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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva analisar o romance Dois Irmãos, de Milton Hatoum, tendo 

como categoria analítica o silêncio, com o intuito de contribuir junto aos estudos sobre a 

ficção brasileira moderna, de modo geral, e em particular às investigações acerca da 

obra do autor, considerando as tensões visíveis entre a forma de expressão e a forma de 

conteúdo. Trata-se de analisar o texto literário em sua articulação com a sociedade, 

procurando identificar, na ficção estudada, o processo de construção das elipses que 

consiste no que podemos chamar de uma poética do silêncio. Para a análise específica 

da representação do silêncio no romance em estudo, temos como aporte teórico as 

sistematizações do pensamento crítico de Roland Barthes (2003), em sua obra O 

Neutro, a reflexão crítica de Lourival Holanda (1992), em Sob o signo do silêncio, bem 

como a obra As formas do silêncio, de Eni Puccinelli Orlandi (2007). No que diz 

respeito ao tratamento dado às relações entre literatura e sociedade, tomamos como 

fundamentação o método crítico de Antonio Candido (1965), em Literatura e 

Sociedade, e também a perspectiva teórica de Raymond Williams (1979), em Literatura 

e Marxismo. Sob essa abordagem, buscou-se uma compreensão segundo a qual o 

estético e o social se articulam e se conjugam sem o apagamento de suas singularidades, 

conforme o pensamento de Candido (1965), para quem a literatura é, em sua 

especificidade de linguagem, um objeto artístico aberto ao social. Assim, o método 

adotado para a análise do romance Dois Irmãos considera o texto e o contexto, partindo 

do pressuposto de que a literatura é, de uma só vez, uma realidade de linguagem e uma 

realidade social e histórica.  

Palavras Chave: Silêncio, Literatura, Sociedade, Milton Hatoum. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the novel Dois irmãos, by Milton Hatoum, whose analytical 

category is silence, in order to contribute with the studies on Brazilian's modern fiction 

in general and in particular the investigations about the author's work, considering the 

visible tensions between the form and the expression of the form of content. It is about 

analyzing the literary text in its relationship with society, seeking to identify, in the 

studied fiction, ellipses' building process which consists in what we can call a poetics of 

silence. For specific analysis of silence representation in the novel, we have as 

theoretical support Roland Barthes' (2003) systematization of critical thinking, in his 

work O Neutro, Lourival Holanda's (1992) critical reflection, in Sob o signo do silêncio, 

and As formas do silêncio, by Eni Puccinelli Orlandi (2007). In what concerns the 

treatment of relations between literature and society, we take as basis Antonio Candido's 

(1965) critical method, in Literatura e Sociedade, and also Raymond Williams' (1979) 

theoretical perspective, in Literatura e Marxismo. By this approach, we sought an 

understanding according to which the aesthetic and social articulate and come together 

without erasing their singularities, as Candido's (1965) thought, to whom literature is, in 

its language specificity, an open artistic object to social. Thus, the method adopted for 

the analysis of the novel Dois Irmãos considers the text and the context, assuming that 

literature is, at once, a language of reality and a social and historical reality.  

 

Keywords: Silence, Literature, Society, Milton Hatoum. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Este trabalho se ocupa da análise de Dois irmãos, romance do escritor Milton Hatoum, 

tendo como categoria analítica o silêncio, enquanto instância de mistério e camuflagem de 

verdades outras presentes de forma sutil ao longo do romance. A dissertação pretende 

contribuir com os estudos sobre a ficção brasileira moderna, levando em consideração as 

tensões visíveis entre a forma de expressão e a forma de conteúdo, dessa maneira, a 

perspectiva adotada neste trabalho enfatiza a articulação da obra literária com o mundo que a 

cerca. Trata-se de uma abordagem segundo a qual a literatura não está alheia ao mundo do 

qual faz parte, mas em constante contato com ele, na maioria das vezes, na condição de 

questionadora de histórias instituídas tradicionalmente. Interessa-nos, então, refletir acerca do 

romance de Milton Hatoum, observando sua articulação com a vida social e, principalmente, 

identificar, na estrutura de sua ficção, o processo de construção das elipses que consiste no 

que podemos chamar de uma poética do silêncio, na medida em que o romance traz o silêncio 

como unidade temática recorrente e instigadora. 

