBOSA; GUERINI, 2013) ou transposição 

(MEYER, 2012), sendo referido como de uso mais editorial e comercial. Obras como 

Dois irmãos são adaptadas, mas não subsidiadas a seu material original, inaugurando uma 

leitura que proporciona ao público uma nova experiência – ou uma primeira, no caso dos 

leitores que terão acesso ao romance através do quadrinho.  

O contato entre as duas mídias mencionadas é fundamental para o reconhecimento 

mútuo das obras aqui trabalhadas em suas duas versões, especialmente para a adaptação 

em quadrinhos, já que o romance fora publicado quinze anos antes e já contava com a 

consagração do seu autor e da inserção na tradição literária. No meio quadrinístico, Moon 

e Bá são reconhecidos como dois dos nomes de maior destaque no cenário nacional e 

também internacional. Em sua trajetória de mais de vinte anos como quadrinistas e 

ilustradores, também adaptaram O alienista, de Machado de Assis (Agir, 2007), com o 

qual foram os primeiros quadrinistas a vencer o prêmio Jabuti, na categoria “didático, 

paradidático e ensino fundamental ou médio”. Venceram também cinco prêmios Eisner, 

maior láurea concedida aos produtores de quadrinhos no mundo, sendo os principais em 

2011, “melhor minissérie” por Daytripper, sua obra mais conhecida, e o último, de 2016, 

de “melhor adaptação de outra mídia” pela edição americana de Dois irmãos. Os públicos 

de romance e quadrinhos são tradicionalmente distintos, mas se encontram com 

frequência cada vez maior à medida em que seus leitores e o mercado editorial prestam 

maior atenção ao potencial artístico que é característico da HQ desde o seu surgimento. 

Em se tratando de uma história permeada do início ao fim por silêncios 

inenarráveis, a ilustração figura como recurso narrativo alternativo, propondo uma 

alternativa para a questão do silenciamento que perpassa a jornada do narrador. 

Considerando seu hibridismo característico, os quadrinhos parecem ser a plataforma ideal 

para receber a adaptação de uma história que trata da sensação de deslocamento e não 

pertencimento provocada pelo entre-lugar no qual o narrador protagonista se encontra. 

Este termo, proposto por Silviano Santiago no ensaio O entre lugar do discurso latino-

americano (SANTIAGO, 2000), busca definir a posição do escritor latino-americano em 
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relação ao seu consumo da produção literária da metrópole colonizadora e a sua própria. 

A situação deste escritor é a de alguém que vive entre o amor e o respeito pelo que já foi 

escrito e a necessidade de escrever algo novo que afronte, ou até mesmo negue o primeiro. 

Seu papel seria o de problematizar as estruturas de origem, cópia e inspiração que foram 

estabelecidas com a colonização. Ao afirmar que “A maior contribuição da América 

Latina para a cultura ocidental vem da destruição sistemática dos conceitos de unidade e 

pureza” (2000, p. 16), Santiago postula que este escritor, ao produzir a partir de um lugar 

entre a assimilação e a expressão, entre a invasão da lógica estrangeira e a impossibilidade 

de voltar para a suposta “inocência” pré-colonização, põe em cheque a noção de 

superioridade intelectual e artística da Europa.  

Empregando-se o termo a uma leitura da obra de Milton Hatoum, o que ocorre é 

uma reinterpretação dos seus efeitos, já que não se trata mais do contraste entre o discurso 

hegemônico europeu e o do colono segregado da metrópole, mas de dois outros 

similarmente submetidos à dominação: do imigrante e do próprio indígena. Nael, o 

narrador contemporâneo, estaria cometendo um ato de rebeldia contra aquilo que 

Santiago define como o desejo do imperialismo cultural: “Falar, escrever, significa: falar 

contra, escrever contra” (2000, p. 17). A escrita de sua história a partir de um entre-lugar 

que é duplamente discriminado configura um entre-entre-lugar – uma posição de dupla, 

ou múltipla marginalização, tendo em vista que na sua identidade influi também sua 

condição de filho bastardo e empregado da casa. A mestiçagem de Nael o coloca nesse 

arranjo, mas também é um dos fatores responsáveis por lhe proporcionar o local de partida 

para sua tarefa narrativa.  

Santiago menciona (2000, p. 13) que Pero Vaz de Caminha, na sua carta, conta ao 

rei que os indígenas imitavam os gestos da missa para argumentar a favor de usa inocência 

e passividade de colonização. A instituição do nome de Deus seria equivalente à 

imposição do código linguístico no qual seu nome estaria registrado, e a assimilação 

passiva da doutrina cristã, transmitida oralmente pelos europeus, uma das raízes mais 

fortes da subjugação da América Latina. Séculos depois de estabelecida essa cultura, o 

ato de narrar de um personagem que se encontra nesse múltiplo entre-lugar é uma forma 

de resistência contra o silenciamento que lhe é imposto. Como descendente de uma 

indígena escravizada e bastardo de um imigrante libanês, Nael representa uma 

intensificação e uma atualização contemporânea do conceito proposto por Santiago. 
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É desta forma que a produção de Nael navega entre definições e descrições, a 

partir do que restou da casa da família que era e não era sua. Dois irmãos, em suas duas 

formas, romance e novela gráfica igualmente, é o registro das impressões coletadas por 

ele do convívio com a família para tentar saber de si. Do mesmo modo que a própria arte 

sequencial passou por uma crise identitária na busca de um nome ou termo que definisse 

os contornos de seu significado, Nael, durante toda a narrativa, busca se conectar com 

algum título ou expressão que lhe designe identidade: indígena, libanês, mestiço, caboclo, 

bastardo. Filho de Domingas, filho de Yaqub, filho de Omar, neto de Halim. É somente 

no quarto capítulo do romance que ele revela como, ainda na infância, passou a desconfiar 

de sua incerta paternidade: 

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

vindo. (...) Meu passado, de alguma forma palpitando na vida dos 

meus antepassados, nada disso eu sabia. Minha infância, sem 

nenhum sinal da 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 meu pai. 

(HATOUM, 2006, p. 54) 

 

A incerteza quanto ao passado provoca duas inquietações principais em Nael: sua 

marginalidade, aqui descrita de forma tanto figurativa, quanto literal pelas margens do 

rio, e sua origem por parte de pai. Estes dois temas serão trabalhados também na versão 

em novela gráfica da história, com o diferencial de que, se no romance o leitor precisa 

deduzir a aparência dos personagens a partir de suas descrições, agora pode ver diante de 

seus olhos, as semelhanças entre Yaqub, Omar e Nael. O legado cultural do esforço 

subversivo do escritor latino-americano apontado por Silviano Santiago provocou uma 

inversão de valores que nos permite analisar os dois formatos nos quais a história é 

apresentada sem necessariamente recorrer à noção estrita de que um (o romance) seria 

versão original e inspiradora do outro (quadrinho).  

A leitura que aqui se faz de Dois irmãos história em quadrinhos é a de uma 

reinterpretação do romance de Hatoum que está inserida também em uma outra tradição 

literária brasileira: a das adaptações para quadrinhos. Tanto de clássicos da literatura 

como de publicações contemporâneas, essa prática vem se disseminando cada vez mais 

com as recentes ondas de popularização das HQs. A partir de 2006, o Ministério da 

Educação incluiu adaptações de clássicos da literatura para o formato de HQs e obras 

originais em quadrinhos nos editais e documentos oficiais do governo para as escolas, 
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como o Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). Em 2018, o principal edital de compra de livros para uso escolar do 

MEC, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), passou a incluir também obras 

literárias e histórias em quadrinhos.  

Esse fator é um grande atrativo para o interesse de editoras, impulsionando a 

produção de quadrinhos no Brasil. Foi, durante a última década, um dos principais 

fomentadores do mercado nacional. Porém hoje divide espaço com novas editoras 

especializadas e com aquelas tradicionais no mercado literário, que agora estão se 

adaptando para atender a essa nova demanda. Outro fenômeno que vale a pena ser 

mencionado é a difusão dos projetos independentes de financiamento coletivo. Neles, 

autores iniciantes ou experientes criam um projeto de quadrinho e o apresentam ao 

público através de plataformas próprias na internet, com prévias, sinopses e recompensas, 

quase sempre sem o suporte de uma editora. Os próprios leitores, então, engajados pelas 

redes sociais, investem na publicação das tiragens. Apesar de estar envolvida em questões 

mais complexas relativas à produção e distribuição de livros no Brasil, que merecem mais 

estudo e atenção, a popularização deste método alternativo pode ser interpretada como 

um reflexo do crescente interesse do público brasileiro pelos quadrinhos.  

A relação das HQs com a literatura no Brasil passou por momentos críticos, 

especialmente no ambiente escolar, sendo as primeiras consideradas, desde a década de 

1950 até quase o final do século XX como uma forma inferior e até mesmo nociva de 

leitura (ANDRAUS, 2014, apud FERRO, 2014). Nos anos 50, simultaneamente à 

publicação de A sedução dos inocentes de Frederic Wertham, o Brasil foi pioneiro na 

defesa e ressignificação das HQs e reivindicação de reconhecimento para as obras e os 

artistas, que foram acusados ao mesmo tempo de comunistas, por criticarem os rumos da 

indústria editorial brasileira, e de imperialistas, por se manifestarem a favor de uma mídia 

que era majoritariamente norte-americana (FEIJÓ, 1997, pp. 57-59).  

Com a abertura do mercado e à medida em que novos títulos foram lançados e 

traduzidos, o potencial artístico, tanto gráfico, quanto narrativo, das HQs chamou a 

atenção de um público cada vez mais consolidado, reforçando a tendência que já acontece 

nos EUA desde o século XIX no processo de recepção dos quadrinhos. Um dos efeitos 

desse processo foi a popularização de adaptações específicas que ultrapassam o atributo 

de meras ilustrações e recontagens dos livros clássicos, configurando obras únicas. A 
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expressão “em quadrinhos” ao lado de um título canônico não necessariamente antecipa 

uma versão “simplificada”, geralmente voltada para o público infantojuvenil e/ou escolar, 

nem se reduz a um produto que funcionaria apenas como via de acesso à obra originária.  

O acréscimo da imagem e a supressão de texto – que, apesar da popularidade entre 

jovens e crianças, não precisa passar pela alteração de “erudito” para “popular” –  não são 

recursos facilitadores, nem servem para a economia de um espaço que no romance seria 

ocupado por longas descrições verbais. Ao contrário, configuram uma obra paralela que 

se relaciona com seu original enquanto contribui com o acréscimo de novas interpretações 

e alternativas de leitura. O roteiro adaptado faz escolhas precisas sobre quais porções do 

texto preservar nos recordatórios (ou caixas de legenda) e o que transformar em balões 

de fala ou traduzir para o desenho, visto que nesse meio é possível identificar a presença 

material de personagens, narradores e cenários.  

O termo adaptação aqui utilizado tem raízes etimológicas na teoria darwiniana da 

adequação de uma espécie ao ambiente. Quando se trata da transposição de uma mesma 

história de uma mídia para outra, esse mesmo pensamento pode ser aplicado. Cada forma 

de arte tem suas especificidades e limites e a história a ser adaptada de uma para outra 

terá de se adequar a eles. Há informações e sentimentos que só podem ser transmitidos 

nas suas formas originárias, o que significa que, ao serem contados em outras formas, 

precisarão ser reconfigurados. É preciso considerar também que cada uma dessas formas 

está contida em seu próprio contexto sociocultural de produção. No caso de romances 

adaptados para outras mídias variadas, a literatura foi historicamente considerada uma 

forma de arte superior, e por muito tempo suas adaptações foram tidas como um meio de 

enobrecer mídias receptoras associadas ao consumo de camadas populares inferiores que 

teriam, portanto, menor valor artístico.  

De certa forma, o preconceito contra a adaptação esconde o preconceito contra a 

mídia em si. O cinema e a televisão, associados à indústria cultural alienante, são 

exemplos desse fenômeno. Segundo Adalberto Müller (2013, p. 7) no Brasil, os estudos 

sobre adaptação acontecem tradicionalmente dentro das faculdades de Letras através da 

literatura comparada, que hoje estuda não só duas línguas distintas, mas também dialoga 

com outros estudos culturais e outras áreas do conhecimento. Dentro do senso comum, o 

status quo que define a adaptação parte da prática de considerar um material original e 
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um outro adaptado e compara-los em um “jogo dos sete erros”, buscando semelhanças 

(que seriam positivas) ou diferenças (negativas).  

Ao julgar um livro como “melhor” que seu material adaptado, o que o público 

talvez esteja querendo dizer é que o livro tem uma maior riqueza de detalhes e descrições, 

que são mais alimento para a imaginação. Além disso, pode existir uma relação afetiva 

com a obra que acaba inevitavelmente provocando certas expectativas quanto à imagem 

que se construiu durante a leitura. Porém, segundo Müller, quando se trata da adaptação 

para uma mídia audiovisual, 

(...) é preciso questionar uma metodologia simplificadora que paira 

sobre os estudos de adaptação, aquela que busca equivalências 

diretas da obra literária nos filmes adaptados. Duas matrizes ou 

rupturas epistemológicas desenvolvidas no próprio âmbito das 

Letras questionam esse comparatismo pueril: de um lado, o 

desenvolvimento de metodologias complexas na teoria da literatura 

comparada. Por outro lado, os estudos de tradução, ao questionarem 

noções como “original” e “fidelidade”, criaram metodologias 

interessantes de estudo da obra traduzida. (MÜLLER, 2013, p. 9) 

 

 O questionamento das noções de “original” e “fidelidade” mencionado por Müller 

remete à quebra de paradigmas de criação proposta por Santiago, o que oportuniza a 

perspectiva de que a relação entre as mídias, quando pautada pela transposição de uma 

mesma narrativa entre elas, não necessariamente precisa ser encarregada de hierarquias. 

