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RESUMO 

O presente trabalho objetiva analisar os romances Dois Rios (2011), de Tatiana Salem 

Levy, e Dois Irmãos (2000), de Milton Hatoum, tendo como categoria analítica o 

narrador, com o intuito de contribuir junto aos estudos sobre a ficção brasileira 

contemporânea, de modo geral, e em particular às investigações acerca do tempo em 

ambas as narrativas, considerando suas aproximações e distanciamentos, tanto na forma 

da escrita do texto quanto em seus conteúdos e significados, analisando elementos 

internos das obras.  

Para a análise específica dos narradores, temos como aporte teórico RICOEUR (1994, 

1995, 1997) Tempo e Narrativa Tomos I, II e III, a reflexão crítica acerca do sentido de 

um texto e suas relações, bem como GENETTE (1979), Discurso da Narrativa, para 

melhor observarmos a estruturação das narrativas. No que diz respeito ao tratamento 

dado às relações entre Narrativa, tempo e espaço, tomamos como fundamentação o 

método crítico de RICOEUR (1994; 1995), em Tempo e Narrativa Tomos I e II, e 

também a perspectiva teórica de HEIDEGGER (2012), em Ser e Tempo. 

Complementarmente também contaremos com a perspectiva teórica de ISER (1979) em 

A Interação do texto com o leitor. 

Assim, o método adotado para a análise de Dois Rios, Dois Irmãos, e posteriormente o 

contraponto entre ambos, considera que ―O momento em que a literatura atinge sua 

eficiência mais alta talvez seja aquele em que ela põe o leitor na situação de receber 

uma solução para a qual ele tem de encontrar as questões apropriadas, aquelas que 

constituem o problema estético e moral colocado pela obra.‖ (RICOEUR, 1997 p. 295) 

Dessa forma, buscaremos desenvolver as questões que surgem a partir da leitura de 

ambos os romances, pelo viés estético e moral apresentado nas mesmas. 

Palavras-chave: Literatura Brasileira Contemporânea. Narrativa. Narradores. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims at analyzing the novels Dois Rios (2011) by Tatiana Salem Levy 

and Dois Irmãos (2000) by Milton Hatoum, with the narrator as an analytical category, 

with the aim of contributing to the studies on contemporary Brazilian fiction, in general, 

and in particular to the investigations of time in both narratives, considering their 

approximations and distances, both in the form of the writing of the text and in its 

contents and meanings, analyzing internal elements of the works. 

For the specific analysis of the narrators, we have as theoretical contribution RICOEUR 

(1994, 1995, 1997) Time and Narrative Volume I, II and III, the critical reflection about 

the meaning of a text and its relations, as well as GENETTE (1979) Narrative 

Discourse, to better observe the structuring of the narratives. As regards the treatment of 

relations between Narrative, time and space, we take as basis the critical method of 

RICOEUR (1994, 1995), in Time and Narrative Volume I and II, and also the 

theoretical perspective of Heidegger (2012), in Being and Time. In addition, we will 

also have the theoretical perspective of ISER (1979) in The Interaction of the text with 

the reader. 

Thus, the method adopted for the analysis of Dois Rios, Dois Irmãos, and later the 

counterpoint between both, considers that "The moment in which the literature reaches 

its highest efficiency may be the one in which it puts the reader in a position to receive a 

a solution to which he has to find the appropriate questions, those which constitute the 

aesthetic and moral problem posed by the work" (RICOEUR, 1997 p. 295). In this way, 

we will seek to develop the questions that arise from the reading of both novels, by the 

aesthetic and moral bias presented in them. 

Keywords: Contemporary Brazilian Literature. Narrative. Storytellers. 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho pretendo analisar o texto literário em sua articulação interna 

assim como também com a crítica literária, procurando identificar, nas ficções 

estudadas, o processo de construção das narrativas a partir do ponto de vista de seus 

narradores e o impacto que tais olhares desencadeiam dentro e fora da ficção.  

Sob essa abordagem, buscou-se uma reflexão teórica segundo a qual a literatura 

é criada a partir de influências e movimentos similares. Dessa forma, foi coerente além 

da análise minuciosa de Dois Rios e Dois Irmãos que constam respectivamente no 

primeiro e segundo capítulo, também a comparação entre as mesmas, também trazer 

influências externas a estes dois, no caso, influência mitológicas para enriquecer ainda 

mais os elementos comparativos de ambos os romances – no terceiro capítulo desta 

dissertação. 

Assim, o método adotado para a análise de Dois Rios, Dois Irmãos, e 

posteriormente o contraponto entre ambos, considera que ―(...) o momento em que a 

literatura atinge sua eficiência mais alta talvez seja aquele em que ela põe o leitor na 

situação de receber uma solução para a qual ele tem de encontrar as questões 

apropriadas, aquelas que constituem o problema estético e moral colocado pela obra.‖ 

(RICOEUR, 1997 p. 295) Dessa forma, buscaremos desenvolver as questões que 

surgem a partir da leitura de ambos os romances, pelo viés estético e moral apresentado 

nas mesmas. 
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Capítulo 1 – Duas margens de Dois Rios 

 

 

 

Neste capítulo nos debruçaremos sobre Dois Rios (2011), Tatiana Salem Levy, 

buscando interpretar sua narrativa, observando seus narradores e suas narrativas. Para 

refletirmos a respeito do efeito temporal diferenciado causado na obra, utilizaremos 

conceitos de intratemporalidade na narrativa, trazendo à luz diferenças entre o conceito 

vulgar de tempo e temporalidade. Não deixando de observar, no entanto, a construção 

das personagens e seus comportamentos dentro na narrativa, que a cada momento – 

influenciados pelo olhar ora de Joana, ora de Antonio, apresentam combinações 

variadas e interessantes, como se a realidade comum pudesse ser representada por um 

espelho, mas que ao espatifar-se, cada gêmeo narrador observa a mesma realidade, mas 

vê uma realidade diferente do outro.  

1.1 – A narrativa dos gêmeos que se amam 

Dois Rios dá vida a personagens que transcende suas páginas, que são 

autônomos, decidindo suas ações futuras sem levar em consideração a noção tradicional 

de tempo e espaço, visto que temos duas histórias concomitantes que se desenvolvem de 

forma diferenciada. Dois Irmãos são narrados pelo olhar inclinado de um terceiro 

personagem, que volta ao passado tanto pelo que presenciou quanto pelos muitos relatos 

que trazem o passado diante de seus olhos, num movimento tão límpido que pode 

confundir o que fora vivido e o que lhe fora narrado.  

Também o universo do escritor é um mundo arrasado, que concentra todas as 

frustrações e os medos da humanidade atual diante de um futuro incerto. (PERRONE-

MOISES, 2016, p. 227) Tal característica é evidente tanto em Dois Rios quanto em Dois 

Irmãos, que são vividos por personagens catastróficos, inseguros, fluidos, que escorrem 

por suas páginas vivendo as incertezas e medos dos tempos contemporâneos. 

A estrutura narrativa de Dois Rios não segue o tempo linear da trama, mas 

mistura vários segmentos temporais. O enunciador passeia livremente entre a narrativa e 

as digressões filosóficas ou poéticas. A tendência para a fragmentação de Dois Rios, 
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assim como de outros romances contemporâneos, tanto da intriga como do ponto de 

vista do narrador, que já se anunciava nas obras da modernidade, é agora levada ao 

extremo, sem preocupação com uma coerência totalizadora. (PERRONE-MOISES, 

2016, p. 238) 

Retomando Ricoeur em sua obra Teoria da Interpretação (1976), o sentido de 

um texto não está por detrás do texto, mas à sua frente. O importante seria compreender 

não a situação inicial do discurso, mas o que aponta para um mundo possível, graças à 

referência não ostensiva do texto. 

A compreensão tem menos do que nunca a ver com o autor e a situação. 

Procura apreender as posições de mundo descortinadas pela referência do 

texto. Compreender um texto é seguir o seu movimento do sentido para a 

referência: do que diz para aquilo de que fala. Neste processo, o papel 

mediador desempenhado pela análise estrutural constitui a justificação da 

abordagem objetiva e a retificação da abordagem subjetiva do texto. Somos 

definitivamente proibidos de identificar a compreensão com alguma espécie 

de apreensão intuitiva da intenção subjacente ao texto. (RICOEUR, 1976, p. 

99) 

 

O sentido de um texto, portanto, estaria aberta a quem o pudesse ler e nesse 

sentido, a crítica não reside apenas nas carteiras, artigos, estudos universitários, mas 

também em todo aquele capaz de sorver a essência da obra, internalizando-a, aguçando 

a vida para seus múltiplos sentidos possibilitados pela literatura, a arte das palavras que 

fundamenta mundos tanto invisíveis quanto possíveis. 

 

1.2 – Mundo do texto, mundo do leitor e intratemporalidade 

Dois Rios, romance da autora Tatiana Salem Levy, nos apresenta duas 

possibilidades, dois protagonistas, dois caminhos, dois rios, um elo e múltiplas 

possibilidades interpretativas. A trama de Dois Rios é possível através da possível 

intersecção que se faz entre as duas narrativas, pelo fato de não nos atermos somente a 

uma ou outra possibilidade. Em Dois Rios, cada qual dos irmãos nos apresenta seu 

mundo a partir de uma ótica diferente, como nos trechos abaixo, respectivamente de 

Joana e Antonio: 

O mundo que eu e meu irmão havíamos esboçado logo se mostrou frágil e 

vaporoso. O elo que nos unia se rompeu de forma tão abrupta que hoje chego 

a duvidar da veracidade das minhas lembranças. Se nos amássemos tanto, 
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seria mesmo possível destruir o laço? À medida que o tempo passava, nós 

nos afastávamos, reforçando a improbabilidade de reconciliação. (...) E a 

história dele foi, durante muito tempo, também a minha. (LEVY, 2011, p. 10) 

Nós éramos grudados. Quando eu pensava uma coisa, ela pensava a mesma. 

O que ela sentia, eu sentia igual, quando tinha sono eu também tinha, quando 

estava feliz eu também estava, quando queria correr eu também queria, 

quando sentia fome eu também sentia, se chorava eu me entristecia. (LEVY, 

2011, p. 153) 

 

O romance nos evoca duas narrativas elaboradas por dois protagonistas 

diferentes, dois irmãos gêmeos, Joana e Antonio, que viveram duas histórias de amor 

distintas com a mesma pessoa, Marie-Ange, que vem salvá-los do vazio de suas vidas. 

O sofrimento e a felicidade junto às lembranças permeiam ambas as narrativas dando 

diferentes tons às ações das personagens, e até mesmo confundindo o leitor a respeito 

do que realmente aconteceu e do que pode vir a ser apenas uma lembrança inventada. 

Segundo Paul Ricoeur, existe entre a atividade de narrar uma história e o caráter 

temporal da experiência humana uma correlação que não é puramente acidental, mas 

apresenta uma forma de necessidade transcultural. Portanto, a narrativa em primeira 

pessoa dos irmãos gêmeos de Dois Rios, Joana e Antonio, ressignifica e rememora a 

vida desses personagens, criando um tempo-espaço outrora perdido e que o narrador 

deseja recuperar. 

A palavra literária tem a capacidade de fundar um mundo e é da 

responsabilidade do escritor o fazer literário no qual essa palavra é fundadora de sua 

própria realidade. É nas mãos do escritor que a ponte que liga a literatura e a realidade 

se assenta, ainda que a palavra literária faça da coisa nomeada sua própria realidade. A 

palavra literária em vez de representar o mundo apresenta ―o outro de outros mundos‖.  

Dois Rios dá vida a personagens que transcendem suas páginas, que são 

autônomos, decidindo suas ações futuras sem levar em consideração a noção tradicional 

de tempo e espaço, visto que temos duas histórias concomitantes que se desenvolvem de 

forma diferenciada.  

Segundo Ricoeur, é possível incorporar as noções de ponto de vista e de voz 

narrativa ao problema da composição narrativa, já que essencialmente, vinculando-as às 

categorias de narrador e de personagem:  
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 a noção de personagem está solidamente ancorada na teoria narrativa, na 

medida em que a narrativa não poderia ser uma mimese de ação sem ser 

igualmente uma mimese de seres agentes; ora, seres agentes são no sentido 

amplo que a semântica da ação confere à noção de agente, seres que pensam 

e que sentem; melhor, seres capazes de falar seus pensamentos, seus 

sentimentos e suas ações. A partir de então, é possível deslocar a noção de 

mimese da ação para o personagem e do personagem para o discurso do 

personagem. (RICOEUR, 1995, p. 147) 

 

Ainda segundo o filósofo francês, a noção de voz narrativa nos interessa devido 

a suas importantes conotações temporais, já que como autor do discurso o narrador 

determina um presente (da narração) tão fictício quanto a instância de discurso que 

compõe a narrativa. No entanto, não há porque dispensar o presente fictício se 

pensarmos que as personagens são sujeitos fictícios de pensamentos, sentimentos e 

discursos, que exibem na ficção do seu próprio tempo todos os espaços temporais 

possíveis, assim como também o deslocamento do eixo temporal no qual decorre a 

ficção. Ricoeur conclui que é a esse presente fictício que atribuímos ao autor fictício do 

discurso do narrador. 

Dessa forma, a narração de Dois Rios alcança o sentido intratemporal ao desafiar 

a noção cronológica habitual já que ainda segundo Ricoeur, a intratemporalidade se dá 

precisamente em virtude dos traços pelos quais tal estrutura se distingue da 

representação linear do tempo e resiste ao nivelamento que a reduziria a concepção 

―vulgar‖ de tempo, alcunhada por Heidegger.  

O fenômeno da intratemporalidade é definido por Ricoeur como ―uma 

característica de base da Inquietação: a condição de ser lançado entre as coisas tende a 

tornar a descrição de nossa temporalidade dependente da descrição das coisas de nossa 

inquietação. Esse traço reduz a inquietação às dimensões de preocupação. Mas por mais 

inautêntica que seja essa relação, ela apresenta ainda traços que a arrancam do campo 

externo dos objetos de nossa inquietação em sua constituição fundamental. É notável 

que para discernir esses caracteres propriamente existenciais Heidegger dirige-se de 

bom grado ao que dizemos e fazemos em relação ao tempo.‖ 
1
 

Heidegger define fenomenologia como ―deixar e fazer ver por si mesmo‖ 

(HEIDEGGER, 2012, p. 35), conceito se refere, portanto, ao modo como se demonstra e 

                                                           
1
RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa – Tomo I. Tradução Constança Marcondes Cesar, Campinas, SP: Papirus, 1994. P. 99 
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se trata o que é tratado. Afirma ainda, que a fenomenologia é a via de acesso e o modo 

de comprovação para se determinar o que deve constituir tema da ontologia, sendo que 

a ontologia só é possível como fenomenologia. 

O conceito fenomenológico de fenômeno propõe, como o que se mostra, o 

ser dos entes, o seu sentido, suas modificações e derivados. Pois, o mostrar-se 

não é um mostrar-se qualquer e, muito menos, uma manifestação. O ser dos 

entes nunca pode ser uma coisa ―atrás‖ da qual esteja outra coisa ―que não se 

manifesta‖. (HEIDEGGER, 2012, p. 75) 

Sobre a formação da origem do conceito vulgar de tempo, pode-se atribuir ao 

tempo um caráter ―subjetivo‖ ou ―objetivo‖. No entanto, ao tempo concebido em si, é 

relacionado à alma. O tempo vai ser considerado ―objetivo‖ quando tem caráter 

―consciente‖. Quanto à intratemporalidade Heidegger parte do conceito de ―tempo 

público‖, que se comprova com o tempo ―no qual‖ se vêm ao encontro dentro do mundo 

que está à mão e o que é simplesmente dado.
2
 O que leva à percepção que intratemporal 

seria o ente não dotado do caráter de presença. ―A interpretação da intratemporalidade 

tanto proporciona uma visão mais originária da essência do ―tempo público‖ como 

também possibilita delimitar o seu ―ser‖. (HEIDEGGER, 2012, p. 507)  

A respeito da temporalidade, cabe a passagem na qual o filósofo elucida que não 

é o tempo que se acopla a um lugar, mas que o tempo ocupado na temporalidade da 

presença é que está sempre ligado a um lugar da presença: 

A temporalidade é que constitui a condição de possibilidade para que a 

datação possa ligar-se ao lugar do espaço, de tal maneira que, enquanto 

medida, este lugar seja obrigatório para todo mundo. Não é o tempo que se 

acopla ao espaço, mas o ―espaço‖, que se presume como o que acopla, só 

vem ao encontro com base na temporalidade das ocupações do tempo. 

(HEIDEGGER, 2012, p. 513) 

Esta investigação filosófica acerca da temporalidade nos é relevante tendo em 

vista o tratamento que o romance Dois Rios dá ao tempo vivido pelas suas personagens, 

tanto em seus passados – principalmente a partir das memórias da infância, como 

também dos seus presentes – atrelados à viagens, cotidiano, paixão e felicidade. 

A sequência de ―agoras‖ também mencionada por Ricoeur é apresentada por 

Heidegger como algo simplesmente dado, que ―escorrega no tempo‖: 

Dizemos: em cada agora é agora, em cada agora o agora já desaparece. Em 

cada agora, o agora é agora e, com isso, constantemente vigente como 

                                                           
2
 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. 7ª ed. – Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 

2012. P.507 
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mesmo, mesmo que, em cada agora, um outro que advém também 

desapareça. Mas como o que varia é este que varia, o agora também mostra 

vigência contínua de si mesmo. (HEIDEGGER, 2012, p. 519) 

 

A sequencia de ―agoras‖ na qual Dois Rios é embebida apresenta-se ininterrupta 

e sem lacunas, entendendo-se lacunas não como os vazios do texto – que serão 

trabalhados mais a frente neste trabalho, mas seguindo o pensamento de Heidegger: 

A sequência de agoras é ininterrupta e sem lacunas. Por ―mais‖ que 

dividamos o agora em ―partes‖, ele sempre ainda é o agora. A permanência 

do tempo é vista no horizonte de algo simplesmente dado e indissolúvel. É 

orientando-se ontologicamente por um ser simplesmente dado insistente que 

se busca resolver o problema da continuidade do tempo ou que se deixa 

subsistir a aporia. (HEIDEGGER, 2012, p. 520)  

 

Segundo Heidegger, a principal tese da interpretação vulgar do tempo, ou seja, 

de que ele é infinito, mostra que o nivelamento e o encobrimento do tempo no mundo. 
3
 

Dessa forma, a caracterização vulgar do tempo como sequencia de ―agoras‖ sem fim, 

passageira e irreversível, surge da temporalidade da presença decadente. A 

representação vulgar do tempo possui, portanto um direito natural, já que pertence à 

maneira de ser cotidiana da presença e à sua compreensão ontológica. Por isso, numa 

primeira aproximação e na maior parte das vezes, compreende-se publicamente a 

história como um acontecer intratemporal. (HEIDEGGER, 2012, p. 523) No entanto, o 

filósofo acrescenta que diante da compreensão vulgar de tempo, a temporalidade 

permanece inacessível. 