 Não raras vezes nos sentimos mergulhados num universo movido por situações 

inomináveis, tamanho o conflito que nos cerca diante do certo e do incerto, diante da 

necessidade imperiosa de expressar o que sentimos e a palavra que lhe dê expressão. O desejo 

de explicação é algo intrínseco ao ser humano e é a dúvida e a procura por respostas e 

interpretações que nos movem. O caráter de incompletude se dá devido a essa necessidade de 

resposta, de unidade, ainda que o mundo não aponte em direção a uma certeza absoluta das 

verdades criadas, nem em torno de nós mesmos. Sob esse ponto de vista, a literatura 

brasileira, por exemplo, traz como uma de suas recorrências temáticas as inquietações entre a 

pergunta e a resposta, entre o dito e o não dito.  É elucidativa a esse respeito a obra fictícia de 

Clarice Lispector, dentre as quais se destaca o romance Água Viva. Em certa altura dessa 

narrativa, o narrador anuncia: “(...) Ouve-me, ouve o silêncio. O que te falo nunca é o que eu 

te falo e sim outra coisa. Capta essa coisa que me escapa e no entanto vivo dela e estou à tona 

de brilhante escuridão.” (1998, p. 14). Nesse caso, o silêncio se situa de forma intervalar entre 

o dito e o não dito, entre a fala ordinária e a fala silenciosa, de onde resulta outra realidade 

capaz de trazer consigo incertezas permanentes, mas que precisam ser ouvidas.  

 Nessa compreensão, as fronteiras entre a fala e o silêncio são tênues, o silêncio pode 

ser considerado uma fala outra e significar ou expressar algo de modo diferente do dizer 

ordinário; é uma espécie de fala às avessas, porque produz sentido pela ausência da palavra. 

Essa fala nos confunde em razão do silêncio ser capaz de abrir ramificações de sentido e ser 
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apreendido somente diante dessas variantes. Sendo assim, o sentido é formado na concepção 

de um indivíduo a partir de condições internas e externas de comunicação, uma vez que a 

compreensão da significação do silêncio está em movimento, em constante transformação 

dentro de suas variantes. Em outras palavras, só se apreende o silêncio em suas múltiplas 

variantes de sentido, por isso mesmo para além da unidade da palavra ou da linguagem 

habitual. 

 Não somente em Dois Irmãos, mas nos outros romances de Milton Hatoum1, podemos 

apreender a recorrência dessa interposição entre a palavra e a não palavra materializada em 

movimentos de significações instaurados na voz do narrador. Esses movimentos dizem 

respeito ao fluxo de vaivém de seu narrar e mostrar a história – tendo em vista que esta é 

contada por ele a partir de suas lembranças e não há exploração da mente das personagens, a 

não ser a sua visão sobre estas. Por essa via, podemos dizer que se trata da constituição de um 

romance que circula entre o esquema de tensões elaborado por Bosi (2006), em sua obra 

História concisa da Literatura Brasileira, e será discutida pormenorizadamente no primeiro 

capítulo dessa dissertação. Esse esquema consiste na distribuição feita do romance brasileiro 

moderno em quatro tendências segundo o grau crescente de tensão entre o “herói” e o seu 

mundo. Em se tratando do romance objeto desta dissertação, nossos anti-heróis romanescos 

estão metidos num aberto apelo às coordenadas espaciais e históricas, as ações são situadas e 

datadas, pois o autor recorre às datas para especificar acontecimentos, além de mostrar a 

repercussão desses fatos da história do século XX em Manaus, como, por exemplo, a II 

Guerra e a Ditadura Militar, conforme se verá nos capítulos dedicados à análise nesta 

dissertação. Porém, esses eventos datados não estão em ordem temporal, isto é, não há 

linearidade na história e nem na sequência dos capítulos, o relógio foi destruído. 

 A obra em análise está inserida no contexto da literatura moderna brasileira, visto que, 

além do momento de sua publicação, o autor apresenta diversos traços da ficção literária 

moderna, quando, por exemplo, fragmenta sua narrativa ao longo dos capítulos, e até mesmo 

ao longo dos parágrafos, não obedecendo a uma ordem cronológica de acontecimentos. Esse 

balanço temporal da narrativa é capaz de ilustrar a vida moderna, com suas acelerações e 

pausas, e, dessa maneira, Hatoum constrói uma visão crítica da vida e das relações sociais. 