A adaptação é uma releitura que acrescenta e influencia na obra-fonte sem prejudica-la. 

Ao adaptar, os autores do quadrinho Dois irmãos fizeram uma leitura profunda do 

romance para reconhecer os espaços e personagens descritos e, só então, desenhá-los. 

 Jean-Paul Meyer (2012), ao propor o uso do termo “transposição”, argumenta que, 

no caso dos quadrinhos cujas histórias partem de romances, não há mudança profunda de 

suporte, nem transformação importante do registro narrativo. Por esse motivo, não 

configuram adaptação, ao contrário das versões televisivas ou cinematográficas de formas 

literárias. Sobre os estudos de tradução também mencionados por Müller, Andreia 

Guerini e Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa apresentam em Pescando imagens com rede 

textual: HQ como tradução (2013) a proposta de entender a história em quadrinho 

produzida a partir de uma obra literária desta forma, ao invés de “reescrita” ou até mesmo 

“adaptação”. Segundo as autoras, a tradução é uma argumentação, uma interpretação do 

que é dito no livro e que depois será transplantado para outro plano de expressão.  
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A reflexão que é feita dialoga com aquela trazida por Sousanis (2015), 

mencionada anteriormente, de que existem nomes diferentes para se referir a essa mídia, 

dependendo da cultura a partir da qual se observa, e que os termos próprios utilizados por 

cada uma nem sempre são equivalentes. Na defesa das histórias em quadrinhos adaptadas 

(ou traduzidas) de obras literárias, Guerini e Barbosa recomendam que não sejam 

limitadas à função de facilitadores escolares (2013, p. 8), o que seria “um tiro no pé” da 

própria educação, já que o aluno consumidor de tal produto poderia acabar acomodado 

às versões “mastigadas” dos textos e não se interessar por seus originais, efeito contrário 

do que se deseja ao aplicar a HQ adaptada em sala de aula. Além disso, defendem também 

que o quadrinho tem uma capacidade peculiar de representar a narrativa que muito se 

assemelha a um outro tipo de linguagem literária: a poesia. O que fazem os esquemas 

sintáticos, as combinações de sons e as escolhas de palavras num poema é justamente 

criar imagens mentais que podem ser recapturadas através da escrita.  

Sendo o quadrinho uma plataforma primordialmente imagética, é possível 

entender que sua linguagem é, essencialmente, poética. Na adaptação/tradução, o que foi 

dito é reconfigurado de uma linguagem para outra essencialmente diferente (verbal – 

visual), e não apenas o que é dito, mas também, talvez principalmente, o como. 

Considerando que a própria linguagem é uma tradução do mundo não verbal (BARBOSA; 

GUERINI. 2013, p. 18), e a tradução é, ela própria, uma forma (BENJAMIN apud 

BARBOSA; GUERINI. 2013, p. 21), a HQ adaptada é também uma tentativa de expressar, 

de forma análoga a sua fonte, mas com outras ferramentas, o inapreensível das palavras. 

Assim como nos clássicos da literatura, do cinema e das artes plásticas e apesar 

da sua raiz no humor e no cotidiano, questões sociais contemporâneas são abordadas com 

frequência nessa mídia igualmente atual. A pesquisadora Graça Ramos foi responsável 

por um blog sobre literatura infantil no jornal O Globo e destaca, em Habitar a infância: 

como ler literatura infantil (2017), a importância de novas técnicas, como a ilustração, 

para a construção de uma literatura que se faz cada vez mais visual, apontando a 

importância da inclusão da categoria “adaptação” no Prêmio Jabuti em 2015, já que 

histórias em quadrinhos poderiam ser também agraciadas. Em 2017, o Prêmio inaugurou 

a categoria específica para os quadrinhos.  

Por muito tempo considerada pelo senso comum, por governos opressores ou pelo 

próprio mercado editorial como um subgênero híbrido de literatura e arte visual, hoje está 
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consolidado o potencial dos quadrinhos de expressar, de maneira única, tanto assuntos 

despretensiosos e banais, quanto tópicos de implicações sociopolíticas graves e 

definidoras, além de assuntos filosóficos e próprios da intimidade. Dois irmãos em 

quadrinhos é uma tradução ilustrada dos mesmos e novos sentimentos expressos no 

romance de Milton Hatoum.  

 

2.3 Conceitos e definições sobre histórias em quadrinhos 

Para definir as histórias em quadrinhos é preciso primeiro compreender suas 

origens e também considerar sua associação com os meios em que já foram divulgadas, 

passando pela recepção que tiveram de diferentes públicos, a concepção de críticos e 

estudiosos a seu respeito, sua relação com a literatura e outras artes, até a variedade de 

termos usados para referir-se a elas. A ilustração é um meio de comunicação primordial 

e as histórias em quadrinhos utilizam esse mecanismo de forma bastante específica para 

compor ficções das mais simples às mais complexas.  

A noção de que o uso de imagens para transmitir mensagens é um recurso 

comunicativo próprio de uma população inculta, ou seja, não alfabetizada na linguagem 

escrita formal, existe desde as raízes mais remotas do quadrinho. As origens destas podem 

ser traçadas desde as pinturas rupestres, passando pelos pictogramas sequenciais de 

narrativas mitológicas encontrados em civilizações como os astecas e os egípcios, até as 

pinturas expostas em sequência, prática comum no século XIX. Além das imagens, o 

elemento verbal é um que também faz parte da composição dos quadrinhos, o que leva à 

concepção muito popular de que seriam uma “união” de imagens e palavras.  

O suíço Rodolphe Töpffer é considerado o “pai das histórias em quadrinhos 

modernas” por sua obra Histoire de M. Jabot, de 1831, na qual usava sequência de 

charges e legendas explicativas batizadas por ele mesmo de “literatura em estampas” e 

por seu admirador Johann Wolfgang von Goethe de “romances caricaturados” (FEIJÓ, 

1997, p. 14). Escritor e artista gráfico, Töpffer foi um dos primeiros a experimentar com 

essa união de imagem e palavra na forma de uma técnica inaugural e diferenciada, dando 

origem a uma terceira forma. Antes mesmo da definição dos contornos do que seriam, 

mais tarde, as histórias em quadrinhos, afirmava: 
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Produzir literatura por imagens não quer dizer empregar um meio 

para expressar uma ideia grotesca, mas também não quer dizer 

apenas representar uma historinha ou um caso. Significa, sim, a 

invenção total de um acontecimento pelo qual as partes, 

singularmente desenhadas, colocadas uma ao lado da outra, 

representam um todo. (TÖPFFER, apud BARBOSA; GUERINI, 

2013, p. 8) 

 

Desde as primeiras manifestações da forma quadrinística, o uso paralelo de 

palavras e imagens ultrapassa a união simples e gesta um meio único e autônomo de 

produção de narrativas, ou “literatura por imagens”, como Töpffer se referia a ele, que 

deve ser considerada e estudada como tal. Na mesma época, em outras partes do mundo, 

outros autores também exploravam essa nova ferramenta de contação de histórias. No 

Brasil, Ângelo Agostini era um deles, com suas sequências de ilustrações realistas 

legendadas que contavam histórias críticas à monarquia e à escravidão, As aventuras de 

Nhô Quim ou impressões de uma viagem à corte, coletânea de narrativas imagéticas 

publicadas no jornal A vida fluminense entre 1869 e 1870, foi uma das primeiras histórias 

a ser considerada “em quadrinhos” no mundo. Até hoje, na data da primeira publicação, 

30 de janeiro, é celebrado o Dia do Quadrinho Nacional. (FEIJÓ, 1995, p. 15). 

A partir do final do século XIX, o pioneirismo e a inventividade do meio se 

concentrou nos Estados Unidos, especialmente com a popularização das tiras dominicais 

nos jornais. Muitos marcos na história dos quadrinhos estão diretamente relacionados à 

história, à cultura e à economia desse país, como a crise de 1929 e a onda de desemprego 

e pobreza que assolou os americanos, provocando uma sensação geral de desamparo e 

insegurança que foi o terreno fértil do qual nasceram os super-heróis, responsáveis por 

alavancar o quadrinho a níveis industriais de consumo e produção, sendo até hoje o carro-

chefe das vendas de HQs.  

O americano Will Eisner foi um dos pioneiros no estudo sistematizado das formas 

de produção das histórias em quadrinhos com seu Quadrinhos e arte sequencial, de 1985. 

Nele, Eisner ressalta que a relação dos quadrinhos com a tecnologia é direta e histórica. 

Em suas origens, eram publicados em suplementos de jornais e revistas com impressões 

precárias, graças ao maquinário obsoleto que sequer garantia o registro correto das cores 

e a nitidez do traço pretendidos pelo artista.  

Eisner é conhecido também por ter popularizado o termo graphic novel, ou novela 

gráfica, indicando justamente a relação dos quadrinhos com a literatura em obras 
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produzidas a partir de meados da década de 70, que iam além das tiras ou páginas 

semanais dos suplementos de jornais, publicadas em formato de livros, com histórias 

fechadas, de temas considerados mais sérios e trabalhados com profundidade e 

desenvolvimento de personagens. Foi com essas novelas, ou romances gráficos, que os 

quadrinhos finalmente conseguiram ser legitimados como obras de arte, de valor artístico 

e literário reconhecido. O próprio termo em inglês usado para referir-se às HQs não era 

favorável a essa nova roupagem dos quadrinhos: comic book, literalmente “livro cômico”, 

devido à recorrência do humor. 

Com o passar das décadas e os investimentos que alavancaram a produção, o 

potencial artístico dos quadrinhos entrou em evidência, bem como o de expressão de 

temas como sociedade e política, que já era aplicado desde o século XIX. Essa mudança 

de paradigma está intimamente ligada ao fato de que os quadrinhos, como os conhecemos 

hoje, surgiram em jornais de grande circulação voltados para as massas urbanas no final 

do século XIX12. A partir dessa massificação, os quadrinhos passam a ganhar uma imensa 

e crescente popularidade, em contrapartida ao preconceito das elites econômicas e 

intelectuais, comum a quase todas as formas de entretenimento identificadas como de 

consumo popular. É possível argumentar que essa discriminação, por mais que tenha 

diminuído ao longo das décadas, foi fundamental para a forma como os quadrinhos se 

desenvolveram e deixou resquícios encontrados até hoje.  

Durante o período da Segunda Guerra Mundial, personagens populares como o 

Superman e o Capitão América eram usados como propaganda militar. No pós-guerra, os 

quadrinhos continuaram a ser apropriados como instrumentos de publicidade ideológica. 

O personagem brasileiro Zé Carioca, dos estúdios Disney, criado durante a política de 

boa-vizinhança dos Estados Unidos para com a América Latina, que chegou a aparecer 

em filmes com a atriz Carmen Miranda. Ainda na década de 50, no auge do macarthismo, 

o psiquiatra Fredric Wertham lança A sedução dos inocentes (1954), no qual atribuía às 

histórias em quadrinho a responsabilidade pelo suposto desvio de caráter dos jovens da 

época, acusando personagens populares de transgressões à moral e aos bons costumes da 

                                                           
12 Em Quadrinhos em ação: um século de história, o historiador Mário Feijó afirma que, apesar de ensaios 

precursores de produção de HQ, The yellow kid, de Richard Outcault, foi considerada a primeira história 

em quadrinhos “por ter sido produzida de forma contínua com personagem fixo e já como um produto de 

comunicação de massa (...) além de ter introduzido o balão de diálogo na arte sequencial” (1997, p. 16). 

Além disso, The yellow kid era publicada no jornal americano The New York World, considerado o primeiro 

grande jornal voltado para a massa urbana e também o primeiro a ser tachado de sensacionalista. 
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época, como a homossexualidade atribuída aos heróis Batman e Robin, o suposto 

sadomasoquismo da Mulher Maravilha e até mesmo acusações de apologia ao nazismo 

ao Superman. A obra se popularizou ao ponto de inspirar o governo norte-americano a 

criar o Comics code authority, selo de censura específico dos quadrinhos, que ganhou 

uma versão brasileira durante a ditadura militar (FEIJÓ, 1997, p. 56), e só foi 

completamente destituído no ano de 201113. 

Retomando a tese de Eni Orlandi sobre as diversas formas do silêncio e a sua face 

política, o silenciamento, a censura imposta pelo Comics code authority na indústria 

estadunidense e suas versões brasileiras da ditadura militar, pode ser enquadrada no 

conceito de silêncio local. Segundo Brandão (2013, p. 24), “A censura proíbe o discurso, 

no entanto, cala também muito mais. Com a censura, procura-se silenciar, portanto, 

palavra (ou imagem), discurso, sujeito e sentido”. As motivações que levaram à escrita 

de Sedução dos inocentes e à criação do code foram claramente políticas, visto que a 

história em quadrinhos era uma forma de arte e entretenimento popular, que se 

disseminava entre as classes mais pobres. A proibição de certas palavras ou imagens nos 

quadrinhos era também a proibição da identificação, da expressão de um certo tipo de 

indivíduo, por isso configura também uma forma de silenciamento. 