Podemos compreender, portanto que a compreensão vulgar do tempo vê o 

fenômeno fundamental do tempo no agora e no puro agora que, moldado em toda sua 

estrutura, se costuma chamar de ―presente‖. (HEIDEGGER, 2012, p.  524)  

Sendo assim, esclarecidos os conceitos de temporalidade e intratemporalidade, 

como também o conceito vulgar de tempo, podemos pensar a construção temporal de 

Dois Rios como tendo uma íntima relação na construção e desenvolvimento de suas 

personagens de forma que se faz necessário, portanto pensarmos a noção de experiência 

fictícia que permeia a construção do romance, já que ―as maneiras temporais de habitar 

                                                           
3 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. 7ª ed. – Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 

2012. P.520 
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o mundo permanecem imaginárias, na medida em que só existem no texto e através 

dele; por outro, constituem uma espécie de transcendência na imanência, que permite 

precisamente o confronto com o mundo do leitor‖. (RICOEUR, 1995, p.13) 

Tal experiência fictícia que afeta a noção habitual de tempo evidencia-se em 

Dois Rios a partir do sofrimento de Joana apegada à dor e ao sofrimento de viver uma 

vida que ela própria não havia escolhido. A personagem ―estava tão apegada à dor que 

ela se tornou um hábito‖ e aos trinta e três anos a felicidade era para ela ―uma 

abstração‖, encontrava no sofrimento uma forma mais fácil de viver, usando-o como 

uma justificativa: 

Por isso foi estranho quando Marie-Ange surgiu e me mostrou outro 

caminho, fazendo com que de uma hora para outra esse sentimento 

desconhecido encontrasse um espaço na minha vida. Então, senti a maior 

liberdade que eu jamais experimentara: a liberdade de empacotar a tristeza e 

guardá-la no armário. A liberdade de saber que não existe apenas o inferno, e 

que as histórias podem ser recontadas. (LEVY, 2011, p. 11) 

 

Quanto ao recontar histórias a partir da própria percepção do tempo é 

interessante pensarmos que ambos os protagonistas de Dois Rios são narradores de suas 

versões vividas, de histórias que não se complementam, e divergem no espaço-temporal 

linear. Com relação ao mundo contado Ricoeur acrescenta: 

São representativos do mundo contado: o conto, a lenda, a novela, o romance, 

a narrativa histórica. Aqui, os locutores não estão implicados; não se trata 

deles; não entram em cena. Por isso, diríamos, evocando a Poética de 

Aristóteles, até os eventos lamentáveis ou assustadores, a partir do momento 

em que são recebidos com desprendimento, pertencem ao mundo contado. 

(RICOEUR,1995, p. 119) 

Se analisarmos a narrativa de Dois Rios pela perspectiva de ―mundo contado‖, 

tanto Joana e Antonio não vivenciaram fatos reais, já que a história é recebida com 

desprendimento por aquele que lê, já que ―num romance, a autenticidade não precisa 

ficar assegurada pela experiência ou pelo documento; o que se exige é a plausividade 

interna, psicológica‖ (POUILLON, 1974, p. 34) 

Em Dois Rios a personagem Joana é constantemente aturdida pelas lembranças 

do passado junto ao irmão. No entanto, não se pode comprovar que os acontecimentos e 

situações narradas pela personagem tanto no passado – com Antonio – quanto no 

presente – com Marie-Ange – ocorreram de fato ou se foram/são imaginados. 
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Quanto à formação das personagens é interessante observar o ―fora‖ como o que 

é proposto pelo autor da obra e captado pelo leitor, como revelador do ―dentro‖. 

O romance ―por fora‖ seria justificado pela seguinte proposição: a conduta é 

significativa, assim como o ambiente, o aspecto físico. Isto é perfeitamente 

exato, mas esse caráter significativo que, à primeira vista parece justificar 

essa modalidade de visão, constitui afinal de contas a sua condenação. 

(POUILLON, 1975, p. 76) 

Ainda na obra ―O tempo no romance‖, Jean Pouillon atribui a cronologia 

romanesca aos sucessores presentes que a constituem tal como foi vivida, pensamento 

que retomam Heidegger e Ricoeur e nos encaminham a considerar Dois Rios um 

romance cuja cronologia se molda mediante a vivência e lembranças retomadas por seus 

narradores gêmeos. 

 Outra característica interessante é a fluidez temporal dos romances e questões já 

que as obras contemporâneas apresentam-se, portanto, como aquelas que procuram 

dizer algo a respeito de nosso tempo que não é dito na linguagem atual dos meios de 

comunicação. 

Em Mutações da Literatura no século XXI, de Leyla Perrone-Moises, temos 

considerações bastante relevantes quanto à produção literária do século vigente; quanto 

à estrutura da narrativa contemporânea a autora afirma que: 

A estrutura narrativa não segue o tempo linear da intriga, mas mistura vários 

segmentos temporais. O enunciador passeia livremente entre a narrativa e as 

digressões filosóficas ou poéticas. A tendência para a fragmentação, tanto da 

intriga como do ponto de vista do narrador, que já se anunciava nas obras da 

modernidade, é agora levada ao extremo, sem preocupação com uma 

coerência totalizadora. (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 238) 

O plano narrativo de Dois Rios é constituído em duas partes, como já 

anteriormente mencionado, no entanto, dentro de cada parte há as similitudes de fatos 

como a paixão repentina e avassaladora pela personagem Marie-Ange que causa o 

desfecho em ambas as partes. Já o plano narrativo de Dois Irmãos apresenta-se em 

quadros temporais de uma história contada linearmente, mas que ora enfatiza mais este 

ou aquele acontecimento, muitas vezes retomando-os. A figura do tempo e a relação dos 

personagens com o tempo da narrativa é, portanto, inseparável embora tal característica 

seja mais forte em Dois Rios, que apresenta uma narrativa mais próxima das lacunas do 

―não-dito‖ usuais da construção literária contemporânea. Na opinião de Ricoeur, a 

experimentação contemporânea na ordem das técnicas narrativas é assim organizada 

para a dispersão que afeta a própria experiência do tempo – como ocorre em Dois Rios.  
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Na primeira parte da narrativa temos a voz de Joana, personagem que 

compartilha experiências de vida com seu irmão Antonio.  Joana é professora, tem trinta 

e três anos, mora em Copacabana é órfã de pai e também filha de Cidinha, com quem 

mora. A personagem exprime insatisfação diante da vida que tem, e sua história nas 

linhas do livro começa efetivamente no encontro com Marie-Ange: 

Antes do nosso encontro, eu estava presa à casa e a tudo que nela se encerra: 

a umidade, o mofo, as fotografias desbotadas, a loucura de minha mãe e o 

silêncio. Sobretudo o silêncio, e com ele o medo e o passado a impedir que 

eu descobrisse o mundo. Quando Marie-Ange chegou, eu entendi que podia 

começar de novo, sob outro prisma, retomar o que era meu e tinha ficado lá 

atrás. Mas foi preciso que ela chegasse, vinda de fora, uma aparição. (LEVY, 

2011, p. 09) 

 

A infelicidade descrita nas páginas de Joana é atribuída ao que lhe cerca: objetos 

e pessoas, lembranças e mágoas. Marie-Ange surge como ―uma aparição‖, como 

alguém que a salva: ―Há pessoas que chegam para nos destruir. Outras para nos salvar. 

Marie-Ange foi uma destas. Não fosse eu tê-la conhecido na praia, ainda estaria presa a 

casa e ao passado.‖ ( LEVY, 2011, p. 11).  Antes, a função de lhe fazer feliz cabia a 

Antonio, que aos poucos foi se distanciando emocionalmente de Joana, e aos vinte e 

dois anos decidiu sair de casa e fotografar pelo mundo, deixando a irmã à revelia das 

situações cotidianas que tanto a incomodavam, incluindo o transtorno obsessivo 

compulsivo de sua mãe. 

À medida que o tempo passava, nós nos afastávamos, reforçando a 

improbabilidade de reconciliação. Aos 22 anos, Antônio foi fotografar pelo 

mundo e me deixou com a nossa mãe e a culpa, essa culpa que ele fez 

questão que fosse minha, só minha. Meu irmão sempre soube que eu não 

partiria, não deixaria a mãe sozinha, porque a história que ele se contou foi 

diferente da que eu agora conto: para ele, eu sou vilã, a nossa mãe não tem 

distúrbio algum, é apenas uma pessoa cuidadosa, uma mulher triste, porém 

organizada e meticulosa, uma viúva que soube preservar a memória do 

marido e não deixou o mal se abater sobre a casa. (LEVY, 2011, p. 10) 

 

Ainda sobre o distanciamento de Antonio, Joana se questiona sobre a veracidade 

das lembranças vividas com o irmão, o que nos remete à questão da memória – que 

pretendo desenvolver neste trabalho – e do quanto podemos recriá-la e intervir 

conscientemente ou não na realidade dos fatos. 

O mundo que eu e meu irmão havíamos esboçado logo se mostrou frágil e 

vaporoso. O elo que nos unia se rompeu de forma tão abrupta que hoje chego 

a duvidar da veracidade das minhas lembranças. Se nos amássemos tanto, 

seria mesmo possível destruir o laço?  (LEVY, 2011, p. 10) 
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Essa passagem do livro evoca um tema que será desenvolvido nesta dissertação, 

que é a relação da lembrança com a realidade, e ainda, o quanto somos capazes de 

recriar fatos e memórias para que a fuga da realidade seja possível. Joana segue 

elucidando o quando Marie-Ange é sua salvação, sem questionar ou se importar com o 

fato de estar encantada por uma pessoa do mesmo sexo: 

Depois de anos imaginando a mão que me salvaria, quando eu já não 

acreditava na sua existência, ela surgiu. Apaixonei-me no instante em que a 

vi, e nem por um segundo duvidei do que sentia. Eu nunca tinha me 

apaixonado por uma mulher, mas isso não foi uma questão, nem pensei a 

respeito quando a vi (...) (LEVY, 2011, p. 12) 

Com a ―força de acontecimentos repentinos e inesperados‖ a felicidade chega 

enfim para Joana, que diz: ―antes desse momento, felicidade para mim era uma saudade, 

um sentimento que havia ficado lá atrás‖. Ou seja, a felicidade atrelada à lembrança, 

esta que pode ser recriada conforme nossa necessidade.  

Impossível esconder a felicidade que chegava sem licença, instalando-se, 

soberana, com a força dos acontecimentos repentinos e inesperados. Antes 

desse momento, felicidade para mim era uma saudade, um sentimento que 

havia ficado lá atrás, quando eu era criança, meu pai era vivo e eu me 

entendia com meu irmão. Felicidade eram os anos de infância. Os anos 

seguintes foram apenas os anos em que sobrevivi e me lembrei dos 

momentos felizes. (LEVY, 2011, p. 20) 

A felicidade para Cida, mãe de Joana, é relacionada com a capacidade de lembrar: 

Levei anos, quase uma vida, até entender que para a minha mãe pouco 

importa se os momentos passados foram felizes ou não. O importante é se 

lembrar. É disso que ela precisa, se lembrar de um tempo feliz, ainda que ele 

nunca tenha existido. (LEVY, 2011, p. 80) 

Importante comentar a respeito da interação da obra com o leitor, pois os vazios 

existentes em Dois Rios deixam margem para interpretações. A leitura conecta o 

entendimento do texto ao efeito sobre o leitor, tal reciprocidade gera a interação. 

Em seu artigo ―A Interação do Texto com o Leitor‖ na miscelânea ―A Literatura 

e o Leitor – Textos de Estética da Recepção‖, Wolfgang Iser descreve que a tipologia 

das condutas de interação resulta do modo como a contingência é explorada. (ISER, 

1979:85) Sendo, pois, a contingência a base da interação que também lhe é subjacente, 

por conseguinte não pode ser entendida como a causa prévia de um evento subsequente. 

A contingência, portanto, deriva da própria interação e mostra sua ambivalência 

produtiva: nasce da interação e, ao mesmo tempo é sua propulsora. (ISER, 1979, p. 85) 
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Iser afirma ainda que são os vazios que originam a comunicação no processo de 

leitura, a partir da assimetria fundamental entre texto e leitor. Os vazios e as negações 

contribuem de diversos modos para o processo de comunicação que se desenrola, mas, 

em conjunto têm como efeito final aparecerem como instâncias de controle. Os vazios 

possibilitam as relações entre as perspectivas de representação do texto e incitam o 

leitor a coordenar essas perspectivas. (ISER, 1979, p. 91) 

O crítico literário fala ainda acerca do texto ficcional e realidade - que o 

primeiro é igual ao mundo à medida que projeta um mundo concorrente: 

Mas difere das ideias existentes do mundo por não poder ser deduzido dos 

conceitos vigentes de realidade. (...) O texto ficcional adquire sua função, não 

pela comparação ruinosa com a realidade, mas sim pela mediação de uma 

realidade que se organiza por ela. Por isso a ficção mente quando a julgamos 

do ponto de vista da realidade dada; mas oferece caminhos de entrada para a 

realidade que finge, quando a julgamos do ponto de vista de sua função: ou 

seja, comunicar. (ISER, 1979, p. 105) 

Dessa forma, nosso romance objeto de estudo, assim como outros, não precisa 

que sua constituição, personagens, enredo, e até mesmo sua cronologia sejam 

correspondentes à realidade que julgamos conhecer, cumprindo sua função literária que 

vai além da comunicação pois circula entre vazios que conectam-lhe o sentido, pois: 

Em vez de uma necessidade de preenchimento, ele mostra a necessidade de 

uma combinação. Apenas quando os esquemas do texto estão inter-

relacionados é que o objeto imaginário começa a se formar. Esta operação, 

exigida do leitor, encontra nos vazios o instrumento decisivo. Eles indicam os 

segmentos do texto a serem conectados. (ISER, 1979, p. 106) 

Dessa forma, o vazio possibilita a participação do leitor na realização do texto, 

de modo que o leitor é induzido a manifestar as posturas induzidas no texto e fazê-las 

agir. (ISER, 1979, p. 131) 

Na passagem a seguir reside o capítulo número trinta e dois da primeira parte da 

obra, no qual Joana inventa para seus pais, Jorge – já falecido, e Cida – um passado que 

não se sabe ao certo factual ou imaginado: 

(E agora Jorge e Cida param e dançam. Ainda não conhecem o futuro, 

acreditam nos sonhos e na felicidade. Dançam como o herói e a mocinha, ela 

estica a perna no alto, ele a faz rodopiar com a elegância de Fred Astaire. Ela 

gira a cabeça de um lado para o outro com um sorriso ingênuo, ele a faz voar. 

Os dois sapateiam no mesmo ritmo, cantam juntos, as vozes afinadas. Olham-

se como se nem o céu fosse o limite.) (LEVY, 2011, p. 51) 
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Assim como também no capítulo trinta e sete, também constituído de apenas um 

parágrafo, no qual a narradora intercala acontecimentos que estão no presente com 

lembranças também passíveis de dúvida de serem verídicas ou não: 

(E agora a gente para e dança. A paisagem insólita de Dois Rios – as enormes 

montanhas verdes e as casas abandonadas – forma um belo cenário. 

Sapateamos sobre a rua esburacada, giramos no ar, subimos nos muros das 

casas, trepamos nas amendoeiras cantando e sorrindo, escancarando nossa 

felicidade que cresce ainda mais com a música.) (LEVY, 2011, p. 58) 

Há ainda um terceiro capítulo, o setenta e um, também bastante curto, que 

retoma a alegoria da canção e da dança: 

(Agora a gente para e canta. O vento nos arrasta penhasco abaixo, 

mergulhamos no mar turquesa, cantamos embaixo d‘água. Depois subimos 

nas pedras, os moinhos e as montanhas áridas ao fundo. Nunca fomos tão 

livres, tão felizes. Nossas vozes nunca estiveram tão afinadas, e nunca 

dançamos tão bem. Este é, de longe, o nosso melhor número.) (LEVY, 2011, 

p. 102) 

Ao contrário das duas primeiras passagens – que  assim como essa intercalam 

presente e passado narrado, esta última, é claramente fantasiosa, o que denota que ao 

longo da narrativa de sua versão da história, os fatos de Joana tornam-se cada vez mais 

duvidosos e influenciados pela fantasia que criou entorno dos acontecimentos. 

Dois Rios não possui uma coerência totalizadora, pauta-se em uma narrativa 

autocentrada, seguindo o fluxo dos pensamentos a partir das emoções sentidas, o tempo 

da narrativa é definido pela narração, já que o narrador é que define o quanto deve se 

demorar no ―plano de fundo sociológico dos eventos que conta‖ (RICOEUR, 1995, p. 

124). Sendo assim: 

Por opção de método, a análise a cada vez se baseia nos aspectos mais 

lineares da narratividade, mas sem jamais se confinar a eles. O esquema 

narrativo inicial é o de uma consecução, e a arte de contar consiste em 

restituir a sucessão. As anotações que fazem esse linearismo eclodir são ainda 

mais preciosas. O tempo narrativo em particular é afetado pelo modo com 

que a narração se estende por cenas de forma de quadros ou se apressa de 

tempo forte em tempo forte. (RICOEUR, 1995, p. 135) 

Isto posto, ainda segundo Ricoeur, ―a maneira de conduzir a narrativa se 

acompanha de uma combinação de perspectivas puramente perceptivas (...) ocorre com 

a posição temporal, tanto do narrador com relação a seus personagens quanto de uns em 

relação aos outros.‖ (RICOEUR, 1995, p. 156) Na passagem de Dois Rios a seguir, 

observamos o tratamento da ―força de acontecimentos repentinos e inesperados‖. A 

felicidade chega enfim para Joana, que diz: ―antes desse momento, felicidade para mim 
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era uma saudade, um sentimento que havia ficado lá atrás‖, ou seja, a história caminha 

conforme as personagens a sentem, e acaba quando deixam de senti-la:  

Impossível esconder a felicidade que chegava sem licença, instalando-se, 

soberana, com a força dos acontecimentos repentinos e inesperados. Antes 

desse momento, felicidade para mim era uma saudade, um sentimento que 

havia ficado lá atrás, quando eu era criança, meu pai era vivo e eu me 

entendia com meu irmão. Felicidade eram os anos de infância. Os anos 

seguintes foram apenas os anos em que sobrevivi e me lembrei dos 

momentos felizes. (LEVY, 2011, p. 20) 

 

Ou seja, a felicidade atrelada à lembrança, esta que pode ser recriada conforme 

nossa necessidade. Quase ao final da narrativa de Joana, Marie-Ange desaparece 

misteriosamente e a protagonista divaga sobre seu aparecimento na praia, e questiona-se 

sobre o que realmente sabe sobre seu objeto afetivo e se tudo que foi vivido não passou 

de uma mentira e se ela existiu: 

Repito seu nome, incansavelmente: Marie-Ange, Marie-Ange. A ira das 

águas me dá a certeza que não quero ter. Ao mesmo tempo tudo faz sentido: 

num dia ela me aparece de surpresa na praia e me tira o tédio; noutro, some. 

O mesmo oceano que a trouxe agora a leva de volta. E no fundo o que sei 

dela? Conheço as poucas histórias que me contou, mas serão verdadeiras? De 

onde veio de fato, para onde foi? E se tudo não passou de uma mentira, se ela 

nunca existiu? Como eu queria o mar plácido, o sol a me queimar o rosto, a 

coruja no seu lugar, como eu queria acreditar que o desastre não existe. Mas a 

água que me molha os pés é gelada demais. (LEVY, 2011, p. 89) 

 

Podemos ler esta passagem como um despertar de um ―sonho lúdico‖, como um 

acordar para a realidade não com um balde de água fria no rosto, mas com a água 

salgada e gelada que molhava seus pés.  