Observa-se que desde suas origens os quadrinhos existem em um contexto de 

enorme consumo e baixa aceitação, tanto de governos e das mídias tradicionais, quanto 

de alguns setores do público. Esse conflito por muito tempo dificultou o estudo e a crítica 

à mídia, fazendo com que a própria definição do que é uma história em quadrinhos ficasse 

nebulosa. Eisner, ao se dedicar a essa questão, designou aos quadrinhos o termo arte 

sequencial, que define como sendo “(...) um veículo de expressão criativa, uma disciplina 

distinta, uma forma artística e literária que lida com a disposição de figuras ou imagens e 

palavras para narrar uma história ou dramatizar uma ideia” (EISNER, 2010, p. 7). Nota-

se que sua definição considera o aspecto literário que se configura no quadrinho, além do 

imagético, levando em conta que quadrinhos são uma leitura no sentido mais amplo do 

termo, que inclui a decodificação da experiência visual. 

                                                           
13 ASSIS, Érico. “Selo do Código de Ética é completamente abolido por editoras de quadrinhos”. Omelete, 

25 de janeiro de 2011. Disponível em: https://omelete.uol.com.br/quadrinhos/noticia/selo-do-codigo-de-

etica-e-completamenteabolido-por-editoras-de-quadrinhos/  

https://omelete.uol.com.br/quadrinhos/noticia/selo-do-codigo-de-etica-e-completamenteabolido-por-editoras-de-quadrinhos/
https://omelete.uol.com.br/quadrinhos/noticia/selo-do-codigo-de-etica-e-completamenteabolido-por-editoras-de-quadrinhos/
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O quadrinho ainda é pouco estudado em comparação a outras formas de arte, mas 

conta com análises teóricas pontuais que auxiliam na interpretação de narrativas contadas 

através das imagens, como o livro de Scott McCloud intitulado Desvendando os 

quadrinhos (2005) que, além de um trabalho teórico, é uma história em quadrinhos por si 

só. A princípio, para reforçar o potencial artístico das HQs e eliminar a noção de que estão 

sempre atrelados aos temas que lhe são mais recorrentes, como aventura, ficção científica 

ou super-heróis, McCloud expande o conceito do mestre Will Eisner de quadrinhos como 

arte sequencial de modo que se separem forma e conteúdo. Para o autor, há história em 

quadrinhos quando se tem “imagens pictóricas e outras justapostas em sequência 

deliberada destinadas a transmitir informações e/ou produzir uma resposta no expectador” 

(MCCLOUD, 2005, p.9).   

Os quadrinhos são um meio monossensorial que conta com um só sentido (a visão) 

para transmitir um mundo de experiências. Segundo McCloud, existe uma “dança 

silenciosa” entre o visível e o invisível que é exclusiva dos quadrinhos, por isso seria um 

erro defini-los como um subproduto de uma mistura de literatura em prosa e arte gráfica. 

Essa noção de que os quadrinhos são uma forma de expressão artística autônoma existe, 

como foi demonstrado anteriormente, desde as suas origens. 

O pesquisador e quadrinista americano Nick Sousanis escreveu e ilustrou sua tese 

de doutorado, intitulada Desaplanar (2015), sobre como os quadrinhos são um meio 

único para a expressão de uma noção de realidade plana, que se desdobra a medida em 

que o sujeito se reconhece como parte de um todo. Nos quadrinhos, por exemplo, pode-

se imaginar que a ordem de leitura dos quadros é óbvia ou intuitiva, plana, mas Sousanis 

atenta para a liberdade do leitor de aplicar sobre a página seu olhar direcionado sobre 

aquilo que mais lhe desperta atenção.  

Assim com o leitor tem uma relação de liberdade com a página do quadrinho, para 

o autor, o desenho não é apenas a transcrição das imagens mentais para a forma material 

do papel, mas uma técnica geradora dessas formas. A imagem é um ato de imaginação no 

qual sempre estamos, leitores e autores, envolvidos diretamente com a produção de 

sentido (SOUSANIS, 2015, p. 90). Desaplanar é também um neologismo para a 

multiplicidade de pontos de vista que podem ser aplicados sobre uma obra, gerando, 

inclusive, diferentes definições para a mesma coisa. Sobre a questão da nomenclatura 

designada aos quadrinhos, afirma: 



56 
 

 
 

Fig. 4: página do livro Desaplanar 

 

(SOUSANIS, 2015, p. 61) 



57 
 

 
 

Sousanis parte de uma referência colhida de um diálogo de Romeu e Julieta, 

célebre obra de William Shakespeare, para apontar que cada título conferido à arte 

sequencial tem um objetivo específico quanto ao que se entende por essa arte. Em 

Shakespeare, Julieta reflete no segundo ato que se Romeu não fosse chamado pelo nome 

Montecchio, seu romance proibido não encontraria barreiras, sugerindo que a 

denominação de uma coisa não deve ser a origem do entendimento sobre sua definição. 

Sousanis explora a comparação do amado com uma rosa feita pela personagem 

shakespeariana para exemplificar alguns dos nomes conferidos aos quadrinhos: a 

respeitabilidade de graphic novel, a objetividade de escrita pictográfica, a estética 

específica de mangá. Por fim, o autor conclui que é um meio de lidar com a experiência 

que se utiliza do diálogo em constante evolução entre palavra e imagem e opta pela 

utilização do termo comics. Quadrinhos.  

Essa opção é também a de muitos produtores do meio, por ser menos carregada 

de juízos de valores e mais facilmente identificável pelo público. No Brasil, existe ainda 

o termo gibi que além da simplicidade implica também uma relação afetiva com uma 

memória pessoal e coletiva de leitura de quadrinhos durante a infância, compartilhada por 

muitas gerações. Gibi14 era o nome de uma das revistas de quadrinhos pioneiras no mundo 

por ser uma publicação voltada exclusivamente para essa mídia. Lançada em 1939 por 

Roberto Marinho, então editor do jornal O Globo, ficou marcada como a mais importante 

revista em quadrinhos da história no Brasil, tanto que seu nome, que à época significava 

“menino negro” como o personagem que acompanhava o título nas capas, se tornou um 

sinônimo do formato, numa metonímia comum a grandes marcas no Brasil. 

Apesar de hoje existirem nomes como histórias em quadrinhos ou novela gráfica, 

gibi ainda é o termo preferido de leitores e autores. Os gêmeos autores Fábio Moon e 

Gabriel Bá referem-se desta maneira a sua versão de Dois irmãos15. O gibi que conta e 

mostra a história de Nael só foi possível porque nos anos 2010 já está consolidada a 

capacidade técnica, artística, política das histórias em quadrinhos no Brasil. Mas assim 

como nos EUA, este não foi um processo simples e livre de restrições. 

                                                           
14 “Sinônimo de quadrinhos, revista 'Gibi' surgiu há 80 anos”, reportagem n’O Globo. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/cultura/sinonimo-de-quadrinhos-revista-gibi-surgiu-ha-80-anos-

23592959?fbclid=IwAR1qhBq72N4fxosZRSPfsEpJfW-iIsQd7eo1UeAybekk9FAhFfWTaIvHNdM> 

Acessado em 30/04/2019 

 
15 Em entrevista ao programa Trilha de Letras, da TV Brasil (12/10/2017). 

https://oglobo.globo.com/cultura/sinonimo-de-quadrinhos-revista-gibi-surgiu-ha-80-anos-23592959?fbclid=IwAR1qhBq72N4fxosZRSPfsEpJfW-iIsQd7eo1UeAybekk9FAhFfWTaIvHNdM
https://oglobo.globo.com/cultura/sinonimo-de-quadrinhos-revista-gibi-surgiu-ha-80-anos-23592959?fbclid=IwAR1qhBq72N4fxosZRSPfsEpJfW-iIsQd7eo1UeAybekk9FAhFfWTaIvHNdM
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2.4 Quadrinhos não-verbais e a presença do narrador 

Independente do nome que se dá a esse meio, seja história em quadrinho, gibi ou 

graphic novel, ou à técnica utilizada para recriar nele uma história originalmente 

publicada como romance, seja adaptação, tradução ou transposição, os quadrinhos são 

uma sequência deliberada de imagens com o propósito de comunicar uma narrativa. 

Neles, o silêncio é representado através de seus recursos particulares e polissemia 

proveniente dele é também criadora de novos significados. Segundo Eisner, ao lidar com 

dois principais dispositivos de comunicação, palavras e imagens, o quadrinho 

potencializa sua capacidade expressiva. Contudo, um recurso muito comum da HQ é 

justamente o uso de imagens sem a participação das palavras, fazendo com que o leitor 

interprete “sozinho” uma passagem da história, no caso das obras mistas, ou até mesmo 

uma história inteira. Sobre esse aspecto, diz Eisner: 

A ausência de qualquer diálogo para reforçar a ação serve para 

demonstrar a viabilidade de imagens extraídas da experiência 

comum (...) As imagens sem palavras, embora aparentemente 

representem uma forma mais primitiva de narrativa gráfica, na 

verdade exigem certo refinamento por parte do leitor (ou 

espectador). A experiência comum e um histórico de observação são 

necessários para interpretar os sentimentos mais profundos do autor 

(EISNER, 2010, p. 20) 

 

Dois irmãos em quadrinhos se vale frequentemente desse recurso. De fato, essa é 

a técnica escolhida pelos gêmeos para abrir a obra. Enquanto o romance já começa com 

o narrador, ainda desconhecido, introduzindo a casa e a família a partir do momento da 

despedida de Zana, o quadrinho conta com uma série de imagens que contextualizam o 

leitor a partir do repertório visual mencionado por Eisner.  

Uma pintura em nanquim de um céu tempestuoso, com nuvens negras sobre o rio 

Negro, anunciando a chegada de um temporal, abre a graphic novel de Moon e Bá. Em 

seguida, uma sequência de quadros panorâmicos leva o leitor por um passeio pelo bairro 

portuário de Manaus, percorrendo a beira do rio com seus barcos ancorados e ruas 

margeadas por carros estacionados e árvores centenárias. A agitação das folhas e dos 

galhos é indicada pelo recurso gráfico das linhas de movimento e indicam, por sua vez, o 

vento forte, prenúncio da tempestade que é descrita e ilustrada em Dois irmãos.  
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A sequência alcança o interior de uma casa velha, tomada pela poeira e as teias de 

aranhas que tomam conta dos candelabros que um dia foram luxuosos. Uma mulher 

observa o vazio e a escuridão da sala, representados na imagem por espaços totalmente 

preenchidos de nanquim, indicando a falta de objetos que criassem outros formatos de 

sombra no ambiente além do contorno das janelas desenhado no chão.  

Só então a voz do narrador se faz presente, recortada pela forma retangular 

contraposta sobre as sombras do quadro: “Zana teve de deixar tudo”. Apesar do contraste 

do jogo de luzes que não permite muitos detalhes e graças ao tom da cena, percebe-se que 

Zana é uma mulher idosa, enfraquecida pelos anos e pelo peso das memórias. A tipoia no 

braço quebrado, indicando um corpo que já não suporta o fardo da convivência com o 

desmonte familiar, reforça essa conclusão, junto com a primeira fala do quadrinho 

registrada em discurso direto, ou seja, dentro de um balão de fala: “Eles estão nesta casa”. 

Do lado de fora, a magnitude da floresta amazônica é ilustrada apenas em seus contornos: 

o verde exuberante, característico das representações da região, é substituído pelo preto e 

branco antagônico, que aqui serve de recurso tanto estético, quanto simbólico.  

Um salto espacial e temporal leva o leitor para o quarto de hospital onde Zana 

proferiu suas últimas palavras, em seu árabe materno, com a coragem de mãe aflita na 

hora da morte: “Meus filhos já fizeram as pazes?” De volta à casa, um grande painel 

ilustrado do quintal mostrando sinais de abandono ocupa uma página inteira, com Zana 

ajoelhada no centro. Quase não se percebe o pequeno recordatório no canto inferior 

direito, com a fala do narrador informando a uma mãe derrotada e a um leitor seduzido: 

“Ninguém respondeu”. 

Essa sequência representa um prefácio à obra, no qual os principais temas e 

personagens são introduzidos através da melancólica cena de Zana e Nael revisitando a 

casa abandonada. As páginas contam com pouca ou nenhuma linguagem verbal, valendo-

se apenas das “imagens extraídas da experiência comum” das quais Eisner fala. Os 

indícios de tempestade e os sinais de abandono da casa despertam no leitor sensações 

comuns relacionadas a essas imagens. As árvores frondosas e o porto sobre o rio 

caudaloso, mesmo para um leitor não familiarizado com a região, trazem à tona as 

referências da floresta amazônica e da cidade de Manaus. Barbosa e Guerini referem-se 

a essas imagens apropriando-se do conceito de palavramundo de Paulo Freire, para quem 

a leitura do mundo começa desde que a criança começa a usar seus sentidos.  
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Traduzir a literatura em imagens não significa facilitar a apreensão 

do estético para um leitor despreparado. Significa utilizar tecnologia 

familiar, mas complexa, adquirida no embaralhado discurso da 

palavramundo, para compreender (...) enredos extravagantes e 

personagens densas e inconsistentes num processo que se dá muito 

precocemente. (BARBOSA; GUERINI. 2013, p. 11) 

 

É uma concepção que remete à palavra no sentido de várias formas de expressar 

essa leitura de mundo. Assim, a “tecnologia familiar” mencionada pelas autoras seria 

justamente a imagem, que é captada desde antes da aprendizagem da decodificação da 

escrita. Para Eisner, a imagem funciona como forma de comunicação e “a compreensão 

de uma imagem requer um compartilhamento de experiências” (2010, p. 7).  A história 

em quadrinho não pressupõe um leitor infantil ou não alfabetizado, o que o fator comum 

da imagem permite é que qualquer pessoa que possua os sentidos apropriados possa ler. 

O terceiro capítulo do livro começa com a chegada de uma carta de Yaqub de São 

Paulo e a reunião da família para a sessão de leitura promovida por Zana, que rendia 

convites aos vizinhos e um jantar festivo. O gêmeo mais velho enviava notícias da 

metrópole que maravilhavam os manauaras, comovia a mãe com os relatos de seu 

sucesso. Com o passar do tempo, as cartas vão rareando, as notícias ficando escassas. Em 

uma delas, uma foto mostra um homem muito parecido com o rapaz que desfilara no sete 

de setembro como sinal de despedida, “usando a máscara do que havia de mais moderno 

do outro lado do Brasil” (HATOUM, 2006, p. 45). Esse momento festivo que introduz o 

capítulo na verdade serve para mostrar o contraste que era Yaqub, descrito pela lembrança 

de Nael como “um ser calado que nunca pensava em voz alta” (idem). Na HQ, Moon e 

Bá optaram por um outro viés para começar o capítulo correspondente ao romance: 

Nela, Nael é igualmente o narrador em primeira pessoa, mas sua primeira aparição 

no quadrinho é no capítulo 3, encabeçado pelo retrato de um curumim num fundo branco, 

vazio (Fig. 5), seguido por uma sequência de quadros que o mostram observando a família 

durante a infância – “Cresci vendo as fotos de Yaqub e ouvindo a mãe dele ler suas cartas” 

(HATOUM, 2006, p. 45) – para depois alcançar uma cena em que o pequeno menino da 

casa pergunta a Domingas sobre seu pai. Enquanto no livro o questionamento é, na 

verdade, uma reflexão para si mesmo em discurso indireto-livre, na HQ ele está 

posicionado em um balão de fala, marca do discurso direto de um personagem, o que 

coloca Nael em uma posição ativa na sua procura pelo autorreconhecimento.  
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Fig. 5: representação de Nael criança 

 

(MOON, BÁ, 2015, pg. 70) 

 

Esse jogo entre palavras e imagens que se instaura no trânsito entre romance e 

história em quadrinhos é um dos principais recursos usados pelos gêmeos quadrinistas 

para traduzir em desenhos a narrativa intimista de Nael. Desta forma, Moon e Bá 

reinterpretam a atuação do personagem em situações decisivas, nas quais sua capacidade 

de expressar verbalmente seus anseios é crucial.  

Ao contrário do romance, no qual tem um papel primordial, mas coadjuvante em 

relação ao protagonismo dos gêmeos, no quadrinho, Nael não é apenas o narrador, mas o 

personagem principal de sua própria história. A memória é um lugar fundamental para a 

construção do ser e os autores do quadrinho materializam a de Nael dando a ele a 

confiança de que suas perspectivas e sensações são mais importantes para sua jornada do 

que a veracidade dos fatos ocorridos. 

 Em via semelhante à do momento de infância mencionado, quando na HQ ganha 

um balão de fala para externar uma pergunta visceral, outra passagem significativa na 

qual é evidente o intercâmbio entre os aspectos verbal e visual é a morte de Domingas. 

Dois recordatórios preservam na legenda uma breve introdução do narrador à cena. O que 

se segue, no romance, é um longo parágrafo descritivo do encontro de Nael com o corpo 

sem vida de sua mãe, balançando junto ao movimento da rede, e as sensações e 

lembranças que o momento lhe provoca. Mais uma vez a memória é acionada ante a 

contemplação do silêncio, a incredulidade do ocorrido e a imutabilidade dos fatos. 
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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 

mesmo quartinho que fedia a barata. (HATOUM, 2006, p. 182) 

 

 Na HQ, esta é uma cena narrada no instante mesmo em que se passa a ação. Ao 

invés da voz narrativa de Nael, no futuro, contando o ocorrido, este é um momento 

silencioso. O silêncio começa desde a casa vazia e segue o narrador pelo quintal, até o 

quartinho dos fundos. O leitor (ou espectador, como se refere Will Eisner) ao invés de ser 

guiado pelo narrador, acompanha-o até o local, sente com ele o peso da morte. Ambos 

compartilham a dura sensação da perda. Os quadros se aproximam dos detalhes 

mencionados do rosto envelhecido da mulher indígena, depois retomam um panorama 

dos dois abraçados.  

O luto é uma das grandes experiências caracterizada pelo silenciamento que são 

trabalhadas em Dois irmãos nas suas duas formas. A insuficiência das palavras se faz 

visível na página referente a esta cena. Curiosamente, na página seguinte, a retomada da 

palavra se dá com o trecho “Toda a fibra e o ímpeto da minha mãe tinham servido os 

outros. Guardou até o fim aquelas palavras, mas não morreu com o segredo que tanto me 

exasperava” (HATOUM, 2006, p. 182). 

A história contada por Milton Hatoum e ilustrada por Fábio Moon e Gabriel Bá 

universaliza as muitas particularidades de uma família. Para os gêmeos, Zana sonhava 

um futuro de reconciliação. Para Nael, Yaqub propunha um futuro de cálculos e 

modernidade. Mas nenhum dos dois se concretiza, e o futuro em Dois irmãos permanece 

como uma falácia persistente que não tem espaço em meio aos conflitos, às 

consequências. 
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Fig. 6: cena da morte de Domingas 

 

(MOON, BÁ, 2015, pg. 209) 
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Os estrangeiros – imigrantes de um país longínquo, de língua e cultura tão 

diferentes que impedem qualquer reconhecimento imediato; a indígena tirada de sua 

comunidade para ser educada e catequizada em nome de uma ideia de civilização que é a 

própria causadora dos males que a atingem; o serviçal doméstico que está mais próximo 

de ser parte da casa do que da família, apesar da inegável herança biológica.  

Todos esses personagens têm em comum a ausência da fala. Não daquela 

cotidiana e corriqueira que comunica necessidades básicas, mas daquela que é também 

criadora e parte do âmago do ser para concretizar angústias, como a de habitar, mas não 

pertencer a nenhum lugar. E todos se encontram em Nael, responsável por revisitar esses 

lugares para ressignificá-los, mesmo sabendo que o perdão, a conciliação e a cura são tão 

inatingíveis quanto indizíveis. Como alternativa a essa falta, a imagem vem propor uma 

nova forma de expressar para significar. Nos quadrinhos, o potencial narrativo da arte 

sequencial é aplicado à polissemia característica da imagem. Em uma única ilustração 

existem várias interpretações possíveis e é justamente essa multiplicidade de sentidos que 

faz com que o quadrinho diga tanto, mesmo quando seus personagens encontram 

dificuldades para dizer o mínimo.  
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3. A IMAGEM CONTRA O SILENCIAMENTO 

 

3.1 A narração através da imagem 

Em entrevista já mencionada ao programa Trilha de Letras da TV Brasil, os 

autores de Dois irmãos comentam os diferentes processos que envolveram a produção do 

quadrinho. De acordo com os gêmeos quadrinistas, quando trabalham em parceria 

costumam alternar entre eles a responsabilidade pela ilustração ou pelo roteiro. Enquanto 

a maior parte de seu álbum Daytripper foi desenhada por Fábio Moon, Gabriel Bá é o 

gêmeo que se destaca como ilustrador principal de Dois irmãos.  

O autor comenta como a força da narrativa foi um dos motivos que os levou a 

escolhe-la para adaptação, caracterizando-a como uma tragédia que se passa num Brasil 

menos urbano, que não está nas histórias que são popularmente representadas no eixo 

artístico do Sudeste do Brasil. Fábio Moon, responsável primordialmente pelo roteiro, 

expõe que a escolha pelo preto e branco nas cores de Dois irmãos se deu por motivos 

antes técnicos do que artísticos: os autores são de uma geração que sofreu com a limitação 

da falta de acesso a equipamentos de reprodução dos quadrinhos e por esse motivo 

desenvolveram um estilo sobre o preto e branco. Hoje, o autor afirma, com o avanço da 

tecnologia, a cor também pode funcionar como elemento narrativo. Apesar disso, o 

contraste sem escalas de cinza é incidentalmente favorável à história sobre a dualidade 

dos personagens protagonistas. 

O trabalho de Fábio Moon e Gabriel Bá foi adaptar e também criar através do 

desenho a variedade de sensações materiais e imateriais – cheiros, cores, sabores, 

emoções – presente no romance. O uso exclusivamente de preto sobre o papel branco 

(exceto na capa, que traz os dois irmãos dividindo um mesmo rosto partido, sobre um 

fundo vermelho) confere dramaticidade à obra e faz referência à desarmonia que se 

apresenta e vai sendo diluída no decorrer da obra. Em Quadrinhos e arte sequencial, Will 

Eisner ressalta que a relação das histórias em quadrinhos com a tecnologia é direta e 

histórica. Em suas origens, eram publicados em suplementos de jornais e revistas com 

impressões precárias, graças ao maquinário obsoleto disponível na época, que sequer 

garantia o registro correto das cores e a nitidez do traço pretendidos pelos artistas.  
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A correlação entre aspectos técnicos da produção do quadrinho e a narrativa é 

visível em diversas passagens de Dois irmãos. No romance, nos parágrafos em que é 

narrada a morte de Domingas há detalhes que não são recuperados na HQ. Nela, ficam 

visíveis os lábios ressequidos e o movimento de Nael ao balançar a rede, mas não é 

possível desenhar o cheiro de barata ou, graças ao preto e branco, o vermelho desbotado 

da rede que se tornara apenas um hábito antigo do olhar. Esses detalhes específicos da 

produção gráfica da história em quadrinhos influenciam diretamente na forma como a 

narrativa será interpretada que pode, inclusive, não ser a mesma do romance. Ficam a 

cabo da leitura inaugural feita pelo leitor que pega o quadrinho pela primeira vez, ou 

também da memória daquele que já está familiarizado com a obra de Hatoum. 

Durante a escrita/ilustração da história em quadrinhos, Moon e Bá se inspiraram 

em registros fotográficos de Manaus na época em que se passa o romance, além de uma 

visita à cidade em 2011 e imagens de satélite, disponibilizadas pelo software Google 

Street View. Esses processos de captação de referências estão devidamente registrados 

no blog da editora Companhia das Letras16 e foram de suma importância para a criação 

do universo da história, interferindo em muito mais do que apenas o aspecto visual. Dois 

irmãos é, essencialmente, o relato de um narrador socialmente marginalizado buscando 

no passado, e ao mesmo tempo construindo na escrita, sua identidade e seu lugar no 

mundo. Dessa forma, ao ter sua narrativa adaptada para um meio que conta com o recurso 

imagético, além do verbal, esse mesmo narrador possui também uma outra forma através 

da qual se expressar. Nael se faz presente e se desenvolve também nos desenhos dos 

personagens, dos rios, florestas e ruas da cidade de Manaus. É o seu olhar, através do 

nanquim de Gabriel Bá, que ilustra o quadrinho. 

 

Figura 7: Igreja em Manaus 

 

(Fonte: Google Street View)  

                                                           
16 Disponível em: http://historico.blogdacompanhia.com.br/tag/dois-irmaos/. Acessado em 02/06/2019. 

Figura 8: Igreja em Manaus representada na HQ 

 

(MOON, BÁ, 2015, pg. 7)  

http://historico.blogdacompanhia.com.br/tag/dois-irmaos/
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Como já foi apresentado, Nael constrói seu relato a partir de memórias próprias e 

de outras pessoas, tanto de eventos importantes, quanto de momentos do cotidiano e 

também das rápidas e constantes mudanças na paisagem de Manaus. Considerando-se o 

vínculo intimista que o narrador estabelece com a sua escrita, pode-se afirmar que, na 

proposta da história em quadrinhos, a rejeição do passado, a busca por um lugar social e 

a construção da identidade se dão também através da ilustração. A presença do narrador 

nas histórias em quadrinhos é um tema bastante debatido entre os pesquisadores dessa 

mídia. Nas sequências de imagens sem o suporte da linguagem verbal, essa se torna uma 

questão ainda mais complexa.  

Um conceito que ajuda na compreensão da presença do narrador é o da diegese 

que, para Gérard Genette, significa aquilo que é próprio da ficção, em oposição ao “real”, 

ou seja, o mundo em que se passa a história em oposição ao mundo do leitor. Aquilo que 

tem função dentro desse primeiro mundo ficcional é considerado diegético – no caso dos 

quadrinhos, a ilustração é um meio através do qual esse mundo é expressado, assim como 

a linguagem verbal que a acompanha. Em Fronteiras da narrativa (2011, p. 262), Genette 

aponta para a existência de uma fronteira dentro do domínio da representação ficcional 

que separa a narração da descrição.  