Na volta da viagem, Joana depara-se com Antonio e incomoda-se com sua 

presença: 

Antonio segue me insultando, elencando adjetivos que demonstram minha 

falta de responsabilidade. Como sempre, adora dizer que não trabalho, vivo à 

custa da herança do nosso pai. ―Trinta e três anos e mais parece uma 

adolescente‖, ele afirma, com arrogância. Então eu me irrito, me ponho à sua 

frente, o dedo em riste, é minha vez de explicitar seus defeitos, sua covardia.‖ 

(LEVY, 2011, p.  93) 

Fica evidente que Joana nutre ressentimentos do irmão, que foi para o mundo 

fotografar e viajar, deixando a ela e a mãe: ―Mas enquanto você estava por aí Antonio, 

sou eu quem passou os dias ao lado dela. Até hoje, sou eu quem cuida da nossa mãe.‖ 

(LEVY, 2011:93) Após o desentendimento, Joana pensa em fazer as pazes, esquecer o 
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passado, as brigas. Pensa em dizer que ainda gosta do irmão, e que se apaixonara por 

uma mulher e que queria viajar com ela, e pensa em pedir para que ele fique com a mãe. 

No entanto, ela desiste ao levar em consideração a falta de intimidade referindo-se à 

Antonio como um ―quase estrangeiro‖ que leva toda uma vida que ela desconhece.  

Os dias passam, enquanto os irmãos gêmeos convivem quase sem se falarem. 

Marie-Ange vai ao apartamento e conhece Antonio: 

Estamos as duas na sala, minha mãe em seu quarto, quando Antônio aparece. 

Ela toma um susto. Ele não me dirige a palavra, mas é doce e simpático com 

ela. Fala francês bem e, sentado na poltrona, desanda a lhe fazer perguntas e 

contar sobre as viagens que realizou. (LEVY, 2011, p. 97) 

 

Joana começa a sentir ciúmes de Marie-Ange com Antonio, e tem a sensação de 

que já se conhecem, talvez até sejam íntimos e termina por aceitar a proposta de viajar 

com a amada:  

Quanto mais eu tento me conter, me segurar, mais eu vejo as mãos de Antonio 

se aproximando das coxas de Marie-Ange. Então, pego-a pelo braço, as unhas 

cravadas na sua carne, viro-a na minha direção. – sim eu aceito. (LEVY, 2011, 

p. 97)  

Já em Ilha Grande, a convite de Marie-Ange, Joana vive a rotina de Marie-Ange 

e do vilarejo:  

Nonza é um vilarejo incrustado na montanha. Depois de ladear todo o cabo 

da ilha, avistamos as casas de xisto que nascem da rocha como se fossem sua 

continuação natural. Os moradores se aproximam um por um, saudando a sua 

chegada, o sorriso cantando do rosto, os braços no ar, revelando a euforia, o 

contentamento com a aparição de Marie-Ange. Não há jovens, eu penso. 

(LEVY, 2011, p. 103) 

 

É importante a ambientação em Nonza, visto que está é uma realidade quase 

palpável para o interlocutor do romance, que fica embebido de detalhes acerca do 

outono que está começando, os turistas indo embora, o prazer dos moradores da ilha de 

viverem longe da capital, o lugar onde o tempo não passa. Já que nesta mesma ilha, 

tanto Joana quanto Antonio vão experimentar lapsos de fantasia versus realidade, que 

contrastam com a aparente veracidade apresentada nas páginas. Embora, tratando-se de 

imaginação, qualquer ambiente pudesse ter sido habilmente construído, Joana segue 

explicando: 
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A casa para onde vamos é onde Marie-Ange morava antes de seu pai, 

Vincent, construir uma casa na praia. Vincent é o único pescador de Nonza, e 

preferiu morar ao lado do mar. Olhando de cima, vemos uma extensa faixa de 

pedregulhos que se arrasta em seu comprimento até alcançar outra montanha, 

quase tão grande quanto esta. Anos atrás, pouco antes de Marie-Ange ir 

estudar no continente, ele decidiu se mudar para a praia. Sandrine fez 

companhia ao marido até Bastine, sua mãe, adoecer. Então foi morar com ela, 

sem com isso se separar de Vincent. (LEVY, 2011, p. 105) 

 

Quase ao final da narrativa de Joana, Marie-Ange desaparece misteriosamente e 

a protagonista divaga sobre seu aparecimento na praia, e questiona-se sobre o que 

realmente sabe sobre seu objeto afetivo e se tudo que foi vivido não passou de uma 

mentira e ela nunca tenha existido: 

Repito seu nome, incansavelmente: Marie-Ange, Marie-Ange. A ira das 

águas me dá a certeza que não quero ter. Ao mesmo tempo tudo faz sentido: 

num dia ela me aparece de surpresa na praia e me tira o tédio; noutro, some. 

O mesmo oceano que a trouxe agora a leva de volta. E no fundo o que sei 

dela? Conheço as poucas histórias que me contou, mas serão verdadeiras? De 

onde veio de fato, para onde foi? E se tudo não passou de uma mentira, se ela 

nunca existiu? Como eu queria o mar plácido, o sol a me queimar o rosto, a 

coruja no seu lugar, como eu queria acreditar que o desastre não existe. Mas a 

água que me molha os pés é gelada demais. (LEVY, 2011, p. 89) 

 

Ao final desta primeira parte, ao acordar no meio da madrugada, Joana sente a 

falta de Marie-Ange e deduz que ela tenha ido pescar. 

O barco perde a velocidade, e eis que a vejo circulando, como se estivesse em 

busca de alguma coisa. Em seguida, ela retorna ao leme, afastando-se cada 

vez mais da terra firme. Esta sozinha no barco. Foi pescar sem o pai. Ou 

estará indo algures? Estará partindo nesta madrugada fresca e sombria? Sem 

mim e para sempre? (LEVY, 2011, p. 112) 

 

  Ao chegar da varanda, observa a noite e vê um barco se afastando da terra firme, 

e como esse barco se afasta cada vez mais, deseja que se ali Marie-Ange estiver, que 

seja com o pai ou o irmão. Volta a deitar-se, temendo que sua amada não volte: 

A moleza me assalta o corpo, e deixo a varanda, indo me estender na cama, 

sobre os lençóis que guardam o cheiro de Marie-Ange. Enquanto o sono não 

me leva, meus pensamentos perambulam. Em silêncio me digo que se ela 

desaparecer ainda assim fará parte dos meus dias, até o último deles. Que se 

por algum motivo não voltar eu não retornarei a casa, nem a Copacabana, 

nem ao Rio de Janeiro. Eu também entrarei num barco, navegando pelo 

desconhecido, e talvez nos cruzemos em algum ponto dessas águas vastas. 

(LEVY, 2011, p. 112) 
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 Agarrada ao cheiro dos lençóis tenta dormir enquanto supõe que histórias 

importantes não acabam no meio e sim no fim, e por isso estaria tudo bem assim que 

acordasse.  

À medida que o sono chega, de mansinho, abandono a ideia de um fim 

catastrófico e me encho da certeza de seu retorno. Basta eu dormir algumas 

horas e, com o sol despontando, descer as escadas do vilarejo. Ela certamente 

estará na praia. E é assim que adormeço, tranquila, pensando que a nossa 

história começou há pouco, e as histórias importantes não terminam no meio: 

seguem até o fim. Agora que larguei o passado e optei pela liberdade, o 

caminho é adiante: o tempo à disposição. (LEVY, 2011, p. 113) 

 

A grande ironia reside no fato de a protagonista abandonar sua infelicidade e 

suas lembranças em busca de uma felicidade que lhe escapa quando menos acredita, 

argumentando que ―histórias importantes não terminam no meio: seguem atém o fim‖, e 

segundo Ricoeur uma história manipulada pelo narrador pode se mover para frente e 

para trás, considerar o presente do ponto de vista das antecipações de um passado 

rememorado ou como a lembrança passada de um futuro antecipado etc.‖ (RICOEUR, 

1995, p. 156) 

A segunda parte, narrativa de Antonio, inicia-se com a mesma imagem última 

avistada por Joana da janela da casa em frente à praia: 

De repente, uma pequena embarcação se afastou da costa, cruzando o 

horizonte. Duas lamparinas iluminavam o material espalhado pelo barco, e vi 

que você estava circulando em busca de alguma coisa. E seguida, retornou ao 

leme, afastando-se cada vez mais da terra firme. (...) Lembro-me de pensar 

que eu era um homem de sorte, o acaso sempre a meu favor, encaixando um 

acontecimento no outro cm uma lógica que lhes dava um sentido natural, 

quase inerente. (LEVY, 2011, p. 117) 

 

A imagem do lençol também se repete como acontecido com Joana na primeira 

parte da obra: 

Uma vez o barco fora do meu alcance, a moleza terminou por me vencer, e 

voltei a me estender na cama, sobre os lençóis que ainda guardavam seu 

cheiro. Enquanto o sono dava seus primeiros sinais, mas ainda não me 

derrubava, pensei que eu logo desceria as escadas do vilarejo para me 

encontrar com você na praia, como fazíamos todas as manhãs. (LEVY, 2011, 

p. 118) 

 

Antonio, enquanto narrador, conta sua história: 
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Onze anos atrás, quando terminei a faculdade, coloquei uma Canon na 

mochila e fui rodar o mundo. A vida me parecia estreita no apartamento em 

que eu morava em Copacabana ao lado da minha mãe e da minha irmã. Eu 

tinha fome e a ansiedade dos jovens de 22 anos, peguei parte da herança 

deixada pelo meu pai e me lancei na estrada. (LEVY, 2011, p. 119) 

 

Mas já depois de alguns capítulos, decide que sua história começa após Marie-

Ange ter partido: 

Em realidade, a história começa aqui, agora, neste exato momento. Começa 

depois de você ter partido, depois de eu ter ido falar com seus pais e eles me 

terem respondido com ar solene, misterioso, depois de eu ter nadado dias 

seguidos conversando assuntos inúteis com os habitantes de Nonza, depois de 

a noite ter caído algumas vezes, de eu ter admirado a paisagem e ter decidido 

partir, ter feito a mala e não ter conseguido ir embora. (LEVY, 2011, p. 113) 

 

O gêmeo é personagem construído com grande quantidade de ar e liberdade, em 

contraponto a Joana. O personagem conhece seu objeto afetivo em Paris, logo após 

chegar do Afeganistão, e o momento do encanto acontece num metrô velho e sujo, 

repentinamente, e a descrição de Marie-Ange feita por Antonio circula elementos 

congruentes com a feita por Joana. No entanto, o medo da perda chega quase que no 

mesmo instante que a paixão: 

E você não disse nada. Segui falando: não me importava se você acreditava 

ou não nas minhas palavras, se sentia o mesmo que eu, se me achava um 

louco, o fato é que eu estava realmente apaixonado e, sem que você nunca 

tivesse sido minha, desejei nunca te perder. (LEVY, 2011, p. 123) 

 

Adiante Marie-Ange convida Antonio para ir à Córsega. Ele tenta recuar 

argumentando em pensamento o receio de se prender a alguém e ter que abrir mão da 

própria vida. Mesmo diante de tais suposições, vai. 

Explicada a relação de Antonio e Marie-Ange, o romance retorna à manhã 

seguinte, a madrugada do início. Antonio busca pela amante entre seus parentes e 

ambientes costumeiros, mas não a encontra e se pergunta o que ela fora fazer no mar, de 

madrugada e sem a companhia do pai: ―Será que todos sabiam para onde você tinha ido, 

menos eu? Será que havia um segredo em sua partida? Ao mesmo tempo, Marie-Ange, 

essas ideias me pareciam fantasiosas demais para serem críveis.‖ (LEVY, 2011, p. 127) 
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As páginas seguintes são repletas de lembranças afáveis do casal e do temor que 

Antonio tem de tornar-se refém da partida da amada. Há em seguida mais um lapso de 

memória do momento no qual ele conhece a família dela. Esse vai-e-vem de realidade-

memória-realidade-memória entre os capítulos recria o fluxo natural de todos nós, 

simbioses do que se vive somado ao que se pensa, que depois disso não é mais – apenas 

– o que se vive e o que se pensa. 

Antonio segue buscando a razão da partida da amada enquanto acredita que ela 

irá voltar baseado na convicção de que histórias importantes não terminam no meio 

seguem até o fim: 

Pensei: é claro que ela vai voltar, a nossa história começou a pouco, e as 

histórias importantes não terminam no meio, seguem até o fim. Nós 

havíamos acabado de viver três semanas perfeitas, guiadas pela paixão, por 

momentos raros, e não tinha cabimento imaginar que você pudesse ter 

desaparecido para sempre. Restava-me, portanto, sentar de frente para o mar 

e aguardar seu retorno. Eu não partiria enquanto você não voltasse. (LEVY, 

2011, p. 133) 

 

O modo que Antonio encontra de ficar próximo à Marie-Ange é através das 

memórias que construíram juntos e da lembrança pessoal que o próprio teceu em si: ―Se 

eu fico, você também fica, nós ficamos – juntos. E a história só vai terminar quando 

você regressar, no dia em que eu tiver novamente a sua presença ao meu lado na cama e 

um sentido para tudo que aconteceu. Antes disso eu me calo.‖ (LEVY, 2011, p. 134)  

Ao desconfiar da realidade, Antonio põe em xeque tudo o que recorda ter vivido.  

Eu me pergunto se isso tudo é real, se de fato nos conhecemos, se 
estou em Nonza, se você partiu sem me avisar. Será que estou sonhando e 

não consigo sair do meu próprio sonho, preso num pesadelo? Preciso tanto te 

ver novamente, confirmar que você existe mesmo, não te inventei, que me 

encosto em seus ombros e me sinto em casa. (LEVY, 2011, p. 135) 

 

Há a desconfiança do narrador-personagem sobre o paradeiro de Marie-Ange, já 

que o mesmo também começa a questionar a realidade na qual se insere, já que a família 

dela se apresenta calma, e despreocupada com a eventualidade de um desastre e talvez 

até ciente do lugar para onde ela fora: ―Às vezes, penso que foi Vincent – o pai – ou 

Sandrine – a mãe – quem pediu para você levar o barco a algum lugar, e devo ser o 

único ignorante nessa história, todos sabem de tudo menos eu.‖ (LEVY, 2011, p. 164) 
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 Ao sofrer com a ausência de Marie-Ange e a falta de notícias sobre a mesma, 

Antonio confabula: ―Talvez saibam aonde você foi, se retornará. Mas mal nos falamos, 

e fico sem pistas, confinado à minha dor e ao que ela inventa. A dor inventa tanto.‖ 

(LEVY, 2011, p. 164) 

É importante dizer que os parentes de Marie-Ange, apresentados por ele, pouco 

interagem com o personagem abandonado. 

―Quando uma história termina, ainda por cima de forma tão abrupta e 

inesperada, só há uma coisa a fazer: Procurar uma explicação para o que 

aconteceu. Mas quando tudo acaba o tempo já não existe, o buraco é um só, e 

a pergunta sempre a mesma: existe alguma coisa depois do fim?‖ (LEVY, 

2011, p. 145) 

―Nós éramos grudados. Quando eu pensava uma coisa, ela pensava a mesma. 

O que ela sentia, eu sentia igual, quando tinha sono eu também tinha, quando 

estava feliz eu também estava, quando queria correr eu também queria, 

quando sentia fome eu também sentia, se chorava eu me entristecia. Sabe o 

estereótipo dos gêmeos? Éramos nós.‖ (LEVY, 2011, p. 153) 

 

Antonio continua narrando as memórias que Marie-Ange lhe contou sobre seus 

próprios pai, mãe, avó; sua infância com Joana, que surge no fluxo de pensamento, logo 

que Marie-Ange começa a fazer mais falta, e divaga sobre o que vive, o que lembra, o 

que julga viver e o que julga lembrar: 

―Ter perdido meu pai cedo fez com que só posso criar sentidos a partir de 

lembranças, mas corresponderão elas aos fatos? E se os olhos tristes do meu 

pai forem uma invenção da minha cabeça? E se ele tiver sido um homem 

feliz? E se essa tristeza for minha, não dele?‖ (LEVY, 2011, p. 161) 

 ―Não sei, Marie-Ange. A solidão e a espera me fazem questionar até a 

realidade dos fatos. Mas quando acontece de eu duvidar do nosso encontro, 

de eu me perguntar se as semanas que passamos juntos não passaram de um 

sonho, logo encontro a única resposta possível: nada foi tão verdadeiro‖ 

(LEVY, 2011, p. 170) 

―O desastre, Marie-Ange, nada mais é do que o ponto de intersecção entre 

duas esperas, a ligação e a ruptura entre elas. Primeiro, esperamos o desastre 

acontecer. Depois, esperamos que nunca tenha acontecido, que o tempo 

presente vá engolir o passado e fazer com que tudo seja como antes, ou que o 

futuro chegue logo e, com ele, o esquecimento. Mas a gente nunca esquece, 

não é verdade?‖ (LEVY, 2011, p. 177) 

 

Antonio vê Marie-Ange se aproximando da costa em um barco:  

―Por um segundo, receio ter tido uma ilusão, mas logo vejo o barco se 

aproximando e me sinto aliviado. (...) Seu barco está quase chegando mas 
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não chega. De um instante para outro seu pai some, põe-se de costas e volta a 

casa. Sandrine ainda fica ali uns minutos. Logo sinto sua mão sobre minha 

cabeça e o vazio que em seguida ocupa o seu lugar. Agora sou só eu de frente 

para o mar. Terão ficado cegos? Deve ser a idade, penso. Eles podem não 

acreditar, Marie-Ange, mas estou vendo, sei que é real: você está voltando.‖ 

(LEVY, 2011, p. 185) 

No entanto, há uma passagem no capítulo setenta e oito, que indica que o 

paradeiro de Marie-Ange pode não ser o que Antonio gostaria: 

Não suporto mais o ruído estridente dos pássaros desafinados, o vaivém das 

marés, a espuma do mar se desfazendo e refazendo, o vento soprando com 

violência, os velhos jogando baralhos todas as manhãs, o vestido preto da sua 

avó, ela e sua mãe falando em corso, uma ou duas palavras porque ninguém 

aqui fala de verdade, ninguém grita. (LEVY, 2011, p. 196) 

 

Ao desistir de esperar por dias a fio, alegando não aguentar outra estação na ilha, 

Antonio ignora os sinais aparentemente enlutados dos familiares de Marie-Ange, e ao 

perguntar sobre onde a amada está para a mãe dela recebe a seguinte resposta: 

―Eu não sei.‖ Por um segundo acredito no que diz, mas logo me enfureço de 

novo: ―Se não sabe, como pode estar tão calma?‖ Ela abaixa a cabeça, e já 

não compreendo, não sei se consente ao meu questionamento, se está 

resignada, se quer me dizer que não está calma, por dentro o medo e a 

angústia.‖ (LEVY, 2011, p. 197) 

 

Há mais uma vez a desconfiança por não estar vivendo aquilo que realmente 

acredita viver: 

Não sei se estou enlouquecendo, vendo o que não há para ver ou se o que 

vejo é isso mesmo, sua mãe tranquila porque conhece a verdade e por um 

motivo qualquer não quer me dizer. (...) ―Você também vai me dizer que não 

mente, não sabe de nada? Você também vai me olhar como se eu fosse louco 

e estivesse a imaginar coisas?‖ (LEVY, 2011, p. 197) 

A narrativa de Antonio termina com algumas lembranças e desconfianças com 

relação à irmã gêmea, e explica o principal motivo do afastamento da irmã, o qual será 

amplamente trabalhado no segundo capítulo desta dissertação. O gêmeo decide deixar a 

espera por Marie-Ange de lado e desperta então o interesse de regressar ao lar: 

Embora eu não deixe de perguntar por você – estará viva? -, a sua volta já 

não tem importância O que me importa agora é a minha. Tenho esse estranho 

desejo de regressar a Copacabana, procurar minha irmã, minha mãe, reatar o 

elo. Aquietar, interromper essas viagens sem fim, que por tantos anos me 

fizeram tapar os olhos e os ouvidos para as lembranças. Dizer-lhes que não 

interessa quem tem ou deixa de ter razão, se agi mal ou se foram elas: o que 

interessa é daqui para frente. (LEVY, 2011, p. 216) 
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Os momentos finais da narrativa dão pistas de como o romance pode ser 

interpretado, a partir do deslocamento da seguinte frase: ―E se a verdade, ao contrário, 

estiver perdida no meio, na confusão e nas contradições do meio?‖ (LEVY, 2011, p. 217)  

No momento em que Antonio chega a casa, descobre que Joana está viajando com uma 

amiga. 

Aparentemente, o autor enquanto detentor da personalidade do narrador é que 

define a temporalidade e intratemporalidade da narrativa.  Ricoeur indaga ainda que: 

―(...) não se deve, então, dizer que aquilo que a narratologia considera pseudotempo da 

narrativa consiste no conjunto das estratégias temporais colocadas a serviço de uma 

concepção do tempo que, articulado primeiramente na ficção, pode ademais constituir 

um paradigma para redescrever o tempo vivido e perdido?‖ (RICOEUR, 1995, p. 141)  

Portanto, é preciso integrar ao tempo da narrativa ―uma outra temporalidade, que 

não é mais a da narrativa, mas que em última instância a comanda: a da própria 

narração‖
4
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa- Tomo II. Campinas, SP: Papirus, 1995. P.143 
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Capítulo II – Dois Irmãos em perspectiva  

 

 

 

Neste capítulo haverá a apresentação da narrativa Dois Irmãos (2000) de Milton 

Hatoum a partir dos eventos que deram origem à família e consequentemente ao 

narrador. Há a contextualização dos acontecimentos e o que esses revelam sobre as 

personagens, suas características e participação na narrativa. Portanto, há trechos 

relevantes da obra que revelam em cadência o plano interior das personagens, seus 

hábitos, medos, anseios, qualidades e defeitos, como em um caleidoscópio cujo leitor é 

o observador principal à espreita de cada movimento, que é possível ver através dos 

olhos atentos de Nael, o narrador, cujas palavras redigidas no quartinho dos fundos do 

que sobrara da casa – como um legado da memória da família que também era a sua, 

ilumina um passado, o seu passado, para que não seja esquecido. 

2.1- A narrativa dos gêmeos que se odeiam 

Em Dois Irmãos (2000), Milton Hatoum nos traz a narrativa da vida de uma 

família que orbita em torno de dois irmãos gêmeos, Omar e Yaqub. Aquele, caçula, 

mimado pela mãe; este, o filho deixado de lado, mas que apesar disto consegue trilhar 

sua vida independente do seio familiar. Já no primeiro capítulo é narrada a volta de 

Yaqub do Líbano, a mando dos pais, diante da briga com Omar, que lhe rendeu uma 

cicatriz na face.  

Estelita subiu com o ferido e chamou um dos curumins: corre até a casa da 

Zana, chama a Domingas, mas não fala nada sobre isso. A cicatriz já 

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

que ele não revelava e talvez desconhecesse. Não tornaram a falar um com o 

outro. Zana culpava Halim pela falta de mão firme na educação dos gêmeos. 

Ele discordava: ―Nada disso, tu tratas o Omar como se ele fosse nosso único 

filho‖.  Ela chorou quando viu o rosto de Yaqub, disse Domingas. Beijava-

lhe a face direita e chorava, aflita, ao ver a outra face inchada, costurada em 

semicírculo. Treze pontos. O fio preto da costura parecia uma pata de 

caranguejeira. Yaqub, calado, matutava. Evitava falar com o outro. 

Desprezava-o? Remoía, mudo, a humilhação? (HATOUM, 2000, p. 28) 

―Cara de lacrau‖, diziam-lhe na escola. ―Bochecha de foice.‖ Os apelidos, 

muitos, todas as manhãs. Ele engolia os insultos, não reagia. Os pais tiveram 

de conviver com um filho silencioso. Temiam a reação de Yaqub, temiam o 

pior: a violência dentro de casa. Então Halim decidiu: a viagem, a separação. 
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A distância que promete apagar o ódio, o ciúme e o ato que os engendrou. 

(HATOUM, 2000, p. 28) 

 

Mas ao retornar não era mais um menino, mas um rapaz de dezoito anos que lá 

estava desde os treze. O pai, Halim, queria mandar os dois irmãos, mas Zana interveio e 

o convenceu a mandar apenas o mais velho. Omar fica preso em si mesmo, às suas 

vaidades e desejos, sempre a serem satisfeitos, não tem disciplina, não faz esforços para 

estudar ou trabalhar, não possui brio. Enquanto Yaqub, em contraponto ao longo da 

narrativa se apresenta como um espelho invertido do irmão, desenvolvendo habilidades 

de sobreviver e se sobressair na vida: 

Agora ele estava de volta: um rapaz tão vistoso e alto quanto o outro filho, o 

Caçula. 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. A distância não dissipara 

certos tiques e atitudes comuns, mas a separação fizera Yaqub esquecer 

certas palavras da língua portuguesa. Ele falava pouco, pronunciando 

monossílabos ou frases curtas; calava quando podia, e, às vezes, quando não 

devia. Zana logo percebeu. Via o filho sorrir, suspirar e evitar as palavras, 

como se um silêncio paralisante o envolvesse. (HATOUM, 2000, p. 16) 

 

Há a comparação constante entre Yaqub e Omar, como nos seguimentos 

destacados: 

―E para isso‖, dizia o pai, orgulhoso, ―não é preciso língua, só cabeça. Yaqub 

tem de sobra o que falta no outro.‖ Omar ouvia essa frase e tornou a ouvi-la 

anos depois, quando Yaqub, em São Paulo, comunicou à família que havia 

ingressado na Escola Politécnica (em ―brimeiro lugar, babai‖, escreveu ele, 

brincando). Zana sorriu triunfante, enquanto Halim repetia: ―Eu não disse? 

Só cabeça, só inteligência, e isso o nosso Yaqub tem de sobra‖. (HATOUM, 

2000, p. 31) 

―Esse Yaqub, que embranquecia feito osga em parede úmida, compensava a 

ausência dos gozos do sol e do corpo aguçando a capacidade de calcular, de 

equacionar. No colégio dos padres ele encontrava sempre, antes de qualquer 

um, o valor de um z, y ou x. Surpreendia os professores: a chave da mais 

complexa equação se armava na cabeça de Yaqub, para quem o giz e o 

quadro-negro eram inúteis.‖ (HATOUM, 2000, p. 32) 

―O outro, o Caçula, exagerava as audácias juvenis: gazeava lições de latim, 

subornava porteiros sisudos do colégio dos padres e saía para a noite, 

fardado, transgressor dos pés ao gogó, rondando os salões da Maloca dos 

Barés, do Acapulco, do Cheik Clube, do Shangri-Lá. De madrugada, na hora 

do último sereno, voltava para casa.‖ (HATOUM, 2000, p. 32) 

 

Nos capítulos seguintes o narrador, conta parte da história de Galib, pai de Zana. 

Há referência à origem libanesa das personagens, hábitos de alimentação e 

comportamento. Assim como alusão aos locais de Manaus.  
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É explicada a relação saudosa de Zana com o pai, sua exasperação diante de sua 

morte e a principal característica da mãe dos gêmeos, a emoção.  

―Na velhice que poderia ter sido menos melancólica, ela repetiu isso várias 

vezes a Domingas, sua escrava fiel, e a mim, sem me olhar, sem se importar 

com a minha presença. Na verdade, para Zana eu só existia como rastro dos 

filhos dela.‖ (HATOUM, 2000, p. 35) 

 

Omar, o Caçula, ―cresceu cercado por um zelo excessivo, um mimo doentio da 

mãe, que via na compleição frágil do filho a morte iminente‖ (HATOUM, 2000: 67) Há 

uma passagem narrada no quarto capítulo que explicita a relação entre Omar e Yaqub e 

o quanto a mãe, Zana, foi responsável por alimentar as diferenças entre os filhos após 

Omar cortar a face de Yaqub ao dele sentir ciúmes: 

―Viu os gêmeos nascerem, cuidou de Yaqub, brincaram juntinhos... Quando 

viajou para o Líbano sentiu falta dele. Era quase um menino, não queria ir 

embora. Seu Halim foi molenga com a mulher, deixou o filho viajar sozinho. 

―O Omar ficou debaixo da saia da mãe‖, contou Domingas. ―Ia resmungar no 

meu quarto, chamava o seu Halim de egoísta... Os dois nunca se 

entenderam.‖ (HATOUM, 2000, p. 77) 

 

Halim, ―Foi o que se poderia chamar de pai, só que um pai consciente de que os 

filhos tinham lhe roubado um bom pedaço de privacidade e prazer‖. (HATOUM, 2000, 

p. 71) Não queria filhos, era seu desejo viver o amor voluptuoso com Zana sem ser 

atrapalhado. No entanto, posteriormente até gosta de tê-los, embora nunca deixe de 

lembrar o quanto Omar tumultua a harmonia da casa, o quanto a afeição exacerbada de 

Zana pelo Caçula é prejudicial para o mesmo. 

―Não queria três filhos; aliás, se dependesse da vontade dele, não teria 

nenhum. Repetiu isso várias vezes, irritado, mordendo o bico do naquilé. 

Podiam viver sem chateação, sem preocupação, porque um casal enamorado, 

sem filhos, pode resistir à penúria e a todas as adversidades.‖ (HATOUM, 

2000, p. 66) 

 

                De acordo com a narrativa, Halim nunca teve intimidade com os filhos, nunca 

contara a eles fatos de sua vida, ou, quando fazia revelações, eram em dias esparsos, em 

fragmentos ―como retalhos de um tecido‖.  

                Para Halim, se não fossem os atritos entre os gêmeos e o ciúme louco que 

Zana sentia do Caçula, ele não teria com o que preocupar-se. Podia passar o tempo todo 
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entre as tabernas do porto, o labirinto da Cidade Flutuante e o leito conjugal. ―Foi o que 

se podia chamar de um pai, só que um pai consciente de que os filhos tinham lhe 

roubado um bom pedaço de privacidade e prazer.‖ (HATOUM, 2000, p. 71) 

Ele padeceu. Ele e muitos imigrantes que chegaram com a roupa do corpo. 

Mas acreditava, bêbado de idealismo, no amor excessivo, extático, com suas 

metáforas lunares. Um romântico tardio, um tanto deslocado ou anacrônico, 

alheio às aparências poderosas que o ouro e o roubo propiciam. Talvez 

pudesse ter sido poeta, um flâneur da província; não passou de um modesto 

negociante possuído de fervor passional. Assim viveu, assim o encontrei 

tantas vezes, pitando o bico do narguilé, pronto para revelar passagens de sua 

vida que nunca contaria aos filhos. (HATOUM, 2000, p. 52) 

Yaqub vai a São Paulo:  

 

 ―Meu filho paulista‖, brincava Zana, orgulhosa e preocupada ao mesmo 

tempo. Temia que Yaqub nunca mais voltasse. Aos poucos, esse desgarrado 

foi apurando sua capacidade de abstração. No sexto mês de vida paulistana 

começou a lecionar matemática. Abreviou as cartas, dois ou três parágrafos 

curtos, ou apenas um: mero sinal de vida e uma notícia que justificava a 

carta. Assim, sem alarde, quase em surdina, o jovem professor Yaqub 

noticiou seu ingresso na Universidade de São Paulo. Não ia ser matemático, 

ia ser engenheiro. Um politécnico, calculista de estruturas. Zana não 

entendeu direito o significado da futura profissão do filho, mas engenheiro já 

bastava, e era muito. Um doutor. Os pais mandaram-lhe dinheiro e um 

telegrama; ele agradeceu as belas palavras e devolveu o dinheiro. Entenderam 

que o filho nunca mais precisaria de um vintém. Mesmo se precisasse, não 

lhes pediria. (HATOUM, 2000, p. 60) 

 

O narrador deixa escapar mais características de quem o gêmeo mais velho 

estaria tornando-se: 

 

Um outro Yaqub, usando a máscara do que havia de mais moderno no outro 

lado do Brasil. Ele se sofisticava, preparando-se para dar o bote: minhoca que 

se quer serpente, algo assim. Conseguiu. Deslizou em silêncio sob a 

folhagem. Por fora, era realmente outro. Por dentro, um mistério e tanto: um 

ser calado que nunca pensava em voz alta. (HATOUM, 2000, p. 61) 

 

             A relação de Zana com Omar permeia o erotismo ao passo que a descrição do 

narrador é veementemente mais física do que emocional. Zana coloca-se como rival das 

possíveis companheiras de Omar, e quando ameaçada, trata de enviá-lo aos cuidados do 

irmão em São Paulo. 

               Halim, no entanto, pouco se importa com quem o filho vive: ―Por mim, viveria 

com qualquer mulher, bonita ou feia, puta ou não... Com qualquer uma, ou muitas ao 
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mesmo tempo, desde que me deixasse em paz com a minha...‖ (HATOUM, 2000, p. 

138) 

Yaqub, por sua vez, não expõe a esposa Lívia – a mesma que foi mote do 

primeiro grande desentendimento entre os gêmeos – à mãe: 

 

Zana lhe perguntou por que a esposa não tinha vindo a Manaus, e ele apenas 

olhou para a mãe, altaneiro, sabendo que podia irritá-la com o silêncio. ―Quer 

dizer que não vou conhecer minha nora?‖, insistiu a mãe. ―Ela está com 

medo do calor ou pensa que somos bichos?‖ ―O outro filho vai te dar uma 

nora e tanto‖, disse Yaqub, secamente. ―Uma nora tão exemplar quanto ele.‖ 

Zana preferiu não responder. (HATOUM, 2000, p. 112) 

Rânia dispensa pretendente atrás de pretendente quando sua mãe os arranja, não 

socializa na cidade, não sai à noite e dedica-se apenas ao trabalho na loja da família: 

Ano após ano eu ouvi Zana dizer para a filha no dia seguinte à festa de 

aniversário: ―Perdeste um rapagão, querida. Estás jogando a sorte pela 

janela‖. Rânia reagia com raiva: ―A senhora sabe... Não era esse que eu 

queria. Nunca me senti atraída por nenhum desses idiotas que passam por 

aqui‖. (HATOUM, 2000, p. 98) 

 

Rânia possui plena adoração por ambos os irmãos, sente saudades de Yaqub 

quando em São Paulo, beija-lhe a fotografia sussurrando para a mesma como se ao 

próprio lhe falasse; assim como ampara Omar junto à mãe quando vindo das farras e 

bebedeiras: 

Ela nunca encontrou essa mistura. Contentou-se em idolatrar os gêmeos, 

sabendo que os laços sanguíneos não anulavam o que neles havia de 

irreconciliável. Mesmo assim, a admiração de Rânia por ambos foi por muito 

tempo visceral e quase simétrica. Ela conversava com a imagem de Yaqub, 

beijava-lhe o rosto no papel fosco, soprava-lhe uma sequência de murmúrios, 

palavras que punha numa carta. (HATOUM, 2000, p. 98) 

 

Há, no entanto, a passagem em que é narrada a situação pela qual Rânia e Yaqub 

passam longo tempo sozinhos no quarto da moça e descem apenas para se alimentarem; 

assim como Omar em outro momento lhe faz cócegas na barriga, nádegas, pernas e 

quando entre as pernas, entre risadas, Rânia desvencilha-se. 

Quanto aos pretendentes o narrador direciona: ―Talvez Rânia quisesse pegar um 

daqueles pamonhas e dizer-lhe: Observa o meu irmão Omar; agora olha bem para a 
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fotografia do meu querido Yaqub. Mistura os dois, e da mistura sairá meu noivo.‖ 

(HATOUM, 2000, p. 98) 

O narrador é observador da história da família da qual também faz parte. ―Foi 

Domingas quem me contou a história da cicatriz no rosto de Yaqub (...) A minha 

história também depende dela, Domingas.‖ (HATOUM, 2000, p.  25)  Nessas 

passagens, o narrador se apresenta como personagem observador dos acontecimentos, e 

também como filho da empregada da casa. Portanto presencia diálogos e situações, 

participa da vida de Halim, Zana, Yaqub, Omar, Rânia e outras personagens 

secundárias: ―Isso Domingas me contou. Mas muita coisa do que aconteceu eu mesmo 

vi, porque enxerguei de fora aquele pequeno mundo. Sim, de fora e às vezes distante. 

Mas fui o observador desse jogo que presenciei muitas cartadas, até o lance final‖ 

(HATOUM, 2000, p.  29) 

Nael, como se sabe ao quase final do livro, narra em busca de suas origens pelos 

relatos da mãe, desconfiando ser filho de um dos gêmeos, mas quando perguntava a 

Domingas o olhar da mesma silenciava. Ele se coloca em posição inferior aos demais 

personagens, e consequentemente aos seus familiares. Aos olhos de Zana, sua avó, ele 

só existia como rastro dos filhos dela. Há, portanto, a busca pela sua própria memória 

familiar, que é uma constante nas enunciações do narrador: 

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

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

meus antepassados, nada disso eu sabia. Minha infância, sem nenhum sinal 

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, 2000, p. 73) 

 

Domingas demonstra mais intimidade com Yaqub do que com Omar, o que 

sinaliza a paternidade do narrador. Outra evidência encontra-se na passagem na qual 

Yaqub visita a casa dos pais em Manaus e olha com acuidade para o filho de Domingas. 

O modo pelo qual Nael conduz a narrativa evidencia que o narrador ficaria mais 

satisfeito ao descobrir-se filho de Yaqub do que de Omar, com quem convive ainda que 

dele seja distante:  ―Na minha mente, a imagem de Yaqub era desenhada pelo corpo e 

pela voz de Omar. Neste habitavam os gêmeos, porque Omar sempre esteve por ali, 

expandindo sua presença na casa para apagar a existência de Yaqub.‖ (HATOUM, 

2000, p.  62)  
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―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 o filho de um 

homem quase perfeito. A sabedoria dele não me intimidava, nunca tinha sido 

uma ameaça para mim. Eu o considerava um homem tenaz, respeitado em 

casa, a ponto de ser elogiado pelo pai, que não sabia até onde o filho queria 

chegar. Certa vez, Halim me disse que Yaqub era capaz de esconder tudo: um 

homem que não se deixa expor, revestido de uma armadura sólida. De um 

filho assim, disse o pai, pode-se esperar tudo. Omar, ao contrário, se expunha 

até as entranhas, e esse excesso era a maior arma de Zana‖ (HATOUM, 2000, 

p. 111) 

 

Há um tom de sensualidade na descrição dos acontecimentos em geral. As 

palavras para descrever as situações são selecionadas de acordo com as sensações que o 

narrador tem ao vivenciá-las ou na impressão que tem ao ouvi-las nas palavras da mãe 

Domingas ou de outrem. Portanto, estão condicionadas ao momento da escuta, ao grau 

de maturidade que possui ao interpretar o que é visto ou lhe é narrado, como também os 

sentimentos que o atravessam naqueles instantes. 