A representação de ações e acontecimentos seria a narração propriamente dita, 

enquanto a representação de objetos e personagens seria a descrição. Genette analisa a 

historicidade dessas duas modalidades e afirma que o importante nessa comparação é 

considerar as funções diegéticas da descrição, isto é, o papel representado pelas passagens 

descritivas na economia geral da narrativa. 

É necessário observar enfim que todas as diferenças que separam 

narração e descrição são diferenças de conteúdo e não têm 

propriamente existência semiológica: a narração liga-se a ações ou 

acontecimentos considerados como processos puros, e por isso 

mesmo põe acento sobre o aspecto temporal e dramático da narrativa; 

a descrição ao contrário, uma vez que se demora sobre objetos e seres 

considerados em sua simultaneidade, e encara os processos eles 

mesmos como espetáculos, parece suspender o curso do tempo 

contribuindo para espalhar a narrativa no espaço. Estes dois tipos de 

discurso podem, portanto, aparecer como exprimindo duas atitudes 

antitéticas diante do mundo e da existência, uma mais ativa, a outra 

mais contemplativa e logo, segundo uma equivalência tradicional, 

mais “poética” (GENETTE, 2011, p. 265) 
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Genette conclui que apesar disto, do ponto de vista dos modos de representação, 

narrar um acontecimento e descrever um objeto são duas operações semelhantes, que 

põem em jogo os mesmos recursos da linguagem. Porém, em se tratando da linguagem 

verbovisual específica dos quadrinhos, pelo menos a que é utilizada em Dois irmãos 

pode-se afirmar que a descrição é quase sempre exclusiva da ilustração. Os recordatórios, 

onde o narrador se manifesta, são reservados em sua maioria à ação, mas esta não se limita 

a esse espaço e também é ilustrada através dos personagens. 

Numa análise da representação do passar do tempo nas linguagens verbal e visual, 

Hernán Ulm afirma que as imagens não devem ser interpretadas, já que são elas mesmas 

interpretações do mundo.  Na imagem, não há antes ou depois, início ou fim, somente o 

meio e o agora. “Se a escrita histórico-narrativa explica fatos, tentando remeter os efeitos 

às causas que os produziram, as imagens não explicam nada: elas dão a ver um 

acontecimento” (in: MULLER, 2013, p. 103). A imagem como descrição teria a função 

de “espalhar a narrativa no espaço”, mas as “imagens pictóricas justapostas em sequência 

deliberada” (MCCLOUD, 2005, p. 9) cumprem muito além dessa atribuição. 

Segundo Gabriel Monte (2018), em uma investigação acerca da presença do 

narrador nos quadrinhos exclusivamente silenciosos, ainda não existe um consenso sobre 

a instância enunciativa que narra uma história em quadrinhos. Enquanto alguns 

pesquisadores como Antonio Luiz Cagnin e Marcos Nicolau afirmam que ela existe 

apenas enquanto texto verbal, Thierry Groensteen e Barbara Postema argumentam que, 

por causa do duplo caráter verbal e visual, ela se manifesta também nas imagens. Com 

base nesses dois posicionamentos, Monte (2018, p. 46) questiona: “Ao considerar o 

narrador dos quadrinhos apenas como texto verbal não estaríamos nos limitando a apenas 

um componente da linguagem?” De acordo com Groensteen, não é possível estabelecer 

uma ciência geral da narratologia para todas as mídias, e a resposta é positiva. 

 

A questão do narrador pode legitimamente ser levantada em relação a 

qualquer tipo de história, mas deve ser colocada de novo para cada 

meio, porque cada um tem seu próprio mecanismo enunciativo e, 

consequentemente, uma configuração narratológica distinta. (...) Quer 

seja considerado como um agente compulsório ou como opcional, [o 

narrador] é definido em todos os casos como um intermediário entre 

a história e o leitor, uma instância que expressa um ponto de vista 

sobre os eventos relatados (GROENSTEEN apud MONTE, 2018) 
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 O trabalho teórico de Groensteen sobre histórias em quadrinhos é de suma 

importância, porque as análises do autor partem dos próprios quadrinhos, ao invés de 

aplicar conceitos apropriados de teorias da literatura, do cinema ou das artes plásticas, 

contribuindo para a legitimação desse meio como forma de arte autônoma. A partir de 

Groensteen, Monte analisa que a natureza polissemiótica dos quadrinhos dificulta a 

elaboração de sua narratologia e que a interação entre texto e imagem acontece de formas 

variadas. Por fim, a conclusão do autor é de que ambos exercem papeis integrais no 

processo narrativo e devem ser considerados igualmente como veículos do narrador. 

 

Para Groensteen o narrador está no quadrinho em todos os seus aspectos. O autor 

aponta que, em especial, a disposição dos quadros, ou seja, o layout da página, é onde ele 

é mais facilmente identificado. Will Eisner determinou o termo “arte sequencial” para 

definir esse meio justamente porque o que o caracteriza e o diferencia de outras artes é a 

sequencialidade deliberada na qual os requadros são dispostos na página, e essa sequência 

é narrativa à medida em que é a representação de ações e acontecimentos que “põe acento 

sobre o aspecto temporal e dramático da narrativa” (GENETTE, 2011, p. 265). 

 

Se eu atribuo a responsabilidade (entre outros) pelo layout ao 

narrador, isso é porque eu o vejo como uma operação que desempenha 

um papel integral na narração, e não apenas uma questão de estética, 

técnica ou ornamentação. As propriedades narrativas do layout 

surgem mais notavelmente do fato de que ele impõe seu próprio ritmo 

no processo de leitura e, portanto, também no desdobramento da 

história - que uma de suas funções é focalizar uma atenção particular 

em certos momentos da ação manipulando enquadramento (usando 

um quadro extragrande ou um formato incomum) ou localização na 

página (GROENSTEEN apud MONTE, 2018, p. 62) 

 

Sobre o ritmo que é imposto ao processo de leitura, McCloud (2005, p. 104) 

demonstra como, durante a leitura de uma história em quadrinhos, o quadro que está 

sendo lido num determinado momento representa o presente, enquanto o anterior é o 

passado e o próximo, o futuro, mas esses outros dois tempos estão acessíveis ao leitor 

apenas com um virar de olhos. Antes de se engajar na leitura quadro-por-quadro, o leitor 

se depara com a visão da página inteira, que pode antecipar-lhe o tom ou mesmo a própria 

ação que está preste a se desenrolar. Assim, é possível argumentar que o próprio leitor 

tem um papel fundamental na narração da história em quadrinhos. 
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Por fim, depois de comprovada a presença do narrador nos quadrinhos nas suas 

duas características principais – verbal e visual – podemos retomar a associação de 

Barbosa e Guerini dessa linguagem com a linguagem poética. Para Genette, essa 

característica fica a cargo da descrição na modalidade verbal, mas o autor também afirma 

que essa divisão entre os modos de representação é meramente analítica. Unindo essa 

observação à das autoras, percebe-se que a narração ocorre na história em quadrinhos 

como um todo, contando e descrevendo através das palavras e das imagens. 

 

3.2 A construção da imagem da Amazônia 

A narrativa de Dois irmãos acontece durante a maior parte do século XX. O 

período mais antigo que se relata é quando Galib, o pai de Zana, chega em Manaus com 

as primeiras levas de imigrantes do ciclo da borracha e inaugura o restaurante Biblos, em 

1914. Em relação ao futuro narrativo, Nael descreve a cena em que Omar é liberado do 

seu encarceramento por motivos incertos, mas que provavelmente envolviam sua relação 

com o subversivo professor Antenor Laval, na época da ditadura militar. Menciona 

também a morte de Yaqub “há uns cinco ou seis anos” (HATOUM, 2006, p. 196), dando 

a entender em que o momento em que acontece a escrita se dá após esse acontecimento. 

O narrador escreve a partir de um futuro em que vive sozinho no mesmo quartinho dos 

fundos de sempre, entre o antigo cortiço e o casarão, agora transformado em uma grande 

loja de produtos importados, à luz oscilante dos constantes apagões em Manaus. A 

representação da capital amazonense e as mudanças que sofre ao longo dos anos é um 

dos grandes motes de Dois irmãos, tanto no romance, quanto na história em quadrinhos. 

No livro de Hatoum, como foi mencionado no primeiro capítulo deste trabalho, 

Tânia Pellegrini aponta a existência de um “regionalismo revisitado” que serviu para 

destacar a desigualdade social de um Brasil de contrastes, que não serve aos lugares-

comuns sobre a representação da floresta amazônica. Seguindo esse raciocínio, Leyla 

Perrone-Moysés demonstra o contraste entre o calor e o atraso econômico na Manaus de 

Omar e o frio e o desenvolvimento na São Paulo de Yaqub (2007, p. 288). A Amazônia 

de Hatoum, cujo coração é a cidade de Manaus e seu lento progresso urbano, não se 

encaixa nas descrições da imaginação ufanista e no clichê de uma floresta mítica e 

fechada que esconde riquezas naturais a serem exploradas pelo desenvolvimento urbano.  
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A história em quadrinhos, por sua vez, complementa esse pensamento ao 

representar a cidade e a floresta sem suas típicas cores vibrantes, tanto o colorido dos 

portos e feiras, quando o verde abundante das árvores frondosas e rios perenes. Ao 

remover a influência das cores, essa Amazônia em preto e branco força o leitor a se 

concentrar na visão nada estereotipada da cidade e da floresta e, principalmente, nas 

histórias que são contadas. Manaus em Dois irmãos é uma voz narradora coletiva, uma 

personagem protagonista. Na HQ isso se comprova nos quadros em que somente a 

paisagem é desenhada, sem personagens ou acontecimentos, mas igualmente narrativos. 

O espaço nessa narrativa cumpre funções para além do cenário que serve de plano 

de fundo para o enredo. Segundo Arce, “a paisagem em Hatoum não é só um depósito de 

memória cultural, é também um catalizador para a memória” (2007, p. 229). A paisagem 

a qual a autora se refere é um conceito interessante que, quando analisado, lança uma 

perspectiva diferenciada à questão não somente dos ambientes, mas também da maneira 

como são representados na adaptação para a história em quadrinho. O arquiteto e 

urbanista Garrett Eckbo, um dos pioneiros do paisagismo moderno norte-americano, 

estipula que a paisagem é, além do complexo total de elementos físicos em uma dada 

área, também a possibilidade de unir sociedade e natureza. 

 

Por paisagem entendo tudo o que nos envolve, onde quer que 

estejamos. Isto inclui não só todos os elementos físicos – terra, água, 

atmosfera, edifícios, árvores, ruas, carros – mas também os costumes, 

leis, tradições, permissões, proibições, e atitudes que os antropólogos 

e os sociólogos denominam cultura. A paisagem física é um produto 

dos processos da natureza e da cultura humana, combinados em 

proporções variadas [...] (ECKBO apud BARTALINI, 2013, p. 76) 

 

A partir desse conceito arquitetônico, entende-se a paisagem como mais do que 

um cenário idílico de natureza, incluindo também elementos imateriais. A definição de 

paisagem como um produto da cultura humana, e não um dado puramente natural, é 

fundamental para o conceito de regionalismo revisitado que está presente em Hatoum, já 

que o autor expõe a cidade, o rio e a floresta com uma visão que parte da relação de troca 

que as pessoas do local mantêm com esses elementos, criando-os à mesma medida em 

que são influenciadas por eles. Esse pensamento corrobora também com a ideia de que, 

na HQ, o preto e branco que suprimiu o tradicional verde amazônico tem uma função 

enunciativa na produção desse espaço. 
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Em A invenção da paisagem, Anne Cauquelin (2007) aborda a relação da natureza 

com a pintura e desta com a própria noção de realidade, adquirida através do sentido da 

visão. A autora faz um percurso histórico para demonstrar como as paisagens são capazes 

de moldar e definir a visão que se tem do ambiente, atribuindo à pintura renascentista, 

aos murais de Pompeia, entre outros, a noção de natureza como paisagem que ficou 

impregnada no senso comum até os dias de hoje. Para a autora, nossa visão da natureza 

não é puramente um efeito do olhar, mas uma narrativa contada durante séculos pela arte, 

pela ciência e demais disciplinas humanas, inclusive as descrições literárias. Segundo 

Cauquelin, “é a razão que vê, e não o olho” (2007, p. 81). A moldura de uma pintura é 

como uma janela para a natureza que mostra não os seus objetos isoladamente, mas a 

relação entre eles, que é composta pela subjetividade de um autor, e esse elo entre os 

objetos é justamente o que significa a paisagem. 

 

E se pode dizer, tanto dos objetos como das palavras, que eles só têm 

valor quando se compõem entre si e que, se refulgem com algum 

brilho, é porque estão dispostos com arte em algum ponto do discurso 

que os circunda. Os objetos da paisagem, (...) não remetem, parte por 

parte, às coisas da natureza tomadas separadamente; é a ordenação de 

sua aparição que significa: "natureza". A maneira de ordenar essas 

"coisas", o vínculo que as une depende então de uma retórica. 

(CAUQUELIN, 2007, p. 86) 

 

Para Cauquelin, a mesma lógica aplicada à pintura pode ser adaptada para as 

palavras, mas, por outro lado, “as palavras podem mentir; a imagem, por seu lado, parece 

fixar o que existe” (2007, p. 93). No que tange à construção de uma imagem da floresta 

amazônica no âmbito das palavras, alguns termos são frequentemente associados à 

Amazônia e o Norte do Brasil de forma geral, como a palavra “exótica”. Mas na Manaus 

miscigenada e heterogênea de Hatoum os lugares-comuns se confundem. Para o leitor e 

também para a população de nativos e imigrantes, por exemplo, “o Líbano acaba sendo, 

no texto, mais ‘exótico’ do que a Amazônia” (PERRONE-MOYSÉS, 2007, p. 288). Para 

Nael, o país de origem da sua família paterna, com suas descrições “quase estereotipadas” 

(ibidem) de montanhas, céu azul e rebanhos de carneiros, é apenas uma referência 

longínqua, graças à imagem que foi construída dele. 
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3.3 A criação de laços através das imagens 

A construção identitária do narrador-personagem de Dois irmãos se dá através na 

narrativa de histórias, memórias e relatos. Uma vez atestada a relevância da imagem na 

produção tanto do romance, quanto do quadrinho, percebe-se que sua identidade também 

se molda em torno do que ele viu durante a vida. “Cresci vendo as fotos de Yaqub e 

ouvindo a mãe dele ler suas cartas” (HATOUM, 2006, p. 45): a relação de Nael com o 

gêmeo mais velho é primordialmente pautada pela visão que tinha dele, tanto a imagem 

mental que construiu a partir das histórias que ouvia, quanto as fotografias espalhadas 

pela casa. Yaqub passa a maior parte da infância de Nael em São Paulo, mas mesmo sem 

corpo presente, existia para Nael porque tinha uma imagem. 

 

Quando soube que ele ia chegar, senti uma coisa estranha, fiquei 

agitado. A imagem que faziam dele era a de um ser perfeito, ou de 

alguém que buscava a perfeição. Pensei nisto: se for ele o meu pai, 

então sou filho de um homem quase perfeito (HATOUM, 2006, p. 83) 

 

Graças a essa distância geográfica, que também era econômica e social, como 

afirma Perrone-Moysés, Nael desenvolveu uma imagem completamente idealizada de 

Yaqub, em oposição à presença real e conturbada de Omar no seu cotidiano. Muito do 

seu desprezo pelo Caçula vem de uma comparação com a imagem que tinha de Yaqub, 

que fora alimentada por todos os moradores da casa, cada um de acordo com a relação 

que tinha com o gêmeo. As fotografias de Yaqub espalhadas pela casa comunicam sua 

onipresença, como se, mesmo ainda em vida, fosse sempre uma memória, nunca uma 

realidade física (ARCE, 2007, p. 226). Omar nutria seu ódio e em dois momentos da 

história desconta esse sentimento na sua imagem material, fotográfica: quando quebra 

com a corrente o espelho de Zana – “quebrou as molduras dos retratos do irmão, e 

começou a rasgar as fotos; rasgava, pisoteava e chutava os pedaços de moldura” (p. 129) 

– e quando vandaliza as fotos de casamento “Yaqub não perdoou os desenhos obscenos 

que Omar fez nas fotos de casamento...” (p. 93). De certa forma, esse sentimento também 

se manifesta quando se aproveita da gemelaridade para roubar o passaporte do irmão. 

Na HQ, a importância da imagem é ainda mais significativa já que os personagens 

se fazem presentes não só pelas suas falas e descrições, mas também pelas suas 

ilustrações. Por se tratar de um meio que trabalha a descrição através da imagem, os traços 
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que caracterizam a gemelaridade de Omar e Yaqub são herdados de Halim e se refletem 

também em Nael, que tem os olhos grandes e arredondados da família libanesa. Na HQ 

Dois irmãos, os personagens indígenas são desenhados com cabelos pretos e muito lisos 

e, o que é mais visivelmente marcante da representação da etnia, os olhos como traços 

finos horizontais. Apenas em cenas de close muito fechado no rosto é que se percebem 

seus olhos propriamente ditos. Essa interpretação é possível graças à observação de 

personagens além de Domingas que apresentam esses traços. Geralmente são figurantes, 

aparecendo em multidões ou em cenas que mostram o cotidiano do porto de Manaus. 

No episódio da infância dos gêmeos em que aconteceu a exibição do filme no 

porão dos Reinoso, no qual Omar ataca Yaqub com uma garrafa quebrada, as crianças de 

toda a vizinhança foram convidadas. Com suas melhores roupas, dirigiram-se ao porão e 

aguardavam ansiosamente pelo espetáculo quase fantástico das imagens em movimento 

no cinema caseiro. Entre essas crianças, “dois curumins de uma família que morava no 

Seringal Mirim serviam guaraná e biscoitos de castanha aos convidados” (HATOUM, 

2006, p. 21). Duas crianças que não participavam da diversão, mas trabalhavam servindo 

as outras, são apresentadas brevemente como sendo curumins (crianças indígenas) de uma 

região pobre e afastada da cidade. No quadrinho, os autores incluíram esse detalhe de 

maneira bastante sutil na ilustração. 

Fig. 9: curumim servindo as crianças 

 

(MOON, BÁ, 2015, pg. 31) 

 Os dois curumins do Seringal Mirim não são mencionados na linguagem verbal 

do quadrinho. Uma leitura desatenta poderia deixar passar o importante detalhe da 

ilustração que mostra um menino com as mesmas características físicas aplicadas ao 

desenho de Domingas servindo as demais crianças de olhos arredondados, ilustrando o 
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lugar social reservado aos indígenas, mestiços e seus descendentes naquela época em 

Manaus. Na página anterior do quadrinho, uma fila de crianças espera para entrar no 

porão dos Reinoso e a própria Domingas é a única personagem com essas características. 

Afinal, ela também não era uma das convidadas, mas a empregada que acompanhava os 

gêmeos, apesar de estar entre a infância e a adolescência e de ser “da família”, essa 

expressão usada para se referir à sua função, sempre entre aspas.  

Esse foi o lugar que sua mãe ocupou durante a vida inteira, presente fisicamente, 

mas isolada pela desigualdade social, e foi assim que Nael a viu em relação à família e a 

sociedade. “Cresci vendo” é uma expressão recorrente do narrador, que teve a infância e 

a adolescência pautadas pelas imagens que absorvia do mundo, já que não lhe era 

permitida a livre expressão do seu discurso silenciado.  

Fig. 10: Domingas observa a família por trás das taças 

 

(MOON, BÁ, 2015, pg. 29) 

Mas apesar de reservada e comedida, Domingas nunca foi meramente passiva no 

seu isolamento silencioso. “Escutava conversas, rondava a intimidade de todos” e assim 

sobrevivia nesse ambiente do qual participava com todas as ressalvas. Nael tinha uma 

imagem fortemente idealizada de Yaqub também graças a atenção que despendia à sua 

mãe, sendo o único da família que realmente lhe oferecia algum afeto. Assim que retorna 

do Líbano, a primeira coisa que Yaqub diz ao chegar em casa é “Onde está Domingas?” 

((HATOUM, 2006, p. 17). O mesmo acontece quando visita Manaus pela primeira vez 
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após se mudar para São Paulo. Na HQ, essas duas cenas são praticamente idênticas: 

Yaqub chega, procura por Domingas e corre para abraça-la, com a diferença de que, na 

segunda, Nael está ao lado da mãe e observa atentamente esse abraço. 

Mas esse tratamento que Yaqub despende à Domingas é uma exceção entre os 

demais familiares. Nessa segunda visita, os dois fazem vários passeios juntos pela cidade 

e pelo rio nos quais Nael pode conhece-lo melhor e também a sua misteriosa relação com 

Dominga. Em um dos passeios, vão de canoa de remo até um antigo bar em que Yaqub 

costumava comer peixe frito e brincar com Domingas na margem do rio. A dona lembra 

do filho do Halim, da rua dos Barés, e lhe entrega uma fotografia em preto e branco dele 

e Domingas, numa canoa, em frente da palafita. A imagem provoca em Yaqub uma 

nostalgia da época em que era feliz, mas imediatamente depois é substituída pelo rancor 

de ter sido enviado para o Líbano, obrigado a se separar de tudo e de todos. Mais tarde, 

no futuro, no tempo mesmo em que escreve a história, Nael revela que essa é a única 

imagem, não só de Domingas, que guardou consigo. 

Queria distância de todos esses cálculos, da engenharia e do progresso 

ambicionado por Yaqub. Nas últimas cartas ele só falava no futuro, e 

até me cobrou uma resposta. O futuro, essa falácia que persiste. Só 

guardei um único envelope. Aliás, nem isso: uma fotografia em que 

ele e minha mãe estão juntos, rindo, na canoa atracada perto do Bar 

da Margem. Ela quase adolescente, ele quase criança. Recortei o rosto 

de minha mãe e guardei esse pedaço de papel precioso, a única 

imagem que restou do rosto de Domingas (HATOUM, 2006, p. 196) 

 

Assim como o futuro que queria para Nael, Yaqub era uma presença ausente na 

sua vida, “pouco mais que uma sombra habitando um lugar” (HATOUM, 2006, p. 35). 

Ao final de tudo, a narrativa de Nael é uma tentativa de se desfazer de todas as imagens, 

mentais e materiais, que o associavam àquela família. Escolhe preservar apenas as 

memórias de Halim e Domingas, que lhe deram atenção e afeto durante a vida, e a foto 

da mãe, invisibilizada durante toda a vida. Nael cresce e se desenvolve com as fotos de 

Yaqub, a visão de Omar bêbado na rede do alpendre e Domingas servindo 

incessantemente às ordens de Zana. Dois irmãos em seu formato de história em quadrinho 

traz o diferencial de que o leitor cresce também com essas mesmas imagens e, além delas, 

imagens materiais de Manaus, da casa e do próprio Nael. 
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3.4 Silenciamento e invizibilização 

No capítulo anterior, apresentamos a tese de que os personagens de Dois irmãos 

sofrem um silenciamento dos seus discursos por parte da família dos patrões donos da 

casa. Isso ocorre tanto no romance quanto na história em quadrinhos, mas essa última, 

por se tratar de um meio também visual, apresenta uma possibilidade peculiar para esse 

problema. O silenciamento é nada mais do que a censura das manifestações das suas 

identidades que, na literatura, é representada exclusivamente através da linguagem verbal. 

Já no quadrinho, além das falas, descrições de ações, acontecimentos, objetos ou 

personagens, esses elementos são também visíveis.  

Nael e Domingas, além de silenciados, são também invisibilizados. Por serem os 

empregados da casa, suas presenças praticamente se mesclavam com a dos móveis e 

objetos, a não ser que fosse de interesse dos patrões, como por exemplo nos momentos 

em que Zana e Domingas rezavam juntas, ou quando a indígena foi designada como “mãe 

postiça” do gêmeo mais velho, dando início a uma intricada relação que terá como um de 

seus desdobramentos o fato de que Yaqub será o único na casa a despender atenção 

legítima a ela e Nael. Outra demonstração do apagamento da imagem dessa personagem 

no espaço da narrativa é quando, após sua chegada, ainda na infância, Zana e Halim não 

reservam pudores ao manter o hábito de ter intensas relações sexuais nos cômodos 

comuns do ambiente doméstico.  

O casal também aplica a mesma indiscrição ao filho, como demonstra Zana ao 

perguntar mais a si mesma do que a Nael como interlocutor: “No tapete? Se namoramos 

no tapete onde ele rezava? Ora, mil vezes... Tu não espiavas a gente, rapaz?” (HATOUM, 

2006, p. 187). Para Zana, Nael “só existia como rastro dos filhos dela” (p. 28).  Vindo da 

matriarca da família, figura responsável pela gerência da casa da qual ele mais cuidava 

do que habitava, esse desprezo foi crucial, consciente de que sua existência era uma marca 

de uma atitude de um de seus filhos que ela consideraria desprezível. Contudo, um 

tratamento talvez pior do que o da invizibilização é o do reconhecimento da sua imagem 

quando acompanhado de uma reafirmação categórica do seu lugar subalterno. Uma forma 

de silenciamento que admite a presença de Nael apenas para reforçar sua marginalização. 

Em uma passagem que contém a descrição do que parece ser uma memória fundadora, a 

declaração vem da parte de um dos possíveis pais: 
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A algazarra de um grupo de homens me despertou. Quando se 

aproximaram do caramanchão, um deles apontou para mim e gritou: 

‘É o filho da minha empregada’. Todos riram, e continuaram a 

andar. Nunca esqueci. Tive vontade de arrastar o Caçula até o 

igarapé mais fétido e jogá-lo no lodo, na podridão desta cidade. 

(HATOUM, 2006, p. 134) 

 

Nael menciona esse episódio para Halim durante uma de suas conversas, num 

gesto difícil, que lhe exigiu coragem. O avô, que normalmente é quem faz as declarações 

vigorosas, responde calado, reagindo à inversão de papeis que foi a confissão do neto com 

um olhar profundo, seguido de um longo silêncio e uma mudança brusca de assunto. Um 

silêncio, porém, que não é falta de resposta, ou muito menos indiferença. Segundo Orlandi 

(1997), o silêncio não é necessariamente passivo ou negativo. É ligado à história e à 

ideologia, inclusive à história individual e às micro e macroconfigurações políticas. Nael 

e Halim são cercados por circunstâncias que levam à multiplicidade de reações silenciosas 

como esta, que corrobora com a tese da autora de que, enquanto a linguagem verbal 

significa por unidades discretas e formais, o silêncio significa de modo contínuo e 

absoluto. A significação não acontece em linhas retas e mensuráveis, mas dispersas e 

multidirecionais, e “é a incompletude que produz a possibilidade do múltiplo, base da 

polissemia. E é o silêncio que produz essa possibilidade” (ORLANDI, 1997, p. 49).  