A visão do narrador em relação a Halim é uma constante ao longo da narrativa: 

demonstra apreço, orgulho e admiração. Para demarcar o tempo que passou, há a 

metáfora do rio: ―Assim eu via o velho Halim: um náufrago agarrado a um tronco, 

longe das margens do rio, arrastado pela correnteza para o remanso do fim.‖ 

(HATOUM, 2000, p. 183) 

Há desejo sexual de Nael por Rânia, sua tia, que em sua descrição aparece 

sempre virtuosa e bela. Ele observa, no entanto, a sensualidade de Rânia para com 

Yaqub quando ele visita a casa vindo de São Paulo e parece sentir ciúmes. Há 

consumação da relação entre o narrador personagem e Rânia, momento único. 

No sexto capítulo é narrado o envelhecimento de Halim, os relatos sobre a vida 

de Omar fora da casa – quando ele se apaixona por Pau-Mulato a contragosto da mãe. 

Ao retornar a casa, Omar é descrito como uma figura maltrapilha. 

No sétimo capítulo Halim morre no sofá de casa, e seu corpo é alvo das 

agressões verbais de Omar que Zana não consegue conter: 

―Zana deu um passo na direção dele, perguntou-lhe por que dormira no sofá. 

Depois, menos trêmula, conseguiu iluminar seu corpo e ainda teve coragem 

de fazer mais uma pergunta: por que tinha chegado tão tarde? Então com o 

sotaque árabe, ajoelhada, gritou o nome dele, já lhe tocando o rosto com as 

duas mãos. Halim não respondeu. Estava quieto como nunca. Calado, para 

sempre.‖ (HATOUM, 2000, p. 213) 
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Após a morte de Halim: 

Depois da morte de Halim, a casa começou a desmoronar. Omar foi ao 

enterro, mas permaneceu distante, tão distante que o irmão, mesmo ausente, 

parecia mais próximo da despedida ao pai. Yaqub mandara entregar no 

cemitério uma coroa de flores e um epitáfio, que Talib traduziu e leu em voz 

alta: Saudades do meu pai, que mesmo à distância sempre esteve presente. 

(HATOUM, 2000, p. 220) 

 

Em seguida as imagens da chuva e inundações constantes na vizinhança, 

goteiras na casa, se tornam a alegoria de uma família que começa a ruir, assim como a 

relação entre os familiares e também Domingas: 

Eu via Domingas esmorecer, cada vez mais apática ao ritmo da casa, 

indiferente às orquídeas que antes borrifava com delicadeza, aos pássaros que 

contemplava nas copas e palmas e depois esculpia. As mãos mal conseguiam 

tirar lascas da madeira dura, e ela nem se animava a fazer trançados com fios 

de palmeira. Os últimos animais que havia esculpido lembravam pequenos 

seres inacabados, fósseis de outras eras. Não parecia tão velha como tantas 

empregadas, que aos cinquenta e poucos já estão acabadas. Eu lhe pedia que 

repousasse, mas ela só se deitava à noite; tombava na rede, queria apenas a 

minha presença. Não abria mais o livro muito antigo que Halim lhe dera, um 

livro grosso e encapado, com gravuras de animais e plantas cujos nomes ela 

sabia de cor: palavras em tupi que repetira para Yaqub nas noites em que os 

dois ficavam sozinhos na umidade do quarto dela. (HATOUM, 2000, p. 239) 

 

Surge então o projeto de construção de um hotel em Manaus, que mais tarde 

seria no terreno da casa da família, sendo dedicado a Nael, em herança, um pequeno 

espaço aos fundos de um corredor estreito.  

A bondade tarda mas não falha? Soube depois que Yaqub quis assim; quis 

facilitar minha vida, como quis arruinar a do irmão. Ele havia escrito uma 

carta para Zana, revelando que sentira muito a morte de Domingas, a única 

pessoa a quem confiara certos segredos, a única que não se separara dele 

durante a infância. Na vida dos dois havia coisas em comum que Zana teimou 

em ignorar. Ele não explicou por que falhara a construção do hotel, apenas 

escreveu que agora seria mais sensato vender por uma bagatela a casa e uma 

boa parte do terreno a Rochiram. Se isso não fosse feito, Omar sofreria as 

consequências. (HATOUM, 2000, p. 256) 

 

O nono capítulo começa com a narrativa sobre Domingas, a transformação de 

sua personalidade a partir do seu envelhecimento. A personagem revela ao filho que seu 

nome, Nael, fora escolhido por Halim seu avô. E revela ainda, que ele pode ter sido 

fruto de um ato violento de Omar: 
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Ela me enlaçou, beijou meu rosto e abaixou a cabeça. Murmurou que gostava 

tanto de Yaqub... Desde o tempo em que brincavam, passeavam. Omar ficava 

enciumado quando via os dois juntos, no quarto, fazendo aquela algazarra, 

bêbado, abrutalhado... Ele me agarrou com força de homem. Nunca me pediu 

perdão. (HATOUM, 2000, p. 241) 

 

Domingas morre ao final do capítulo e a pedido de Nael, é enterrada ao lado de 

Halim. O mesmo descreve sua dificuldade de continuar escrevendo perante a morte da 

mãe: 

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 

(...) (HATOUM, 2000, p. 245) 

 

―A casa foi esvaziando e em pouco tempo envelheceu‖ (HATOUM, 2000, p. 

247). Rânia sem conseguir mais viver na casa repleta de lembranças e espaços vazios, se 

muda: 

Rânia comprara um bangalô num dos bairros construídos nas áreas 

desmatadas ao norte de Manaus. Disse à mãe que a mudança era inevitável. 

Não revelou por quê, mas Zana increpou: nunca sairia da casa dela, nem 

morta deixaria as plantas, a sala com o altar da santa, o passeio matutino pelo 

quintal. Não queria abandonar o bairro, a rua, a paisagem que contemplava 

do balcão do quarto. Como ia deixar de ouvir a voz dos peixeiros, carvoeiros, 

cascalheiros e vendedores de frutas? (HATOUM, 2000, p. 247) 

 

 A saída de Zana da casa é muito marcante para o fluxo da narrativa, a descrição 

é pautada na ausência dos elementos antes tão discriminados pelo narrador, o que é um 

ponto elementar, já que no movimento de ―despir-se‖ da casa, Zana começa a se abrir 

para Nael, antes de sair dela, contando suas memórias e vivências: 

Então ela partiu, deixou a casa e seu quarto. Toda manhã, a caminho da rua 

dos Barés, visitava a mãe. Dizia-lhe: ―O bangalô está um brinco, mama. O 

teu quarto é o mais espaçoso, tem um quintalzinho para os animais, as 

plantas, e uma varandinha para estender a rede... (HATOUM, 2000, p. 249) 

 

  Zana resiste por algum tempo, morando com Nael: 

Aos poucos, Zana me contou coisas que talvez poucos soubessem: o nome 

dela de batismo em Biblos era Zeina. No Brasil, ainda criança, ela aprendeu 
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português e mudou de nome. Eu soube mais de Galib e Halim, e também de 

minha mãe. Domingas mudou muito depois que engravidou. Passava horas 

compenetrada. ―Só vendo... bastante com ela mesma, até que Halim, de 

mansinho, abria a porta do quarto e perguntava: ‗em que estás pensando?‘, 

‗Hã? Eu?‘. Tua mãe respondia assim, assustada... Ela amolava uma faquinha 

e pegava um pedaço de pau para fazer aqueles bichinhos. Halim me dizia: 

‗Essa cunhantã... Por Deus, alguma coisa aconteceu com ela...‘. Como a tua 

mãe deu trabalho no orfanato! Era rebelde, queria voltar para aquela aldeia, 

no rio dela... Ia crescer sozinha, lá no fim do mundo? Então a irmã 

Damasceno me ofereceu a pequena, eu aceitei. Coitado do Halim! Não queria 

ninguém aqui, nem sombras na casa. Vivia dizendo: ‗Deve ser penoso criar o 

filho dos outros, um filho de ninguém‘. (HATOUM, 2000, p. 250) 

 

Há a descrição da deterioração física e social de Zana, que quebra o braço mais 

de uma vez e recusa visita de conhecidos. Ela sente saudades de Omar, e clama por sua 

presença, inutilmente.  

Depois de muito relutar, Zana acaba cedendo e indo morar com a filha: 

―Quando ela desceu, a casa parecia um abismo. Caminhou pela sala vazia e 

pendurou a fotografia de Galib na parede marcada pela forma do altar. Nas 

paredes nuas, manchas claras assinalavam coisas ausentes. (...) Zana partiu 

sem conhecer o desfecho. Levou para o bangalô da filha a rede e todos os 

objetos de Omar, a fotografia do pai e a mobília do aposento. Deixou apenas 

a roupa de Halim pendurada numa arara de metal enferrujado.‖ (HATOUM, 

2000, p. 253) 

 

O narrador então sente: 

Fiquei sozinho na casa, eu e as sombras dos que aqui moraram. Ironia, ser o 

senhor absoluto, mesmo por pouco tempo, de um belo sobrado nas 

redondezas do Manaus Harbour. O dono das paredes, do teto, do quintal e até 

dos banheiros. Pensei em Yaqub, me lembrei do retrato do jovem oficial, 

cujo rosto altivo projetava um sorriso no futuro. (HATOUM, 2000, p. 253) 

 

Zana espera que Omar volte antes de sua morte 

Eu a vi ajoelhada, no meio do quarto de Omar, suplicando a Deus que o filho 

voltasse. Orando, em êxtase de fervor, para que Omar não morresse. Vi o 

contorno escuro nos olhos embaciados, alongados pelas sobrancelhas. O 

sofrimento de tanta saudade de Halim e do Caçula diluía a beleza do rosto 

dela. Não a ouvi pronunciar o nome de Yaqub. (HATOUM, 2000, p. 253) 

 

Em leito de morte reconhece Nael como da família, ao pronunciar seu nome 

depois de várias expressões em árabe, desconhecidas pelo narrador, e por fim, morre: 
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Ela morreu quando o filho caçula estava foragido. Não chegou a ver a 

reforma da casa, a morte a livrou desse e de outros assombros. Os azulejos 

portugueses com a imagem da santa padroeira foram arrancados. E o desenho 

sóbrio da fachada, harmonia de retas e curvas, foi tapado por um ecletismo 

delirante. A fachada, que era razoável, tornou-se uma máscara de horror, e a 

ideia que se faz de uma casa desfez-se em pouco tempo. (HATOUM, 2000, 

p. 255) 

 

As mudanças descritas na casa, significam ainda que o narrador sendo também 

membro da família continua perdendo seu referencial de memórias, já que com a morte 

de Halim, Domingas e Zana, resta pouco de sua história. A parte que lhe coube do 

acordo que Yaqub fez com o indiano é narrada no décimo primeiro capítulo: No projeto 

da reforma, o arquiteto deixou uma passagem lateral, um corredorzinho que conduz aos 

fundos da casa. A área que me coube, pequena, colada no cortiço, é este quadrado no 

quintal: ―Tua herança‖, murmurou Rânia.‖ (HATOUM, 2000, p.  256) 

O desfecho na narrativa se dá no seu último capítulo: ―Cedo ou tarde, o tempo e 

o acaso acabam por alcançar a todos‖ (HATOUM, 2000, p. 259) Omar, que continuava 

em farras noturnas, é preso, e o sofrimento de Rânia é narrado, assim como o fato de 

culpar Yaqub pela situação deprimente do irmão: ―Omar foi condenado a dois anos e 

sete meses de reclusão. Não podia sair, não teve direito à liberdade condicional. ―Só 

osso e pelanca... Meu irmão não parece humano‖, contou Rânia chorando.‖ (HATOUM, 

2000, p. 261) 

Nael se distancia de Rânia e do mundo das mercadorias, com o qual 

verdadeiramente nunca havia se identificado de fato. A distância se dá também pelo fato 

do narrador personagem se omitir diante da prisão de Omar: 

As lembranças da noite que passamos juntos, o ardor daquele encontro ainda 

me davam arrepios. Mas ela se ressentiu de mim, ofendeu-se com a minha 

omissão, com meu desprezo pelo irmão encarcerado. No fundo, sabia o que 

eu remoía, o que me comia por dentro. Devia ter conhecimento do que Omar 

fizera a minha mãe, de todos os agravos a nós dois. (HATOUM, 2000, p. 

262) 

 

Yaqub envia cartas a Nael, nas quais não menciona qualquer dos irmãos, pede 

que cubra com flores os túmulos de seus pais e pergunta-lhe se tem necessidades e 

quando o narrador o visitaria em São Paulo: 
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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. 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. 

(HATOUM, 2000, p. 263)  

 

Nael segue a vida, sem vontade de ter contato com Omar ou Yaqub, apesar de 

lembrar-se de bons momentos que teve com esse último: 

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. Meus sentimentos de perda 

pertencem aos mortos. Halim, minha mãe. Hoje, penso: sou e não sou filho 

de Yaqub, e talvez ele tenha compartilhado comigo essa dúvida. O que Halim 

havia desejado com tanto ardor, os dois irmãos realizaram: nenhum teve 

filhos. Alguns dos nossos desejos só se cumprem no outro, os pesadelos 

pertencem a nós mesmos. (HATOUM, 2000, p. 264) 

 

Ao reunir escritos, assim como a escrever as conversas que tinha com Halim, 

zelando pelas folhagens que Zana havia deixado pelo quintal Nael sente que zelar por 

essa natureza significava uma submissão ao passado, a um tempo que morria dentro 

dele. 

Assim, ao final do livro, Nael narra a volta de Omar: 

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

esperei. Queria que ele confessasse a desonra, a humilhação. Uma palavra 

bastava, uma só. O perdão. Omar titubeou. Olhou para mim, emudecido. 

Assim, ficou por um tempo, o olhar cortando a chuva e a janela, para além de 

qualquer ângulo ou ponto fixo. Era um olhar à deriva. Depois recuou 

lentamente, deu as costas e foi embora. (HATOUM, 2000, p. 266)  

 

2.2 – “O futuro, essa falácia que persiste” – Tempo, espaço e memória  

 

Segundo o Dicionário de termos literários de Carlos Ceia a palavra narrador 

deriva do vocábulo latino ―narro‖ que significa ―dar a conhecer‖, ―tornar conhecido‖, o 

qual provém do adjectivo ―gnarus‖, que significa ―sabedor‖, ―que conhece‖. Por sua 

vez, ―gnarus‖ está relacionado com o verbo ―gnosco‖, lexema derivado da raiz sânscrita 
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―gnâ‖ que significa ―conhecer‖. O narrador é a instância da narrativa que transmite um 

conhecimento, narrando-o. Qualquer pessoa que conta uma história é um narrador. 
5
 

Nael, enquanto narrador de sua própria história a narra e vai descobrindo junto 

ao interlocutor do romance detalhes que recapitula buscando em sua memória, tanto do 

que vivenciou quanto do que lhe fora contado pelas pessoas com que convivia. Ricoeur 

trata deste contraste entre o tempo vivido e o tempo da construção da história: 

Para sublinhar o paralelismo e o contraste entre as variações imaginativas 

produzidas pela ficção e o tempo fixo constituído pela reinscrição do tempo 

vivido sobre o tempo do mundo no plano da história, iremos direto à aporia 

maior revelada, e até certo ponto gerada, pela fenomenologia, ou seja, a falha 

aberta pelo pensamento reflexivo entre o tempo fenomenológico e o tempo 

cósmico. É na maneira de se comportar diante desta falha que a história e a 

ficção começam a diferir. (RICOEUR, 1997, p. 219) 

 

No momento em que Nael recupera o passado, ao mesmo tempo o vivencia 

novamente, ressignificando-o, de modo que modifica este passado e também altera o 

presente que vivencia. Quando narra a história de Zana, que mais tarde saberia ser sua 

avó, descreve detalhes que presenciou, quando Zana deixou a casa: 

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

sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que para ela era quase tão 

vital quanto a Biblos de sua infância: a pequena cidade no Líbano que ela 

recordava em voz alta, vagando pelos aposentos empoeirados até se perder no 

quintal, onde a copa da velha seringueira sombreava as palmeiras e o pomar 

cultivados por mais de meio século. Perto do alpendre, o cheiro das açucenas-

brancas se misturava com o do filho caçula. Então ela sentava no chão, 

rezava sozinha e chorava, desejando a volta de Omar. (HATOUM, 2000, p.  

11) 

 

Os trechos abaixo, por exemplo, articulam discursivamente as impressões que 

teve em relação aos momentos vividos com a família, os gêmeos principalmente: 

Já Omar era presente demais: seu corpo estava ali, dormindo no alpendre. O 

corpo participava de um jogo entre a inércia da ressaca e a euforia da farra 

noturna. Durante a manhã, ele se esquecia do mundo, era um ser imóvel, 

embrulhado na rede. No começo da tarde, rugia, faminto, bon vivant em 

tempo de penúria. Era, na aparência, indiferente ao êxito do irmão. Não 

participava da leitura das cartas, ignorava o oficial da reserva e futuro 

politécnico. No entanto, mangava das fotografias expostas na sala. ―Um lesão 

com pinta de importante‖, ele dizia, e com uma voz tão parecida com a do 

irmão que Domingas, assustada, procurava na sala um Yaqub de carne e 

osso. (HATOUM, 2000, p. 61) 

                                                           
5
 http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/narrador/  

http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/instancia/
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/narrativa/
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/historia/
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/narrador/
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No entanto, quando narra sobre fatos antes mesmo de ter nascido, Nael narra 

detalhes sobre vidas que também anteriormente lhe foram narrados: 

Tempos depois, entendi por que Zana deixava Halim falar sobre qualquer 

assunto. Ela esperava, a cabeça meio inclinada, o rosto sereno, e então falava, 

dona de si, uma só vez, palavras em cascata, com a confiança de uma 

cartomante. Foi assim desde os quinze anos. Era possuída por uma teimosia 

silenciosa, matutada, uma insistência em fogo brando; depois, armada por 

uma convicção poderosa, golpeava ferinamente e decidia tudo, deixando o 

outro estatelado. Assim fez. Solitária, reclusa entre quatro paredes, extasiada 

com os gazais de Abbas, Zana foi falar com o pai. Já havia decidido casar-se 

com Halim, mas tinham de morar em casa, nesta casa, e dormir no quarto 

dela. Fez a exigência ao Halim na frente do pai. E fez outra: tinham de casar 

diante do altar de Nossa Senhora do Líbano, com a presença das maronitas e 

católicas de Manaus. (HATOUM, 2000, p. 53) 

 

Abaixo, uma passagem sobre relatos de Halim sobre Zana a Nael, em conversas 

notoriamente de Neto para avô: 

Mas era um demônio na cama e na rede. Ele me contou cenas de amor com a 

maior naturalidade, a voz pastosa, pausada, a expressão libidinosa no rosto 

estriado, molhado de suor, molhado pela lembrança das noites, tardes e 

manhãs em que os dois se enrolavam na rede, o leito preferido do amor, ali 

onde os poderes de Zana se desmanchavam em melopeia de gozo e riso. 

(HATOUM, 2000, p. 54) 

 

Por conseguinte Nael enquanto narrador termina por misturar situações, 

antecipando algumas, adiantando outras, em uma experiência que Ricoeur justifica: 

Que a experiência fictícia do tempo relacione à sua maneira a temporalidade 

vivida e o tempo percebido como uma dimensão do mundo, temos um indicio 

elementar disso no fato que a epopeia, o drama ou o romance não se privam 

de misturar personagens históricos, acontecimentos datados ou datáveis, bem 

como sítios geográficos conhecidos, às personagens, aos acontecimentos e 

aos lugares inventados. (RICOEUR, 1997, p. 220) 

 

Para o teórico, ―a questão é, então, saber de que maneira uma parcela de 

acontecimentos mundanos é incorporada à experiência temporal dos personagens de 

ficção.‖ (RICOEUR, 1997, p. 221) Ou seja, a experiência temporal de Nael se modifica 

ao passo que cresce e pode por si mesmo recuperar as memórias, e buscar as histórias de 

que precisa ter conhecimento. Nas passagens abaixo podemos observar a memória do 

narrador na infância e adolescência: 

O que me dava um pouco de folga e certo prazer era uma tarefa que não 

chegava a ser um trabalho de verdade. Quando as casas da rua explodiam de 
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gritos, Zana me mandava zarelhar pela vizinhança, eu cascavilhava tudo, roía 

os ossos apodrecidos dos vizinhos. Era cobra nisso. Memorizava as cenas, 

depois contava tudo para Zana, que se deliciava, os olhos saltando de tanta 

curiosidade: ―Conta logo, menino, mas devagar... sem pressa‖. Eu me 

esmerava nos detalhes, inventava, fazia uma pausa, absorto, como se me 

esforçasse para lembrar, até dar o estalo: As mocinhas do viúvo Talib, não as 

filhas: as outras, que ele fisgava perto dos armazéns. Certa vez as filhas o 

flagraram com uma cunhã atrás do balcão da Taberna Flores do Minho. 

(HATOUM, 2000, p. 86) 

 

Nael narra também sua interação com os demais personagens, e evidencia o 

quanto era explorado pela dona da casa, ainda que subliminarmente todos o soubessem 

um ―filho da casa‖: 

Quando a vizinhança apaziguava, Zana me mandava à taberna do Talib e a 

dez outros lugares para comprar uma coisinha de nada. Ela comprava fiado, 

só pagava no fim do mês, desconfiava de mim e de todo mundo. Ralhava: 

―Não era isso que eu queria, volta correndo e traz o que te pedi‖. Eu tentava 

argumentar, mas não adiantava, ela era teimosa, se sentia melhor quando 

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

faltava às aulas duas, três vezes por semana. (HATOUM, 2000, p. 87) 

 

Descreve ainda sua impressão de Omar, o gêmeo que menos gosta, e do qual 

desejava com vigor que não fosse filho: 

Quando Omar esborniava, era um transtorno. Às vezes vinha tão chumbado 

que perdia o equilíbrio e tombava, anulado. Mas se entrava meio lúcido, com 

força para mais algazarra, acordava as mulheres, e lá ia eu ajudar Zana e 

minha mãe. ―Traz uma bacia de água fria... O braço dele está sangrando... 

Corre, pega o mercurocromo!... Cuidado para não acordar o Halim... Ferve 

um pouco de água, ele precisa tomar um chá...‖ Não paravam de pedir coisas 

enquanto o Caçula se contorcia, arrotava, mandava todo mundo à merda, se 

exibia, era um touro, agarrava minha mãe, bolinava, dava-lhe um tapinha na 

bunda e eu pulava em cima dele, queria esganá-lo, ele me tacava um safanão, 

depois um coice, e aí a gritaria era geral, todo mundo se intrometia, Zana me 

despachava para o quarto, Domingas me socorria, chorava, me abraçava, 

Rânia enlaçava o irmão, ―Para com isso, pelo amor de Deus!‖, mas ele 

persistia, queria acabar com a noite de todos, escornar Deus e o mundo, 

acordar os moradores do cortiço, da rua, do bairro. O que ele mais queria era 

a presença do pai. Halim raramente descia. Ele pigarreava, acendia a luz, 

víamos a sua sombra alongada, imensa na parede de cima. A sombra se 

movia, depois se aquietava, sumia. Ele batia a porta, um estrondo. No dia 

seguinte ninguém falava, todos enfezados com todos. Só mau humor, 

carranca. E ódio. Eu odiava aquelas noites em claro, as muitas noites que 

perdi por causa do Caçula. Os carões que levava de Zana porque eu não 

entendia o filho dela, coitado, tão desnorteado que nem conseguia estudar! 

Ela aproveitava a ausência de Halim e inventava tarefas pesadas, me fazia 

trabalhar em dobro, eu mal tinha tempo de ficar com minha mãe. Quantas 

vezes pensei em fugir! (HATOUM, 2000, p. 88) 
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Fica evidente, portanto, a diferença do olhar do narrador e suas lembranças 

infantis e de suas vivências já na fase posterior. assim como também descreve 

Domingas, e revela seu próprio pesar e também o da mãe, ao viverem na casa: 

Zana não se despegava dele, e o outro ficava aos cuidados de Domingas, a 

cunhantã mirrada, meio escrava, meio ama, ―louca para ser livre‖, como ela 

me disse certa vez, cansada, derrotada, entregue ao feitiço da família, não 

muito diferente das outras empregadas da vizinhança, alfabetizadas, educadas 

pelas religiosas das missões, mas todas vivendo nos fundos da casa, muito 

perto da cerca ou do muro, onde dormiam com seus sonhos de liberdade. 

(HATOUM, 2000, p. 201) 

―Louca para ser livre.‖ Palavras mortas. Ninguém se liberta só com palavras. 

Ela ficou aqui na casa, sonhando com uma liberdade sempre adiada. Um dia, 

eu lhe disse: Ao diabo com os sonhos: ou a gente age, ou a morte de repente 

nos cutuca, e não há sonho na morte. Todos os sonhos estão aqui, eu dizia, e 

ela me olhava, cheia de palavras guardadas, ansiosa por falar. (HATOUM, 

2000, p. 67) 

 

Nael enxerga a relação de Domingas para com Yaqub sempre mais terna do que 

da mãe com Omar, talvez porque assim realmente fosse, talvez porque interiormente 

desejasse ser filho do gêmeo mais velho: 

Domingas ficava com Yaqub, brincava com ele, diminuída, regredindo à 

infância que passara à margem de um rio, longe de Manaus. Ela o levava para 

outros lugares: praias formadas pela vazante, onde entravam nos barcos 

encalhados, abandonados na beira de um barranco. Passeavam também pela 

cidade, indo de praça em praça até chegar à ilha de São Vicente, onde Yaqub 

contemplava o Forte, trepava nos canhões, imitava a pose das sentinelas. 

Quando chovia, os dois se escondiam nos barcos de bronze da praça São 

Sebastião, contava Domingas, depois iam ver os animais e peixes na praça 

das Acácias. Zana acreditava, mas de vez em quando as palavras das vizinhas 

a deixavam em pânico. Essas cunhantãs malinavam as crianças: não havia 

casos de estrangulamento, de vampirismo, de envenenamento, de maldades 

ainda piores? Mas logo Zana lembrava que rezavam juntas, veneravam o 

mesmo deus, os mesmos santos, e nisso elas se irmanavam. Nas horas da 

reza, em frente ao altar da sala, ficavam juntas, ajoelhadas, adorando a santa 

de gesso que Domingas espanava todas as manhãs. (HATOUM, 2000, p. 68) 

No trecho acima, além de descrever a relação da mãe com Yaqub, Nael 

aproveita para criticar os hábitos de Zana, como também faz na passagem colocada 

abaixo:  

Domingas serviu; e só não serviu mais porque a vi morrer, quase tão mirrada 

como no dia em que chegou a casa, e, quem sabe, ao mundo. Ela se assustava 

com o estardalhaço que os patrões faziam na hora do amor, e se 

impressionava como Zana, tão devota, se entregava com tanta fúria a Halim. 

(HATOUM, 2000, p. 65) 
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O olhar de Nael na narrativa ao recordar a infância e a adolescência aponta para 

a romantização das situações vividas, nas quais Yaqub é sempre o irmão injustiçado e 

bom, e Omar, seu oposto. Quando adulto, o narrador consegue apurar seu olhar 

entendendo o local de cada um que vivera aqueles momentos, percebe-se tal 

característica quando ao narrar Omar, ao invés de ressentimento, descreve-o com 

compreensão – como se Omar fosse fruto dos cuidados exagerados de Zana, dos mimos 

da irmã Rânia, ou até mesmo com piedade. 
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Capítulo III – Narrativas em contraponto 

 

 

 

Colocar narrativas em contraponto, em nosso caso, significa pôr Dois Rios 

defronte a Dois Irmãos, observando elementos das narrações e das narrativas nos 

tópicos que seguem, assim como também as aproximações e distanciamentos entre as 

duas narrativas, e elementos convergentes entre as obras aqui estudadas, que também 

convergem com outras obras literárias relevantes.  

Tanto a narrativa de Dois Rios quanto a de Dois Irmãos têm forte vínculo com o 

lugar físico de seus enredos. Se a primeira se passa entre Rio de Janeiro, Córsega e Ilha 

Grande, a segunda, narra a origem árabe de suas personagens. Dois Rios traz em suas 

linhas a presença constante da figura da água, de rio a lágrimas e, ao observarmos as 

convergências entre ambos os enredos que trabalham a personalidade de dois irmãos 

gêmeos, seria difícil não mencionar semelhanças e diferenças entre os irmãos e o modo 

como ambos os autores contemporâneos os construíram. Tal construção das 

personalidades desencadeia comportamento incestuoso entre os gêmeos de Dois Rios, 

Joana e Antonio, e também a insinuação de incesto entre os irmãos Yaqub e Rânia, em 

Dois irmãos. 

 

3.1 – Narrações e narrativas: As vozes e os fatos 

 

Esta análise comparativa só é possível porque também realizamos em nossa 

primeira etapa a análise, para posteriormente produzir a comparação. Para Gerard 

Genette, crítico literário francês, a narrativa pode ter três vieses importantes: o primeiro 

seria o enunciado narrativo que narra uma série de acontecimentos; o segundo seria a 

sucessão de acontecimentos reais ou fictícios, que constituem o objeto desse discurso e 

suas diversas relações de encadeamento, ou seja, um conjunto de ações e situações 

consideradas nelas mesmas; e a terceira o ato de narrar em si mesmo (GENETTE, 
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1979). Ainda segundo o crítico, o discurso narrativo é o único que se oferece 

diretamente à análise textual. 

 

Nesta etapa final da dissertação vamos percorrer alguns conceitos sobre 

construção e interpretação da narrativa, com o objetivo de fazer um contraponto entre 

Dois Rios e Dois Irmãos. São relevantes para nossos fins os conceitos de Gerard 

Genette, o qual nos ensina que a narrativa:  

(...) e apenas ela, que aqui nos informa, por um lado, sobre os acontecimentos 

que relata, e, por outro lado, sobre a atividade que supostamente a traz a 

lume: dito de outro modo, o nosso conhecimento desta e daqueles não pode 

senão ser indireto, inevitavelmente mediatizado pelo discurso da narrativa, 

dado que aqueles são o próprio objeto desse discurso e esta deixa aí traços, 

marcas ou indícios assinaláveis e interpretáveis, tais como a presença de um 

pronome pessoal na primeira pessoa que denota a identidade de personagem 

e do narrador, ou a de um verbo no passado que denota anterioridade da ação 

contada em relação à ação narrativa, sem prejuízo de indicações mais diretas 

e mais explícitas. (GENETTE, 1979, p. 27) 

 

Assim sendo, a narrativa é uma sequência duas vezes temporal, pois existe o 

tempo da coisa-contada e o tempo da narrativa (tempo do significado e tempo do 

significante). O tempo da narrativa foi anteriormente analisado separadamente nos 

capítulos anteriores deste trabalho, que neste momento, se debruçará sobre ambos os 

conceitos, intercalando-os assim também com os apontamentos sobre a estrutura dos 

romances.  

O narrador homodiegético narra suas próprias experiências, fazendo parte da 

história, enquanto o heterodiegético não faz parte da história contada. A narrativa em 

primeira pessoa, no entanto, 

(...) presta-se melhor que qualquer outra à antecipação, pelo próprio fato do 

seu declarado caráter à antecipação, pelo próprio fato do seu declarado 

caráter retrospectivo, que autoriza o narrador a alusões ao futuro, e 

particularmente à situação presente, que de alguma maneira fazem parte do 

seu papel. (GENETTE, 1979, p. 66)  

 

Tal definição é importantíssima para esta comparação, visto que tanto Dois Rios 

quanto Dois Irmãos utilizam-se dos artifícios elencados por Genette: as alusões ao 

futuro e a menção ao presente. Como podemos observar nos trechos que seguem 

respectivamente: 
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Mais tarde, eu soube do que Omar desconfiava. Zana me pediu que 

datilografasse uma carta para Yaqub. Trouxe uma máquina de escrever para o 

meu quarto e começou a ditar o que tinha em mente. Falou do amigo de 

Omar, um magnata indiano que pretendia construir um hotel em Manaus. Os 

dois filhos podiam trabalhar juntos: Yaqub faria os cálculos do edifício, 

Omar poderia ajudar o indiano em Manaus. Ela mesma já havia conversado 

com Rochiram, pedira-lhe segredo sobre o assunto. (HATOUM, 2000, p. 

227) 

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. Meus sentimentos de perda 

pertencem aos mortos. Halim, minha mãe. Hoje, penso: sou e não sou filho 

de Yaqub, e talvez ele tenha compartilhado comigo essa dúvida. O que Halim 

havia desejado com tanto ardor, os dois irmãos realizaram: nenhum teve 

filhos. Alguns dos nossos desejos só se cumprem no outro, os pesadelos 

pertencem a nós mesmos. (HATOUM, 2000, p. 263) 

 

Alusão ao futuro não é feita na trama de Dois Rios, mas há a menção ao 

presente:  

E é assim que adormeço, tranquila, pensando que a nossa história começou 

há pouco, e as histórias importantes não terminam no meio, seguem até o fim. 

Agora que larguei o passado e optei pela liberdade, o caminho é adiante: o 

tempo à disposição. (LEVY, 2011, p. 113) 

 

É importante saber também que: 

Estudar a ordem temporal de uma narrativa é confrontar a ordem de 

disposição dos acontecimentos ou segmentos temporais no discurso narrativo 

com a ordem de sucessão desses mesmos acontecimentos ou segmentos 

temporais na história, na medida em que é indicada explicitamente pela 

própria narrativa ou pode ser inferida deste ou aquele indício indireto. 

(GENETTE, 1979, p. 33) 

Teoricamente, com efeito, existe uma gradação contínua desde a velocidade 

infinita que é a da elipse, em que um segmento nulo da narrativa corresponde 

a uma qualquer duração de história, até à absoluta lentidão que é a da pausa 

descritiva, em que um qualquer segmento do discurso narrativo corresponde 

a uma duração diegética nula. (GENETTE, 1979, p. 93) 

 

Em Dois Rios, a narrativa dos gêmeos para no tempo através do efeito da 

descrição dos ambientes, sentimentos e sensações, de modo que os capítulos são os 

responsáveis pelos saltos temporais tanto para o passado quanto para o presente e 

também para os questionamentos quanto ao futuro e suas possibilidades.  
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Em Dois Irmãos, é delicado dimensionar o tempo que Nael levou para escrever a 

história de sua família, pois em um movimento constante para retomar o passado, 

descreve as convivências de todos em detalhes, assim como curiosidades que recorda no 

momento em que escreve. Genette afirma que: 

(...) confrontar a duração de uma narrativa à da história que conta é uma 

operação mais escabrosa, pela simples razão de que por nada se pode medir a 

duração de uma narrativa. Aquilo que assim se denomina espontaneamente 

não pode senão ser, já o dissemos, o tempo que se leva a lê-la, mas é mais 

que evidente que os tempos de leitura variam com as ocorrências singulares, 

e que, contrariamente àquilo que se passa ao cinema, ou mesmo em música, 

nada permite aqui fixar a velocidade ―normal‖ de execução. (GENETTE, 

1979, p. 85) 

 

A escrita da história de Dois Irmãos sendo feita por um de seus personagens, a 

torna bastante palpável já que Nael escreve um livro físico de suas recordações, 

enquanto que Joana e Antonio divagam entre vivências, pensamentos e imaginação na 

história que vivenciam, e entregam ao interlocutor a responsabilidade de designar o que 

é plausível. 

 

3.2 – Narrativa em espelho 

 

Se observarmos a figura do espelho, podemos verificar que ele reflete, porém ao 

contrário. Nas narrativas de que tratamos, tanto Joana e Antonio, ao narrarem, se 

comparam um com o outro, como o narrador da história de Omar e Yaqub argumenta 

que tais comparações entre os gêmeos que eram frequentes. 

As margens de Dois Rios correm opostas, afastando-se, da mesma forma como 

acontece com Omar e Yaqub. Joana e Antonio distanciam-se na fase adulta, após a 

morte traumática do pai depois de presenciar uma situação duvidosa: 

Aos poucos, fomos deixando de ver estrelas fosforescentes no quarto dela, 

confabular sobre a existência. As promessas já não me interessavam, eu 

queria o vigor das coisas reais. Tornamo-nos pessoas tão diferentes que 

passamos a falar apenas o necessário, a traçar caminhos opostos, como num 

―V‖ gigantesco e sem fim: quanto mais avançávamos, mais nos 

distanciávamos. (LEVY, 2011, p. 175) 
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 A separação primeira de Omar e Yaqub acontece ainda na adolescência após 

Omar atacar o irmão e este ser enviado ao Líbano: 

Os dois se olharam. Yaqub tomou a iniciativa: levantou, sorriu sem vontade e 

na face esquerda a cicatriz alterou-lhe a expressão. Não se abraçaram. 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. Os dois irmãos se encararam. Yaqub 

avançou um passo, Halim disfarçou, falou do cansaço da viagem, dos anos de 

separação, mas de agora em diante a vida ia melhorar. Tudo melhora depois 

de uma guerra. (HATOUM, 2000, p. 24) 

 

Já em Dois Rios qualquer dos gêmeos recebia atenção da mãe, que sofria de 

problemas psicológicos, e com a morte do esposo, pai dos gêmeos. E ambos culpavam 

um ao outro pela morte do pai, e também pelo abandono da mãe em momento de 

viagem. 

No entanto, em Dois Irmãos, a superproteção de Zana fica evidente logo nas 

primeiras páginas do livro: 

Nos primeiros meses depois da chegada de Yaqub, Zana tentou zelar por uma 

atenção equilibrada aos filhos. Rânia significava muito mais do que eu, 

porém menos do que os gêmeos. Por exemplo: eu dormia num quartinho 

construído no quintal, fora dos limites da casa. Rânia dormia num pequeno 

aposento, só que no andar superior. Os gêmeos dormiam em quartos 

semelhantes e contíguos, com a mesma mobília; recebiam a mesma mesada, 

as mesmas moedas, e ambos estudavam no colégio dos padres. Era um 

privilégio; era também um transtorno. (HATOUM, 2000, p. 29) 

E posteriormente na fase adulta, quando os gêmeos Yaqub e Omar se 

distanciam, o narrador é, pois, um dos beneficiados desse afastamento: 

A partida de Yaqub foi providencial para mim. Além dos livros usados, ele 

deixou roupas velhas que anos depois me serviriam: três calças, várias 

camisetas, duas camisas de gola puída, dois pares de sapato molambentos. 