O silêncio de Halim é a própria resposta, cheia de possíveis significados. Quando 

o neto sai da posição de ouvinte e quebra seu próprio silencio para anunciar sua própria 

frustação em relação a Omar, tocando com força uma ferida aberta e lembrando Halim da 

cansativa realidade do filho inconsequente, talvez para o avô ele também fosse invisível. 

Ou talvez fosse uma memória que o antigo narrador preferia não resgatar, dolorosa e 

conflituosa graças a seu afeto por Nael. O tópico da mudança de assunto ser justamente 

o bem-estar do neto na escola atesta pela segunda opção, mesmo que timidamente, já que 

o avô retoma as lamentações sobre Omar e o afastamento da esposa. No processo de 

produção da sua narrativa identitária, a recolha das lembranças e a união das peças não é 

uma atividade isenta de complicações advindas dos lugares sociais e as relações 

familiares. As memórias selecionadas por Nael não são apenas as que provocam bons 

sentimentos, mas as que são construtivas da conclusão à qual pretende chegar. Esse 

momento provocou sensações dolorosas e exigiu um grande esforço da fala acostumada 

ao silenciamento: “Disse isso a Halim, tive coragem de dizer isso” (2006, p. 134). 
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A memória do encontro com Omar e o relato para Halim foram suprimidos da 

HQ. Nesse outro meio narrativo, outras formas de expressão são utilizadas. No romance, 

o leitor tem acesso a uma maior quantidade de detalhes do que Nael pensa e sente. Já no 

quadrinho, pode também observar, em primeira mão, sua presença nas cenas que narra e 

das quais participa, e o seu ponto de vista no relato das memórias dos outros membros da 

família. No romance, são pouquíssimos os momentos em que Nael transcreve uma fala 

própria em discurso direto17. No quadrinho, também. O narrador, por ser um personagem, 

também se expressa através de balões de fala dentro da diegese da história, mas apenas 

em três momentos cruciais durante toda a HQ, sendo o primeiro, quando criança, ao 

perguntar se um dos gêmeos era seu pai, como foi demonstrado no capítulo anterior. 

Nael está presente do início ao fim, tanto do romance quanto do quadrinho. Todas 

as passagens de ambos são contadas por ele em primeira pessoa, mais como narrador-

observador do que como narrador-protagonista. Se no quadrinho a narração se dá também 

pelo layout da sequência de imagens, esta última definição é representada pelo desenho 

do narrador participando das cenas. Nos dois episódios expostos abaixo, ele fala 

diretamente com os outros protagonistas da história, e essas falas são bastante 

representativas da relação que mantem com ambos. 

Figura 11: Nael e Yaqub conversam sobre a repressão militar iminente 

 

(MOON, BÁ, 2015, pg. 166) 

                                                           
17 No capítulo 2, quando criança, ao ouvir os gazais de Abbas: “É bonito, mas não sei o que o senhor está 

dizendo” (p. 39). Numa discussão com a mãe, no capítulo 3: “Um dia, eu lhe disse: Ao diabo com os sonhos: 

ou a gente age, ou a morte de repente nos cutuca (...)” (p. 50). Durante as conversas com Halim no armazém 

no capítulo 5: “’Não’, eu disse, quase sem perceber” (p. 94) e no capítulo 6: “‘Sempre vale a pena concluir 

alguma coisa’, eu disse. ‘Aprendi um pouco no Galinheiro dos Vândalos e aprendi muito lendo os livros 

que Laval me emprestou, conversando com ele depois das aulas’” (p. 135). Durante uma briga com Omar 

no capítulo 8: “O terçado tremia-lhe na mão direita, enquanto eu repetia várias vezes: ‘Covarde...’” (p. 163) 
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Com Yaqub, discute sobre o futuro e os planos que esse gêmeo tinha para ele, 

tópico sobre o qual sempre demonstrou preocupação e apresentou planos que envolviam 

livros e cálculos e quase nunca a participação direta do próprio Nael. Falam também sobre 

o medo da crescente repressão militar que se aproximava com o avançar do período 

ditatorial na década de 60, após a morte do professor de francês Antenor Laval. No 

romance, essa fala é registrada em discurso indireto e acompanhada do comentário “mas 

eu não via grande coisa no futuro” (HATOUM, 2006, p. 149).  

Após essa cena, os dois passam pelo mesmo lugar em que Nael observou a morte 

do professor e a memória é ativada em flashbacks de quadros estreitos e rápidos, 

totalmente preenchidos pelas onomatopeias em negrito do som dos pássaros presos no 

aviário, que se mistura com o da marcha dos soldados em direção à praça. Um último 

quadro, pequeno e totalmente preto, simboliza o momento em que Nael desmaia por causa 

da força da memória e do sol escaldante de Manaus. Nessa segunda cena, não há falas, 

mas o ponto de vista de Nael é explícito no layout da página e na sua presença ilustrada.  

Figura 12: Nael desafia Omar após a morte de Halim 

  

(MOON, BÁ, 2015, pg. 185) 

O segundo exemplo, com Omar, acontece imediatamente após a morte de Halim, 

quando o gêmeo revoltado grita com o corpo morto do pai. Nael interfere, agarrando-o e 

arrastando-o violentamente, atirando-o no quintal. Durante toda a narrativa, Nael se 

mantem a uma distância segura de Omar, interagindo com ele apenas quando estritamente 

necessário, quase sempre por ordem de Zana, mas sua visão do Caçula sempre foi de 

desprezo e raiva. No romance, nesse momento, Nael apenas repete a palavra “covarde” 

para ele, como se finalmente tivesse atingido o limite do que era capaz de suportar das 

atitudes de Omar. Já no quadrinho a gota d’água é mais expressiva e Nael o desafia.  
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Esse episódio merece maior destaque por ser um momento de embate direto entre 

Nael e Omar, mas existem outras passagens no quadrinho que foram visualmente 

construídas a partir do ponto de vista de Nael. No romance, na cena que antecede o desfile 

de Sete de setembro que representou a despedida de Yaqub de Manaus, Omar pede uma 

bicicleta nova de presente de aniversário, mas Yaqub ganha uma farda militar para 

desfilar pela rua Eduardo Gomes, no cruzamento com o Teatro Amazonas como 

espadachim pelo colégio dos padres. A mãe e a irmã ficam encantadas com o gêmeo que 

“já era garboso à paisana, imagine de farda branca com botões dourados” (HATOUM, 

2006, p. 31), enquanto o Caçula observa a cena do alpendre com “a cara meio alesada, 

com um sorriso esquisito, vá saber se de despeito ou irrisão” (idem).  

No quadrinho, a cena do alpendre é suprimida e absorvida pela cena do desfile, e 

Omar é representado sentado na bicicleta e observando à distância, numa rua paralela, 

enquanto o irmão gêmeo marchava imponente pela principal rua de Manaus. O desenho 

do personagem nesse momento mostra uma postura curvada, sobrancelhas franzidas e um 

rosto sem boca visível. Enquanto no romance o leitor não tem certeza de qual teria sido a 

reação de Omar ao ver o irmão fardado, na HQ essa interpretação é mais clara. Entre o 

despeito e a irrisão, a expressão corporal e facial de Omar indica mais a primeira opção, 

como se os ilustradores da HQ optassem por demonstrar uma ao invés de outra.  

Partindo do pressuposto de que a ilustração também contém a narração da história, 

o desenho do Caçula também é feito sob a visão de Nael, seu narrador. Pode-se imaginar 

que, na HQ, os autores optam por ilustrar não apenas o ponto de vista de Nael, mas os 

seus sentimentos em relação aos personagens. Nesse exemplo, a escolha pela expressão 

de despeito ao invés de irrisão se daria porque é assim que Nael vê Omar. Além disso, 

nessa cena também é utilizada a mesma estratégia do momento da chegada de Yaqub do 

Líbano, demonstrada no capítulo anterior: apesar da algazarra da multidão, representada 

pelos gestos e expressões do público do desfile e dos confetes e serpentinas do ar, a partir 

dos quais pode-se supor a presença de música e barulho, os quadros são silenciosos, sem 

uso de onomatopeias ou balões de fala. Nos quadros em que Omar é mostrado, até mesmo 

as legendas do narrador são suprimidas, como se o gêmeo, naquele momento de ciúme, 

inveja ou rancor com o irmão, estive se sentindo silenciado. 
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Omar e Yaqub são efetivamente os personagens principais da história por 

protagonizarem os acontecimentos centrais. No quadrinho, isso é expressado também 

através da maior incidência de desenhos dos dois nos capítulos, mas Nael também aparece 

desenhado em quase todas as cenas que observou a partir do capítulo 3, quando é 

mostrado pela primeira vez, ainda como um curumim que acompanhava a mãe pela 

cozinha. Existem, inclusive, semelhanças nas representações gráficas dos gêmeos e de 

Nael que os aproximam e contribuem para a narrativa sobre a incerteza de sua 

paternidade. Os designs de Yaqub e Omar se parecem entre si, com alguns detalhes que 

os diferenciam: fisionomia geométrica que remete à do pai, Halim, nariz curvado para 

baixo, cabelos volumosos, estatura alta.  

 

Tinham o mesmo rosto anguloso, os mesmos olhos castanhos e 

graúdos, o mesmo cabelo ondulado e preto, a mesmíssima altura. 

Yaqub dava um suspiro depois do riso, igualzinho ao outro. (...) Do 

cabelo cacheado de Yaqub despontava uma pequena mecha 

cinzenta, marca de nascença, mas o que realmente os distinguia era 

a cicatriz pálida e em meia-lua na face esquerda de Yaqub. 

(HATOUM, 2006, pp. 13, 20) 

 

Durante a infância os dois eram ainda mais parecidos, especialmente antes do 

episódio que conferiu a Yaqub a cicatriz no rosto, um dos principais elementos de 

diferenciação entre eles e também lembrete permanente do conflito entre os irmãos – mais 

uma característica física que serve à narrativa, sendo fundamental para o meio 

monossensorial visual do quadrinho. “(...) quem, de longe, os olhasse caminhar, juntos, 

vestindo a farda engomada por Domingas, teria a impressão de ver os dois irmãos 

conciliados para sempre” (HATOUM, 2006, pg. 24).  

Fig. 13: Yaqub e Omar se encontram

 

(MOON, BÁ, 2015, pg. 29) 
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 Para Nael, a narrativa dos gêmeos é uma tentativa de reafirmar sua própria 

existência, de livrar-se – e também a sua mãe, Domingas – do estigma de domesticação 

e submissão sob o qual passou quase toda a vida. Fruto bastardo de uma possível agressão, 

descrito simultaneamente como “filho de ninguém” (p. 186), “filho da casa” (p. 186), e 

por si mesmo como “neto de Halim” (p. 101), carrega o resultado do encontro entre as 

tradições indígena e árabe – não só pela descendência biológica do provável pai, mas 

também pelos anos de convivência e serviços prestados à família. Mas o que mais lhe 

provoca a sensação de deslocamento e a angústia que o leva a escrever é justamente o não 

pertencimento a nenhum lugar definido. Duas culturas de tradições milenares, uma vez 

separadas pelo espaço, unidas pela migração, pela condição de estranhos e por Nael: 

“Minha mãe e meu avô, lado a lado, debaixo da terra, haviam encontrado um destino 

comum. Eles que vieram de tão longe para morrer aqui. Hoje, tanto tempo depois, ainda 

visito o túmulo dos dois” (p. 183).  

Na adaptação para quadrinhos, essa união é evidenciada também em sua 

representação gráfica: olhos grandes, arredondados como os dos homens da casa, em 

oposição aos olhos pequenos e cerrados dos personagens indígenas. As mesmas 

sobrancelhas espessas dos gêmeos, os traços geométricos de Halim, mencionados 

anteriormente; ao invés de ondulados, cabelos lisos, estes sim como os dos indígenas, 

herdados de Domingas. Por parte da mãe herdou também a postura modesta e a quietude, 

sendo representado quase sempre com uma fisionomia comedida, observando com um 

olhar de curiosidade as cenas domésticas.  

Seu nome é citado apenas duas vezes durante o romance: quando Domingas revela 

a identidade de seu pai e quando Zana, no leito de morte, lhe faz uma única e última 

demonstração de afeto. Em nenhum momento o narrador descreve a si mesmo ou a sua 

aparência. Na versão em quadrinhos da história, os autores precisaram, portanto, criar um 

visual para o personagem que fosse inspirado na interpretação que tinham dele. Enquanto 

Hatoum dá voz a Nael, Moon e Bá o tornam visível, lhe dão a imagem. Para a linguagem 

quadrinística, a imagem visível do enunciador potencializa a busca pela identidade que 

está empenhando na narrativa. 
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3.5 O silêncio visível na imagem 

Desde o título até as cores da capa da história em quadrinhos adaptada, Dois 

irmãos é uma narrativa que passa a primeira impressão de tratar de uma eterna rivalidade 

entre os gêmeos Yaqub e Omar. A medida em que a história avança, porém, essa aparente 

dualidade vai sendo aos poucos dissolvida e o que se revela é uma mistura complementar 

de muitos elementos que têm Nael no centro de tudo mediando essas combinações. 