Quando ele viajou para São Paulo, eu tinha uns quatro anos de idade, mas a 

roupa dele me esperou crescer e foi se ajustando ao meu corpo; as calças, 

frouxas, pareciam sacos; e os sapatos, que mais tarde ficaram um pouco 

apertados, entravam meio na marra nos pés: em parte por teimosia, e muito 

por necessidade. (HATOUM, 2000, p. 38) 

A relação dos gêmeos de Dois Rios e Dois Irmãos com suas mães denota muito 

das experiências vividas nos romances. É interessante observar que Cidinha, a mãe de 

Joana e Antonio, tem participação ínfima no romance, enquanto que Zana dá o tom do 

relacionamento entre Yaqub e Omar, e a própria casa de convívio, todas as emoções 

passam pela mãe, que protege o filho mais novo, como se este precisasse mais dela. 
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3.3 – A narrativa orientada para a desorientação 

 

Se numa perspectiva puramente retórica, o leitor é, afinal de contas, ao mesmo 

tempo a presa e a vítima da estratégia fomentada pelo autor implícito, e isso na medida 

mesma em que essa estratégia é mais dissimulada (RICOEUR, 1997, p. 286), Dois Rios 

orienta seu leitor à confusão, se o mesmo está na expectativa de um romance linear, 

bem encadeado, e até mesmo que faça sentido em si mesmo. Já Dois Irmãos, neste 

aspecto, não o faz, pois nos traz uma narrativa linear temporalmente, bem encadeada e 

robusta, mas que, no entanto, em sua trama, nos deixa assim como ao narrador, a dúvida 

sobre quem é seu verdadeiro pai. Sendo assim: 

Ao contrário de um leitor que corra o risco de se entediar com uma obra 

didática demais, cujas instruções não dão lugar a nenhuma atividade criadora, 

o leitor moderno ameaça dobrar sob o peso de uma tarefa impossível, quando 

lhe é pedido que supra a carência de legibilidade maquinada pelo autor. A 

leitura torna-se esse piquenique em que o autor leva as palavras e o leitor, a 

significação. (RICOEUR, 1997, p. 289) 

 

Nael apenas nos induz a acreditar que seria Yaqub seu pai, quando na verdade, 

não se tem certeza de tal paternidade, e como nos ensina Ricoeur, este é o momento no 

qual a literatura atinge sua eficiência mais alta já que coloca o leitor na situação de 

receber uma solução para a qual ele tem de encontrar as questões apropriadas, que 

constituem o problema estético e moral colocado pela obra. Tal dilema, encontramos em 

Dois Rios tanto em relação à construção temporal da obra, quanto à relação incestuosa 

que a contém.  

A significação tanto de Dois Rios quanto de Dois Irmãos é construída pelo 

leitor, que no primeiro romance decide sobre a coerência dos relatos dos irmãos Joana e 

Antonio e em Dois Irmãos, analisa a veracidade dos relatos de Nael, assim como 

também a profundidade e nível de parcialidade dos mesmos: 

Ao contrário de um leitor que corra o risco de se entediar com uma obra 

didática demais, cujas instruções não dão lugar a nenhuma atividade criadora, 

o leitor moderno ameaça dobrar sob o peso de uma tarefa impossível, quando 

lhe é pedido que supra a carência de legibilidade maquinada pelo autor. A 

leitura torna-se esse piquenique em que o autor leva as palavras e o leitor, a 

significação. (RICOEUR, 1997, p. 289) 
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3.4 – Paisagens e deslocamentos 

 

 

Tanto Dois Rios quanto Dois Irmãos têm forte vínculo com o lugar físico em 

que os seus enredos se desenvolvem. Se a primeira se passa entre Rio de Janeiro, 

Córsega e Ilha Grande; a segunda remonta à origem libanesa de seus protagonistas 

entrelaçada ao horizonte manauense. 

A paisagem geográfica descrita nos romances literários nos trazem o frescor do 

momento presente, os detalhes e impressões das personagens com este ambiente e o 

quanto esse pode influenciá-lo. Em Dois Rios, o rio, o céu, as estrelas, o vento, o calor, 

o mar, as ondas, o frio da noite... Intercalam-se aos sentimentos de Joana e Antonio e os 

caracterizam. Como também em Dois Irmãos o calor de Manaus é muito presente, 

sendo descritos também a incidência de sol, chuvas e inundações características do 

local.  

A paisagem literária é fundamental para o leitor, pois, atualiza o espaço em que 

a narrativa se passa e através da mesma materializa-se para o leitor. No entanto, não só a 

descrição que busca ser exata ao ambiente é possível para que uma paisagem se 

construa, são possíveis às paisagens construídas por meio da subjetividade do olhar 

daquele que narra sobre o mundo que lhe é exterior. Sendo assim, caímos novamente 

em um conceito parecido com o de Genette para a narrativa, que constrói-se e portanto 

pode modificar-se porque alguém precisa descrever o que vê. 

A percepção da paisagem, portanto, perpassa sobre o modo como aquele que 

descreve o meio a sua volta adquire experiências, se relaciona, vive. A moldura criada 

por Nael em relação a paisagem física de sua narrativa, é comedida e pouco relacionada 

aos seus sentimentos, por outro lado, enquadra seus familiares cada qual em um espaço 

pré-determinado, vez ou outra movimentando as arestas, conforme o tempo da narrativa 

passa e ele chega a conclusões que outrora não havia chegado. Em Dois Rios cada 

gêmeos envolve-se substancialmente com os elementos paisagísticos naturais, embora 

não haja comparações das suas vivências com os mesmos, já um perceptível 

engendramento de suas ações e emoções com a praia, a areia, a luz solar, o calor das 



55 
 

mãos suadas e coladas, a respiração de Marie-Ange e assim sucessivamente, 

construindo pois uma narrativa bastante sensorial. 

Na passagem a seguir, da obra Dois Rios, Joana narra as paisagens ao alcance de 

seu horizonte, evidencia o mar, um rio, a praia, o céu: 

Vejo o mar, e bastaria seguir a trilha para alcançar a areia. Um rio em cada 

canto da praia, o oceano no meio. Então me volta tudo e vivo novamente as 

noites em que eu e meu irmão fugíamos de casa, enquanto nossos avós 

dormiam, nos refugiávamos onde o rio caudaloso deságua no mar e 

aguardávamos estrelas cadentes surgirem no céu para fazer pedidos. (LEVY, 

2011, p. 55) 

 

Dois Rios é um lugar importante na narrativa, o lugar que Joana guarda em 

memória a felicidade dos gêmeos da obra Dois Rios: 

Dois Rios ficou para trás, junto com as lembranças mais felizes e também a 

mais triste. Era aqui que eu e meu irmão corríamos atrás das cabras, 

jogávamos futebol, imaginávamos mundos possíveis noite a dentro. (LEVY, 

2011, p. 55) 

 

Há algumas descrições sobre o clima, que dão um tom de aproximação entre o 

narrador e o leitor durante a leitura: 

O calor aqui é seco, assim como a paisagem. Os galhos das árvores parecem 

espadas a perfurar o céu sólido. As rochas e montanhas, desenhadas pelo 

vento ríspido, são irregularidades pontudas. O ar que me atravessa as narinas 

provoca o efeito de um objeto cortante. Às vezes falta. (LEVY, 2011, p. 105)  

 

Em determinado ponto do romance, o narrador de Dois Irmãos relata sua 

experiência ao sair pela primeira vez em viagem com a mãe, Domingas: 

Quando desembarcamos na vilinha à margem do Acajatuba, minha mãe 

mudou de feição. Não sei o que a fez tão sombria. Talvez uma cena do lugar, 

ou alguma coisa daquela vila, algo que lhe era penoso ver ou sentir. Não quis 

assistir ao casamento, muito menos esperar a festa, o foguetório, a peixada ao 

ar livre, na beira do rio. Minha mãe tinha medo de chegar tarde em Manaus. 

Ou, quem sabe, medo de ficar ali para sempre, sôfrega, enredada em suas 

lembranças. (HATOUM, 2000, p. 77 ) 

 

Logo após essa viagem, o narrador, passa a ocupar o quartinho dos fundos da 

casa e é interessante pensarmos como os deslocamentos tópicos das personagens tanto 

de Dois Rios quanto de Dois Irmãos geram grandes mudanças no rumo de suas vidas: 
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Nunca mais passeamos de barco: a viagem até Acajatuba foi a única que fiz 

com minha mãe. Pensei: por pouco ela não teve força ou coragem para dizer 

alguma coisa sobre o meu pai. Esquivou-se do assunto e se esqueceu das 

perguntas que me fizera na noite daquele domingo. Jurou que não 

pronunciara o nome de Yaqub. No fundo, sabia que eu nunca ia deixar de 

indagar-lhe sobre os gêmeos. Talvez por um acordo, um pacto qualquer com 

Zana, ou Halim, ela estivesse obrigada a se calar sobre qual dos dois era meu 

pai. (HATOUM, 2000, p. 79 ) 

 

Tanto que, entre idas e vindas dos gêmeos de Dois Rios, Antonio começa seu 

capítulo narrando seu desespero diante da ida da amada. O que é no mínimo irônico, já 

que Joana narra seu desespero a partir do momento que Antonio fora viajar pelo mundo: 

Em realidade, a história começa aqui, agora, neste exato momento. Começa 

depois de você ter partido, depois de eu ter ido falar com seus pais e eles me 

terem respondido com ar solene, misterioso, depois de eu ter nadado dias 

seguidos conversando assuntos inúteis com os habitantes de Nonza, depois de 

a noite ter caído algumas vezes, de eu ter admirado a paisagem e ter decidido 

partir, ter feito a mala e não ter conseguido ir embora. (LEVY, 2011, p. 113) 

 

O céu, as estrelas, a beleza tanto do dia quanto da noite são muito presentes em 

ambos os romances: 

Os plânctons que cintilam no mar transformam a água um céu estrelado. A 

natureza acontece alheia a nós. O mundo é belo apenas para si mesmo, e 

temos sorte se o apanhamos de improviso. De repente, surpreendemos uma 

imagem que aconteceria mesmo à sombra dos nossos olhares e temos o 

privilégio de nos tornar espectadores da vida que pulsa. (LEVY, 2011, p. 69) 

Não sei se é o sol, a felicidade, o guinchar das gaivotas, o sal aos bocados se 

arraiga à minha pele, mas eu queria me desintegrar, diluir no barco, nas 

águas, na paisagem. Queria não ter forma, não ter história, nem memória. 

Será que o passado do mar o torna, hoje, outro mar? Ou seremos nós os 

únicos seres aprisionados pelo que foi? (LEVY, 2011, p. 110) 

 

Em Dois Irmãos a descrição das paisagens é muito mais singela e parca, ao 

passo que o enfoque está na descrição dos acontecimentos: 

 

Os barcos, a correria na praia quando o rio secava, os passeios até o Careiro, 

no outro lado do Rio Negro, de onde voltavam com cestas cheias de frutas e 

peixes. (HATOUM, 2000, p. 17) 

―Ali mesmo, debaixo da seringueira‖, apontou com o indicador da mão 

enrugada, mas firme. ―Era nosso leito de folhas. Dava uma coceira danada, 

porque aquele canto do mato era cheio de urtigas. Foi assim até o nascimento 

dos gêmeos.‖ (HATOUM, 2000, p. 69) 
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3.5 – Os rios, as chuvas, os mares, as lágrimas 

 

Tanto em Dois Rios quanto em Dois Irmãos a figura da água é presente, e 

relaciona-se com a vida das personagens. A seguir um trecho da obra Dois Irmãos, cujo 

narrador evidencia a paisagem dos momentos que lhe forma contadas, narra, pois, o rio 

Negro, a brincadeira dos irmãos gêmeos e a relação destes dois com a paisagem natural: 

Os barcos, a correria na praia quando o rio secava, os passeios até o Careiro, 

no outro lado do rio Negro, de onde voltavam com cestas cheias de frutas e 

peixes. Ele e o irmão entravam correndo na casa, ziguezagueavam pelo 

quintal, caçavam calangos com uma baladeira. Quando chovia, os dois 

trepavam na seringueira do quintal da casa, e o Caçula trepava mais alto, se 

arriscava, mangava do irmão, que se equilibrava no meio da árvore, 

escondido na folhagem, agarrado ao galho mais grosso, tremendo de medo, 

temendo perder o equilíbrio. (HATOUM, 2000, p. 17) 

Há ainda outra menção importante ao Rio Negro: 

Quando Rânia nasceu, Halim já se conformara com o espaço limitado da 

alcova. Nas raras visitas de Zana à loja, ele mandava embora os fregueses e 

os jogadores, trancava as portas e subia com ela para o pequeno depósito, 

onde uma janelinha dá para o rio Negro. Passavam horas ali, longe dos três 

filhos e da órfã que os pajeava, longe das manhas e intromissões. Os dois a 

sós, como ele gostava. Uma brisa soprava do rio, trazendo o pitiú de peixe, o 

cheiro de frutas e pimenta. Ele gostava desse cheiro, que se misturava com 

outros: o suor dos corpos, o mofo dos tecidos encalhados, das sandálias de 

couro, das redes de algodão, dos rolos de tabaco de corda. (HATOUM, 2000, 

p. 70) 

 

O Rio Negro é o maior afluente da margem esquerda do rio Amazonas, 

na Amazônia, sendo também o mais extenso rio de água negra do mundo, e o segundo 

maior em volume de água — atrás somente do Amazonas, o qual ajuda a formar.  Em 

Dois Rios, a água é tão relevante para o curso do enredo que intitula a obra ao direcioná-

la para o local no qual as experiências vividas são mais marcantes. É em Dois Rios 

(local) que Joana e Antonio confraternizam ao seu modo e ao serem avistados pelo pai, 

este acaba por morrer em seguida: 

Estou no mesmo lugar onde estive com Antonio na véspera da morte da 

morte do meu pai. Nós dois tão felizes, e meu pai morrendo, meu pai morto, 

e nós aqui, neste mar, neste rio, ingenuamente felizes, sem saber de nada. 

Como não imaginamos? Como não pressentimos? Terá sido a nossa 

felicidade que o matou? (LEVY, 2011, p. 89) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Afluente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Margem_(geografia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
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Os anos passam e tudo o que foi vivido entre os irmãos, Antonio atribui a culpa 

a Joana, inclusive pela morte do pai. Os irmãos se distanciam, e seguem caminhos 

diferentes, quase opostos, que só convergem em Marie-Ange. Dois Rios fica para trás e 

Joana reflete: 

Aos 12 anos eu só imaginava a vida ao seu lado, e a vida não foi senão a 

tentativa de repensá-la sem você. A cada reencontro, a esperança de que 

voltássemos a ser como antes, as mesmas crianças que dormiam abraçadas 

sob o céu de estrelas artificiais. A cada reencontro a decepção, o 

acontecimento nas mãos. Como teria sido a vida se o papai não tivesse 

morrido naquela noite? Ou se não tivéssemos ido a Dois Rios? Ou se 

simplesmente não tivéssemos ido contar estrelas? (LEVY, 2011, p. 99) 

 

Em Dois Irmãos além das alusões ao Rio Negro, a água em forma de suor é 

presente. Nael narra seu intercurso com Rânia destacando a transpiração de ambos: 

Ele ofegava. E não se esquivou do meu corpo nem evitou meu abraço, meus 

afagos, os beijos que eu desejava fazia tanto tempo. Pediu que eu apagasse a 

luz, e passamos horas juntos naquele suadouro. Aquela noite foi uma das 

mais desejadas da minha vida. Depois ela falou um pouco, sem ânsia, 

olhando só para mim, com aqueles olhos amendoados e graúdos. (HATOUM, 

2000, p. 206) 

 

Como também em outro momento do romance, ao descrever Omar, sinaliza o 

suor pelo esforço em manter-se ocupado, embora este observador não saiba exatamente 

o motivo de tal desprendimento: 

Omar trabalhava nesse calorão, logo ele, que não tinha fibra para suportar 

tanto sol. Trocou de pele várias vezes, virou bicho-homem, meio cascudo, 

avermelhou, amarelou e ficou acobreado de vez. Quanto tempo ele ia brincar 

de jardineiro, de faxineiro? Até quando ia durar o autoflagelo daquele fraco? 

Já estava passando da conta, e eu torcia para que mergulhasse em suas 

noitadas sem fim, oxalá se embriagasse de uma vez por todas e nunca mais se 

erguesse da rede vermelha. Mas não. Ele continuou fiel à labuta. Nem nos 

dias mais quentes do ano procurava sombra para mourejar. Mortificava-se. O 

corpo dele ficou empolado, a pele e os dedos dos pés com crostas de 

impingem. Só faltou trocar os braços por asas. O querubim. O santinho da 

casa. (HATOUM, 2000, p. 217) 

 

Ao verificarem a morte de Halim, Zana chora e se desespera: 

Ele deve ter se lembrado disso, o Caçula, na noite em que despertou com o 

choro convulsivo das mulheres da casa. Logo que desceu a escada, Omar não 

entendeu, não queria entender o que acabara de acontecer. Viu no sofá 

cinzento o único homem que o desonrou com um bofete. Começou a gritar, 

criança incendiada de ódio ou de algum sentimento parecido com o ódio. 

Gritava, fora de si: ―Ele não vai acorrentar o filho dele? Não vai passar a mão 
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no rosto suado? Por que ele não se mexe e fala comigo? Vai ficar aí, com 

esse olhar de peixe morto?‖. (HATOUM, 2000, p. 217) 

 

A reação de Zana em seguida, é tentar corrigir o rumo de Omar:  

―Chega de bancar o coitadinho, chega de esfolar as mãos e os braços com 

esse trabalho de péssimo jardineiro‖, ela increpou com uma voz ríspida. 

―Agora tu não tens pai... deves procurar um emprego e parar com essa mania 

de desocupado.‖ (HATOUM, 2000, p. 221) 

 

O suor também surge em Dois Irmãos como alegoria para o trabalho duro, do 

qual Omar fingia gostar:  

O Caçula não voltou mais ao quintal. Abandonou as folhas secas, as frutas 

bichadas e os galhos podres. Parou de perseguir as mucuras, de matá-las a 

pauladas, como uma criança possuída por alguma maldade. (HATOUM, 

2000, p. 222) 

 

A impressão de Rânia para com Omar começa a mudar quando ela parece 

compreender que Omar aproveita-se do trabalho das mulheres da casa, e aparentemente 

ela começa a afastar-se emocionalmente dele. Na passagem a seguir, o suor representa o 

trabalho duro o qual Omar evita: 

Rânia sabia que a aversão de Omar à rotina e aos horários de trabalho era 

radical e sincera; sabia que ele tinha a astúcia de abocanhar com a maior 

naturalidade os frutos colhidos pela labuta dos outros. Não se esforçava para 

ser astucioso, nem sentia um pingo de culpa ao sugar o suor das três mulheres 

da casa. E assim, sem culpa, ele regressou à noite manauara. Quando chegava 

de manhãzinha, não encontrava a mãe à sua espera. (HATOUM, 2000, p. 

222) 

 

É curioso pensarmos que em ambos romances a paisagem tem forte ligação com 

a relação construída entre os pares de gêmeos, principalmente na infância. E que ao 

passo que as personagens crescem, distanciam-se dos locais de convivência e uns dos 

outros. 

O trecho a seguir é o último da obra Dois Irmãos, e fica evidente o quanto a 

água permeia os sentimentos dos personagens, e nesse trecho especificamente, do 

narrador: 
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O toró que cobria Manaus, trégua na quentura do equador, me aliviava. 

Frutas e folhas boiavam nas poças que cercavam a porta do meu quarto. Nos 

fundos, o capim crescera, e a cerca de pau podre, cheia de buracos, não era 

mais uma fronteira com o cortiço. Desde a partida de Zana eu havia deixado 

ao furor do sol e da chuva o pouco que restara das árvores e trepadeiras. Zelar 

por essa natureza significava uma submissão ao passado, a um tempo que 

morria dentro de mim. (HATOUM, 2000, p. 265) 

 

Como se a água lavasse toda a narrativa, Nael relaciona preservar seu passado ao 

cuidar dos elementos restantes da casa, e encerra a história de sua vida. 

3.6 – Relações carnais entre parentes 

 

 

Depois que voltamos ao Rio, eu e minha irmã agarrados à mãe como 

carrapatos, começamos a nos distanciar. Ainda na estrada, percebi pelo olhar 

de Joana a insinuação de que a culpa da morte do papai era nossa. Ele havia 

morrido na mesma noite que estivéramos na praia, e o choro exasperado da 

minha irmã revelava que a nossa felicidade o tinha matado. (LEVY, 2011, p. 

175) 

Bíblis serve de exemplo às moças, para que amem o que é permitido – ela, 

arrebatada de paixão pelo neto de Apolo, o seu irmão. (OVIDIO, 2017, p. 

503) 

Sendo irmã, não o amava como a um irmão, nem, até onde devia, o amava. 

De fato, a princípio não se dá conta de qualquer paixão, nem considera 

pecado o fato de o beijar frequentemente e de enlaçar seus braços no colo 

fraterno. (OVIDIO, 2017, p. 505) 

 

Em Dois Rios, a protagonista Joana assemelha-se a Bíblis, pelo fato de ambas 

nutrirem um sentimento forte pelos seus irmãos gêmeos. Ao relembrar a noite anterior à 

morte do pai, Joana levanta os detalhes que poderiam tê-lo levado a óbito: 

Eu pensava nos detalhes, nós dois no mar, nós dois na areia, e só me 

chegavam vestígios de amor e cumplicidade, o rastro de contentamento no 

céu da boca, como o sal depois de um dia de praia. Nada me indicava a 

relação com a morte do meu pai. E, além do mais, por que eu? Eu desfiava a 

memória como um novelo de lã, e não encontrava o nó, o ponto que 

diferenciava meus gestos dos de Antônio. (LEVY, 2011, p. 75) 

 

Joana revive os momentos que Antonio chama de ―nossa felicidade‖ e a irmã de 

―vestígios de amor e cumplicidade‖, procura entender porque Antonio não está com as 

mesmas sensações que ela: 
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Na minha cabeça, devíamos estar mais unidos do que nunca. Não entendia 

por que a separação justo naquele momento. Não era para ser o contrário? 

Nós nos amávamos, e duas pessoas que se amam devem ficar juntas. Ele ia 

me deixar sozinha quando, na verdade, partilhávamos a mesma alegria e a 

mesma dor? (LEVY, 2011, p. 75) 

 

Tanto Joana quanto Bíblis apreciam a figura do irmão gêmeo de si: 

Observo seu corpo grande, musculoso, as pernas bem torneadas, o cabelo 

escuro e liso como o do nosso pai. Entrevejo, amassado sobre o travesseiro, 

seu rosto longilíneo, o nariz comprido e fino como o meu, os lábios carnudos. 

Continua bonito. Quando criança, eu achava Antonio o menino mais lindo do 

mundo. Gostava de passear pelo colégio de mãos dadas com ele, sentiam-se 

orgulhosa do irmão, da nossa cumplicidade. (LEVY, 2011, p. 95)  

Abandonada ao doce repouso, vê muitas vezes o objeto do seu amor. 

Pareceu-lhe até que unia o seu ao corpo do irmão, e corou, apesar de estar a 

dormir. O sono abandonou-a. Em silêncio, por muito tempo evoca a imagem 

do sonho e, perturbada de espírito, assim diz: ―Infeliz que eu sou! Que 

pretende visão da quietude da noite? Gostaria que não se concretizasse! Por 

que tive eu estes sonhos? Não há dúvida de que Cauno é belo a meus, ainda 

que desgraçados, olhos. Agrada-me e poderia amá-lo, se não fosse meu 

irmão. (OVIDIO, 2017, p. 505) 

 

É perceptível o quanto o comportamento de Joana assemelha-se ao de Bíblis, já 

que há em ambas a insistência na relação com os respectivos irmãos, ainda que os 

mesmos não partilhem do mesmo sentimento que elas. No decorrer da história, no 

entanto, Joana percebe que ficou presa a um sentimento não correspondido pelo irmão: 

Com o tempo, à força de ouvir o eco da voz do meu irmão, terminei por 

acreditar que eu era culpada: sim, eu tinha matado meu pai. E foi assim que 

vi as primeiras raízes nascerem dos meus pés, fincando-me a casa e ao 

passado, enquanto Antonio tomou a liberdade para si, como se ela só pudesse 

pertencer a uma pessoa, e prosseguiu. (LEVY, 2011, p. 75) 

Já no conto mitológico Bíblis conjectura justificativas para o amor pelo irmão 

gêmeo, que se assemelha aos argumentos de Joana quando a mesma não compreende o 

afastamento do irmão:  

Tenho a liberdade de falar contigo em privado. Em público, trocamos abraços 

e beijos. Que mais nos falta? Tem compaixão daquela que te confessa o seu 

amor e que jamais te confessaria se a isso não a forçasse o fogo mais 

violento. Não te tornes merecedor de constar no meu sepulcro como a sua 

causa. (OVIDIO, 2017, p. 509) 

Se Joana remói o fato de Antonio seguir com sua vida, apesar dos momentos 

especiais que viveram na infância, enquanto Bíblis se desespera diante da recusa do 

irmão: 
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Diz-se que, então, desolada, a filha de Mileto perdeu por completo a razão; 

então, arrancou do peito as vestes e, furibunda, feriu com fragor os seus 

braços. É pública a sua loucura e, confessando a esperança num amor 

proibido, deixa a pátria e os odiados Penates e segue os passos do irmão, que 

fugia. (OVIDIO, 2017, p. 515) 

Há a preocupação de Joana, diante de o pai tê-los visto – a ela e Antonio, dentro 

da água: 

Estou no mesmo lugar onde estive com Antonio na véspera da morte da 

morte do meu pai. Nós dois tão felizes, e meu pai morrendo, meu pai morto, 

e nós aqui, neste mar, neste rio, ingenuamente felizes, sem saber de nada. 

Como não imaginamos? Como não pressentimos? Terá sido a nossa 

felicidade que o matou? (LEVY, 2011, p. 89) 

 

Marie Ange surge em Dois Rios como o único ponto convergente na vida dos 

gêmeos adultos, o único acontecimento da ficção que os une na fase adulta após a 

ruptura de convivência que ocorreu depois da morte do pai. Se Joana sofre em silêncio, 

Bíblis deságua: 

Muitas vezes tentam as ninfas do Lélege reerguê-la em seus ternos braços, 

muitas vezes a aconselham a medicar seu amor e tentam consolar sua surda 

mente. (...) Estendida no chão, Bíblis mantém-se muda. Agarra com as unhas 

a erva verde e, com um rio de lágrimas, ensopa a relva. Diz-se que, por 

debaixo dela, puseram as Náiades um veio de água que não poderá secar 

nunca. (OVIDIO, 2017, p. 515) 

E mais uma vez a água enfatiza os sentimentos das personagens aqui estudadas: 

De imediato, como da casca fendida a resina escorre em gotas, como da terra 

embebida mana o pegajoso pez, e como, com a chegada do Favônio de sopro 

suave, se derrete a água que o frio parara, assim, consumida pelas lágrimas, 

Bíblis, a neta de Febo, se transformara em fonte que, naqueles vales, ainda 

hoje ostenta o nome da dona e brota de debaixo de uma negra azinheira. 

(OVIDIO, 2017, p. 517) 

Em resumo Cauno foge de Bíblis junto a alguns seguidores para evitar o incesto. 

Ela, pois, enlouquece e sai em busca de Cauno, fracassa e suicida-se. De acordo com os 

relatos mitológicos antigos, a cidade da Cária foi fundada pelo rei Cauno, filho 

de Mileto, rei da Cária, e de Cíane e neto de Apolo. Segundo a mitologia, o rio Cálbis 

surgiu das lágrimas de Bíblis, irmã gêmea de Cauno. 

Enquanto a narrativa de Dois Rios salta no tempo a cada capítulo tanto para trás 

quanto para frente. Dois Irmãos começa do final da história da família, retomando a 

vinda de Zana para o Brasil. Galib, pai de Zana, veio, pois, de Biblos na costa 

mediterrânea também do Líbano: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cauno_(mitologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mileto_(cretense)
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%ADane&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apolo
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Zana teve de deixar tudo: o bairro portuário de Manaus, a rua em declive 

sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que para ela era quase tão 

vital quanto a Biblos de sua infância: a pequena cidade no Líbano que ela 

recordava em voz alta, vagando pelos aposentos empoeirados até se perder no 

quintal, onde a copa da velha seringueira sombreava as palmeiras e o pomar 

cultivados por mais de meio século. Perto do alpendre, o cheiro das açucenas-

brancas se misturava com o do filho caçula. Então ela sentava no chão, 

rezava sozinha e chorava, desejando a volta de Omar. (HATOUM, 2000, p. 

11) 

Biblos era uma cidade cananéia chamada Guba durante a Idade do Bronze e, 

durante a Idade do Ferro, a cidade é chamada Geba. O nome fenício cananita da cidade 

pode ser derivado de gb, que significa ―bem‖ ou ―origem‖, e El, o nome do deus 

supremo do panteão de Biblos. A cidade atual é conhecida pelo nome árabe Jubayl 

ou Jbeil, um descendente direto do nome cananita.  

No entanto, o nome é mais provável derivado da palavra fenícia GBL que 

significa ―fronteira‖, ―distrito‖ ou ―pico da montanha‖ e similarmente ao jabal árabe. 

A relação de Rânia com os seus irmãos é bastante insinuante, para o narrador, 

em circunstância de uma visita de Yaqub, parecia que toda a sensualidade de Rânia, 

represada por tanto tempo, jorrava de uma só vez. E que ela, a irmã, e não a mãe, 

ganhara os melhores presentes, um colar de pérolas e um bracelete de prata que nunca 

usou junto aos demais familiares, como se o guardasse para os momentos a sós com o 

irmão. 

Nael também é um admirador de Rânia, que vem a ser sua tia, observava que: 

A velhice ainda estava longe, e a amargura, se existia, Rânia sabia esconder. 

Escondia muitas coisas: seus pensamentos, suas ideias, seu humor e mesmo 

uma boa parte do corpo, que eu nunca deixei de admirar. No entanto, era uma 

virtuose nas questões mais prosaicas, e nisso ela me ajudava. Dá pena pensar 

que ela só usava aquelas mãos morenas de dedos longos e perfeitos para 

trocar uma lâmpada, consertar uma torneira ou desentupir um ralo. Ou para 

fazer contas e contar dinheiro; talvez por isso a loja tenha se mantido aberta 

por tanto tempo, mesmo em época de movimento escasso, quando ela saía 

com uma caixa de bugigangas para garantir o sustento da casa e da família. 

Fazia tudo isso durante o dia. Depois do jantar entocava-se no quarto, onde a 

noite a esperava. (HATOUM, 2000, p. 96) 

 

O narrador desconfia veementemente que Rânia e Yaqub mantém mais que uma 

relação fraterna com o irmão: 

Ela mimava os gêmeos e se deixava acariciar por eles, como naquela manhã 

em que Yaqub a recebeu no colo. As pernas dela, morenas rijas, roçavam as 

do irmão; ele acariciava-lhe o rosto com a ponta dos dedos, e Yaqub, 

embevecido, ficava menos sisudo. Como ela se tornava sensual na presença 
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de um irmão! Com esse ou com o outro, formava um par promissor. (...) 

Ainda chovia muito quando a vi subir a escada, de mãos dadas com Yaqub; 

entraram no quarto dela, alguém fechou a porta e nesse momento minha 

imaginação correu solta. Só desceram para comer. (HATOUM, 2000, p. 117)  

 

Em outra oportunidade, Nael presencia um personagem chamado Pocu, que 

conta a história de dois irmãos que se amavam: 

Ouvimos o trechinho de uma história que até Halim desconhecia: a de um 

casal de irmãos que morava num barco abandonado, escondido, encalhado 

para sempre, lá perto da boca do rio Preto da Eva. Dois seres do mesmo 

sangue, irmãos, vivendo longe de tudo, sem nenhum sinal de vida humana 

por perto. (...) Invenção de Pocu? E o que há de verdade e mentira nas 

palavras de um navegante? Ele contara o evento com convicção e ardor, 

como se fosse uma verdade íntima, tanto que continuei a pensar nos dois 

irmãos num barco. (HATOUM, 2000, p. 121) 

Essa história contada em ambiente que Halim estava, pareceu que Pacu queria 

comentar assunto que espetasse o pai dos gêmeos, como se quisesse a partir disto colher 

alguma informação sobre o que se passava na casa dos gêmeos. 

Há ainda a narração de uma tarde de sábado na qual a convite de Rânia, Nael 

fora ajudá-la nos afazeres da loja, empilhando caixas e mercadorias do depósito. O 

narrador descreve então o que vê, suas sensações e impressões sobre sua tia: 

Quando se curvou para abrir uma caixa de lençóis, vi os seios dela, morenos 

e suados, soltos na blusa branca sem mangas. Rânia demorou nessa posição, 

e eu fiquei paralisado ao vê-la assim, recurvada, os ombros, os seios e os 

braços nus. Quando ela se ergueu, me olhou por uns segundos. Os lábios se 

moveram e a voz manhosa sussurrou, lentamente: ―Vamos parar?‖. 

(HATOUM, 2000, p. 206) 

A cena continua a ser descrita: 

Ele ofegava. E não se esquivou do meu corpo nem evitou meu abraço, meus 

afagos, os beijos que eu desejava fazia tanto tempo. Pediu que eu apagasse a 

luz, e passamos horas juntos naquele suadouro. Aquela noite foi uma das 

mais desejadas da minha vida. Depois ela falou um pouco, sem ânsia, 

olhando só para mim, com aqueles olhos amendoados e graúdos. (HATOUM, 

2000, p. 206) 

 

Buscamos neste trabalho observar alguns elementos narrativos estruturais e do 

enredo relevantes para a análise crítica dos romances aqui estudados. 

A princípio foi importante delinear a noção de temporalidade elaborada por 

Ricoeur – teórico principal deste estudo, embora, ainda no cerne da questão, tivéssemos 

trazido a voz do filósofo Heidegger, que foi alinhado à proposta de interpretação de 
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Dois Rios em pontos essenciais de sua narrativa. Tais pontos envolvem os conceitos de 

temporalidade e intratemporalidade, como também o conceito vulgar de tempo, e a 

partir dos mesmos pudemos refletir sobre a temporalidade do enredo de Dois Rios como 

tendo forte ligação com os demais elementos da trama, mas principalmente com o 

narrador. Se pensarmos, portanto, a noção de experiência fictícia que permeia a 

construção do romance de Tatiana Salem Levy, encontramos outra semelhança 

relevante com a narrativa de Hatoum, já que seu narrador, Nael, trabalha a experiência 

fictícia por meio de memórias recolhidas, talvez pudéssemos dizer escolhidas, 

escondidas no seu passado de lembranças dispersas que amoldam-se aos seus 

sentimentos no momento em que aconteceram. Com relação a isso, lembramos que 

Genette afirma que tudo que é dito é mediado por alguém que o diz, alguém que em 

virtude disto deixa seus traços e suas marcas, indícios assinaláveis e interpretáveis 

(1979).  

Como o tempo da coisa-narrada vem a ser diferente do tempo que dura a 

narrativa, também segundo Genette, não sabemos quanto tempo Joana fica pensando em 

seu passado e remoendo as lembranças de infância; assim como também não sabemos 

quanto tempo Antonio vive com Marie-Ange – embora o personagem narre o tempo 

vivido com intensidade. Da mesma maneira, não se sabe quanto tempo ele realmente 

ficou à espera da amada na praia – embora narre tal passagem vagarosamente – na casa 

da família dela, até finalmente recolher os indícios que o levam a supor que Marie-Ange 

está morta. A narrativa vagarosa através da qual Antonio nos faz experimentar a espera 

de Marie-Ange nos faz provar do gosto amargo da espera, visto que a leitura se torna 

arrastada e monótona. Já em Dois Irmãos Nael destaca Omar seguramente o irmão mais 

problemático, e desenha Yaqub apático e calado, e, por conseguinte escolhe o mais 

velho para seu pai na impossibilidade de sabê-lo factualmente. 

O romance contemporâneo é capaz de dizer de outras formas o que outrora no 

passado já tenha sido ―dito‖, no entanto, oferece-nos a partir de suas inspirações, a 

possibilidade do novo. Portanto, a construção de uma história de irmãos gêmeos 

homens que não se gostam e disputam a atenção da mãe não é neste viés, de fato, nova e 

é ainda passível de ser interpretada como uma releitura; no entanto, ao olharmos para 

outros aspectos da narrativa que foram tratados ao longo deste estudo, fica evidente a 

relevância da observação atenciosa da voz que narrou Dois Irmãos. 
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Por tais considerações, as contribuições dos autores aqui elencados vão além dos 

trechos selecionados e do quanto consegui explaná-los, pois podemos nós, os leitores, 

perceber suas nuances mais suaves, em meio às descrições cuidadosas em muitas 

ocasiões neste jogo de dizer e não dizer, que provoca no leitor sensações e experiências 

diferentes a cada vez que lê as mesmas linhas.  

Neste movimento de dizer e não dizer cabe ainda ressaltar as lacunas deixadas 

na narrativa tanto de Dois Rios quanto de Dois Irmãos. Na primeira, há uma lacuna 

quanto à verdadeira origem e relação de Marie-Ange com cada um dos gêmeos, 

incluindo o modo como se conheceram, se relacionaram, a profundidade desses 

relacionamentos e a possibilidade de realmente terem acontecido com ambos os 

gêmeos, ou apenas com um deles (ou até mesmo com nenhum dos dois). Como em Dois 

irmãos, em Dois Rios terminamos a leitura sem concluir de fato sobre a paternidade do 

narrador, que, por sua vez, não pode nem ao menos relacionar sua aparência a este ou 

aquele irmão, já que trata-se de irmãos gêmeos. E, no entanto, somos levados a 

concordar que diante de tantos fatos e suas consequências, a paternidade de Nael torna-

se irrelevante quando o mesmo se reconhece parte da família ainda que o mesmo tenha 

deduzido ser filho de Omar apenas pelo olhar da mãe no leito de morte. 

Os demais elementos comparativos que foram por mim destacados além da 

narrativa remetem a alegorias literárias que fazem parte de ambos os romances, são seus 

lugares e cenários, elementos e a relação dos mesmos com as personagens e o impacto 

que causaram nas narrativas, como também o incesto presente em ambos os livros. A 

tarefa do crítico enquanto leitor é pôr em prática o olhar treinado, já que a literatura 

constitui-se de inúmeras referências, e a interpretação de um romance e até mesmo a 

comparação de duas ou mais obras é um exercício de despir pouco a pouco as 

roupagens selecionadas pelo autor ao construir sua obra. 
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