Segundo Cecília Rodrigues (2018), os comportamentos aparentemente díspares dos 

personagens na verdade são complementares.   

 

A argúcia da perspectiva do narrador origina-se precisamente de sua 

posição limiar. Dessa maneira, a condição miscigenada de Nael (parte 

libanesa, parte indígena), bem como sua posição indefinida na família 

e sua origem desconhecida articulam um espaço narrativo híbrido que 

desestabiliza um entendimento reducionista da diferença, quer seja ela 

étnica, identitária ou sociocultural (RODRIGUES, 2018, p. 19-20) 

 

Os irmãos personificam uma série de dualidades, como os pares coragem e 

covardia ou o norte e o sul do país, mas a diversidade das identidades presente na narrativa 

questiona a rigidez dessas dualidades. A história de Dois irmãos não é só dos dois irmãos 

gêmeos, é também de Nael, dos demais personagens e do resultado da mistura de suas 

ambiguidades. No último capítulo, Yaqub e Omar têm destinos muito diferentes, mas não 

se vê mais nos dois a personificação de um conceito em oposição a outro.  

Os resultados de suas escolhas ao longo das décadas vão muito além de conceitos 

como bem ou mal, certo ou errado. Ambos se mostram como personalidades complexas 

e acinzentadas, mas quem sobra ao final narrativa é Nael no seu quartinho dos fundos e 

sua visão sobre cada um. Desde o princípio, as relações em Dois irmãos são permeadas 

pelo silêncio, e assim permanecem até o fim da história. Halim é o primeiro membro da 

família a morrer, e sua morte, tanto no quadrinho quanto no romance, é representada pelos 

chamados não respondidos de Zana pelas palavras do narrador “Estava quieto como 

nunca. Calado, para sempre” (HATOUM, 2006, p. 160), enfatizando o efeito de 

silenciamento absoluto provocado pela morte.  

Yaqub, cuja imagem idealizada sempre fora de um homem correto e incorruptível, 

se isola em São Paulo e acompanha de longe a deterioração da família. Após um violento 
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conflito, ordena uma perseguição ao irmão que o leva ao encarceramento e se afasta até 

mesmo de Rânia, recusando-se a responder suas cartas. Apesar de ter nutrido sentimentos 

de admiração por Yaqub, desejando que ele, e não o outro gêmeo fosse seu pai, Nael 

encerra a narrativa colocando-os em posições semelhantes de egoísmo e desconsideração 

pelo resto da família: “A loucura da paixão de Omar, suas atitudes desmesuradas contra 

tudo e todos neste mundo não foram menos danosas do que os projetos de Yaqub: o perigo 

e a sordidez de sua ambição calculada” (HATOUM, 2006, p. 196).  

O silêncio de Yaqub não é, como tem se mostrado sobre outros personagens, efeito 

de um silenciamento discursivo opressor, mas uma escolha calculada com um objetivo 

claro, já que continua escrevendo para Nael, sem mencionar os irmãos. Yaqub decide 

que, para Rânia, “o silêncio seria mais eficaz do que uma resposta escrita” (idem p. 195). 

Esta, por sua vez, também utiliza a mesma estratégia em relação a Nael, que antes era seu 

fiel ajudante nos negócios do finado pai, por causa da sua omissão, ou seja, do seu 

silêncio, em relação à situação de Omar: “ela se ressentiu de mim, ofendeu-se com a 

minha omissão, com o meu desprezo pelo irmão encarcerado” (ibidem). 

Mas a relação silenciosa que mais se destaca nos momentos derradeiros da 

narrativa é a de Nael e Omar, o possível pai e agressor de sua mãe por quem sentiu 

desprezo e ódio durante toda a vida. Após sair do presídio, Omar regressa à antiga casa e 

o único vestígio do passado que encontra é Nael com suas memórias no quartinho dos 

fundos. É a vez do Caçula de sentir-se emudecido pelo peso das memórias e eles não 

trocam nenhuma palavra, apenas se encaram, apesar de um profundo desejo de expressão 

pelas duas partes. Queriam falar, mas não conseguiram, ou talvez perceberam que já não 

havia mais nada a ser dito. “Queria que ele confessasse a desonra, a humilhação. Uma 

palavra bastava, uma só. O perdão. Omar titubeou. Olhou para mim, emudecido” 

(HATOUM, 2006, p. 198). 

Na história em quadrinhos em que a jornada de Nael pelas memórias da família 

libanesa é narrada, os autores optaram por transformar esta cena final em um epílogo. No 

capítulo final da história, em que as pontas vão se amarrando e o futuro se aproxima, já 

não há mais balões de fala. Nael em seus recordatórios vai descrevendo como se deram 

as cartadas finais junto com a sucessão de imagens, que se alternam entre cenas da casa 

e da loja, flashbacks de memórias e fotografias.  
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Fig. 14: Omar desaparece entre as árvores 

 

(MOON, BÁ, 2015, pg. 208) 

 

No epílogo, igualmente sem falas, a ilustração acompanha Nael entrando pelos 

fundos do sobrado e mostra o interior do seu quarto, até que ele se depara com a figura 

de Omar, descalço e maltrapilho, observando-o. Os dois se encaram e o narrador expressa 

seu desejo por um pedido de perdão de Omar. A partir dessa legenda, o encerramento do 

quadrinho fica por conta exclusivamente das imagens. Na última página, o olhar do 

Caçula é substituído por uma visão dele entrando, de costas, na mata de onde saiu, até 

que reste somente o silêncio que ficou no ar e a escuridão das árvores sob a chuva pesada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na apresentação deste trabalho anunciamos que faríamos uma leitura em paralelo 

de Dois irmãos em suas duas versões, romance e história em quadrinhos. No início da 

pesquisa, a ideia original era apontar a ilustração presente nos quadrinhos como solução 

para o problema do silenciamento presente na narrativa como um todo. Partiu-se da ideia 

de que, se os personagens são silenciados, ou seja, têm seus discursos reprimidos na 

linguagem verbal, a linguagem visual poderia solucionar esse problema ao ilustra-los. Ao 

relatar suas memórias, Nael raramente menciona momentos em que ele ou Domingas se 

impunham verbalmente através de diálogos ativos. Mas na versão em quadrinhos, essa 

mesma desapropriação da linguagem também foi representada no desenho. 

Na HQ esse silenciamento é representado também pelos personagens ilustrados. 

O que acontece, na realidade, é que sua presença e seus afetos são materialmente visíveis, 

inclusive no aspecto da opressão. Nael e Domingas são desenhados frequentemente como 

observadores, participantes periféricos que não interferem diretamente nas cenas. Com o 

avançar da pesquisa, concluiu-se que a alternativa proposta pelos quadrinhos é a da 

experimentação oferecida ao leitor, que tem a oportunidade de visualizar os momentos de 

silêncio e silenciamento. O contato com a imagem provoca uma impressão mais 

impactante de seus resultados. O jogo entre palavras e imagens que acontece no trânsito 

entre romance e história em quadrinhos traduz os pensamentos de Nael de forma que 

muitas vezes dispensam as falas, narrações ou até mesmo onomatopeias. Na história em 

quadrinhos Dois irmãos a memória se realiza na palavra e também na ilustração, e Nael 

é concretizado como o personagem protagonista de sua própria história.  

 Durante a execução desta pesquisa, deparamo-nos frequentemente com o mesmo 

problema que nos propusemos a analisar nas obras literária e quadrinística: como 

expressar os efeitos de séculos consecutivos de opressão sofrida por uma raça? Com que 

palavras demonstrar que relações domésticas aparentemente afetuosas são também 

silenciadoras? Aos poucos, com a prática da escrita e a leitura de textos de diversos tipos 

e gêneros sobre o assunto, o discurso foi se revelando e se concretizando. A ansiedade 

causada pela dificuldade encontrada em discorrer sobre o silenciamento é, acredita-se, 
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um efeito comum entre os que se dispõem a essa empreitada. Eni Orlandi abre sua 

introdução à As formas do silêncio admitindo essa mesma inquietação. 

Escrever um livro sobre o silêncio apresenta suas dificuldades. 

Porque toma-lo como objeto de reflexão, e colocarmo-nos na relação 

do dizível com o indizível, nos faz correr o risco mesmo de seus 

efeitos: o de não saber caminhar entre o dizer e o não-dizer 

(ORLANDI, 1997, p. 9) 

Refletir sobre o silêncio é uma tarefa que exige certa destreza do pensamento para 

evitar perder-se no limbo que existe entre o dizer e o não-dizer mencionado por Orlandi. 

Toda produção literária ou acadêmica existe invariavelmente dentro de uma conjuntura 

espaçotemporal e social inegável. O contexto brasileiro, em particular no que tange aos 

meios acadêmico e editorial, no ano de 2019 é ainda mais desafiador para a tentativa de 

se articular a linguagem diretamente sobre temas como imigração, silenciamento, 

sobrevivência dos povos indígenas, e, indiretamente, sobre outros como o histórico da 

ditadura militar. Há um consenso entre a crítica de que a obra de Milton Hatoum propõe 

também uma chave de leitura para o Brasil como nação. Como, então, ler o Brasil de Dois 

irmãos em 2019? 

A leitura que Cecília Rodrigues faz da obra de Hatoum é inovadora em vários 

sentidos, especialmente quando a autora propõe que o cansaço fatalista provocado pelo 

pós-modernismo não é suficiente para encerrar todas as possibilidades de interpretação. 

Rodrigues está entre os críticos que leem Hatoum além da ruína que sobra do 

desmoronamento da estrutura familiar ou do conceito de nação, pela chave da esperança 

encontrada no futuro que Nael escreve para si, ao abandonar aquele que fora traçado por 

outros e que era apenas uma falácia persistente. Este é o fim ao qual serve a revisitação 

do passado. Para a autora, a leitura conciliadora encontra, além da fragmentação 

identitária, também uma esperança implícita na trajetória desses personagens e nos seus 

contrastes complementares. Em Dois irmãos, esse sentimento é encontrado numa fala de 

Yaqub a Nael, durante uma das visitas, e na resposta que vem apenas no último capítulo. 

Disse que havia esboçado os cálculos da estrutura de um grande 

edifício que seria construído em Manaus: “Não podes passar a vida 

limpando quintal e escrevendo cartas comerciais para Rânia” 

(HATOUM, 2006, p. 174) 

 



89 
 

89 
 
 

Não quis ver o mar tão prometido. Eu já havia jogado no lixo as folhas 

do projeto de Yaqub que Omar rasgara com fúria. Nunca me interessei 

pelos desenhos da estrutura com suas malhas de ferro, tampouco pelos 

livros de matemática que Yaqub havia me dado com tanto orgulho. 

(HATOUM, 2006, p. 196) 

 

A palavra torna palpável a memória e a experiência, que são a própria matéria da 

qual é constituída a identidade. Nael abre o epílogo recriado por Fábio Moon e Gabriel 

Bá destacando sua satisfação por ter começado dois novos projetos que lidavam 

justamente com o trato da linguagem: o novo trabalho como professor na escola onde 

estudou e a reunião dos relatos de Halim e dos poemas de Antenor Laval. A escrita, seja 

ela teórica ou literária, é onde a palavra se desenvolve e se manifesta. Nael se apropria da 

palavra porque a palavra permite sonhar com o futuro. Neste trabalho optamos por estudar 

também sua história em quadrinhos por acreditarmos que uma leitura em paralelo das 

duas mídias desdobraria novos sentidos na narrativa. Nick Sousanis, em sua obra-tese 

híbrida de texto acadêmico e quadrinho artístico, reflete que o meio pelo qual pensamos 

é a matriz na qual são moldados os nossos pensamentos. Segundo Sousanis, 

Os meios que temos para organizar nossa experiência de mundo e 

organizar nossos pensamentos – nossas linguagens – são o ar que 

inspiramos e o mar em que nadamos (...) desenhar é um modo de ver, 

e assim, um modo de conhecer. No qual tocamos de forma mais direta 

nos processos perceptivos e corporificados que subjazem ao pensar 

(...) desenhamos não para transcrever ideias das nossas cabeças, mas 

para gerá-las em busca de maior entendimento (2015, pp. 51 – 79) 

 

 Analogamente, Andrea Guerini e Teresa Barbosa desenvolvem, a partir de Paulo 

Freire, a noção de que reconhecemos o desenho porque ele representa o mundo em que 

vivemos – nossos conceitos fundamentais surgem primeiro de nossa experiência no 

mundo, quanto mais experiências concretas, mais conceitos abstratos alcançamos. O 

desenho, assim como a palavra, permite sonhar com o futuro. Sobre a jornada de Nael 

pelos meandros da memória e sua busca por identidade e futuro, conclui Rodrigues: 

Em nossa condição de sujeitos reflexivos, ao olharmos para trás, não 

só entramos em contato com a potencialidade de reconstrução do 

passado, mas também exercemos nossa subjetividade em relação ao 

futuro (RODRIGUES, 2018, p. 32) 
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 Koleff (2007, p. 320) afirma que Nael conclui este processo revertendo as 

condições de exploração às quais estava submetido, colocando-as a serviço de sua causa 

projetando suas transformações interiores na sua produção estética. O olhar material 

oferecido pela história em quadrinhos, na qual o leitor pode ter acesso ao passado ou ao 

futuro da história com um simples virar de páginas, possibilita novas interpretações do 

destino de Nael, além de novas referências visuais sobre a imagem da Amazônia. 
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