Em sua ficção analisada, temos personagens que se submetem ao sistema e, ao mesmo tempo, 

                                                           
1 Embora diversos eixos temáticos, como a memória e seus silêncios, os imigrantes ou a cultura do Líbano e de 

Manaus, sejam de fato questões recorrentes na obra do autor, nosso trabalho, tal como informamos no início da 

Introdução, focaliza um único romance, Dois irmãos. Nesse caso, o registro ou menção feita às obras de Milton 

Hatoum diz respeito a uma apresentação de sua ficção, conforme  se pode ver no capítulo 1 desta dissertação, 

portanto não integram o trabalho como objeto de análise literária.  
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personagens que se opõem e resistem às pressões da natureza e do meio social. A esse 

respeito, temos como exemplo Yaqub, quando este recusa-se a aceitar seu destino de 

comerciante e investe em si mesmo, em seus estudos, tornando-se bem sucedido em São 

Paulo e contrariando a ordem vigente da época, na qual o filho deve seguir os passos do pai. 

O mesmo ocorre com Omar, que, em vez de trabalhar, joga-se na boemia e nos braços das 

mulheres. Também se revelam transgressoras da ideologia imposta às personagens Zana e 

Rânia que se mostram mulheres fortes e determinadas, combatendo a ideia da mulher 

subjugada2.  

 Nosso estudo parte do pressuposto de que todo processo artístico é mediado por uma 

relação inextrincável entre autor, obra e público, e não como uma espécie de estrutura 

solitária e desconectada do mundo. Desse modo, os fatores sociais não podem ser pensados 

como matéria morta, como algo à parte, já que a arte literária, sendo uma comunicação 

expressiva, conforme pensa Candido (1981), situa-se para além das noções e conceitos, ao 

expressar uma realidade profundamente radicada na alma do artista. A literatura é capaz de 

evidenciar, denunciar e problematizar o mundo a nossa volta através de sua particularidade e 

sutileza. Então, acreditamos que a obra literária, em geral, tem essa capacidade de crítica da 

sociedade e de discussão de valores, ao passo que esta pode abrir os olhos de leitores para 

novas formas de pensar e ver o mundo. Por isso, há a necessidade de exploração da palavra, 

da interpretação desta, bem como a sua ausência, visto que a literatura pode ter a função de 

transformar o mundo. Transformando o sujeito, por meio de uma abordagem de assuntos 

sérios através da poética que encante (seja pela brincadeira das escolhas lexicais, seja pelo 

silêncio), o escritor pode mudar o mundo que o cerca. Recorrendo à literatura, faz-se possível 

modificar comportamentos e pensamentos, faz-se possível modificar o ser.  

 Esta dissertação está dividida em três capítulos, a saber: no primeiro, intitulado 

“Aspectos do texto literário moderno”, há uma discussão acerca do Romance moderno. O 

capítulo conterá uma discussão a respeito da ficção literária contemporânea com base na 

sistematização teórica de Rosenfeld (1996), em Aspectos do romance moderno, nos 

pensamentos de Antonio Candido (2011), em A personagem do romance, e na estrutura 

analítica de Bosi (2006), em História concisa da literatura brasileira. Isto posto, o capítulo 

comporta a contextualização do objeto de estudo no cenário contemporâneo, bem como 

apresenta um estudo sobre literatura e sociedade. Para a realização do referido estudo, 

tomamos como fundamentação o pensamento de Antonio Candido (1965), em Literatura e 

                                                           
2 As análises que dizem respeito ao comportamento das personagens femininas serão desenvolvidas 

posteriormente no terceiro capítulo desta dissertação. 
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Sociedade, o de Alfredo Bosi (2010), em Ideologia e Contra ideologia e o de Raymond 

Williams (1979), em Literatura e Marxismo. Interessa-nos perceber como a obra literária fala 

do mundo à luz do trabalho árduo de escolha e moldagem de palavras para tanto.  

 A literatura é, conforme o pensamento de Candido (1965), em sua especificidade de 

linguagem, um objeto artístico aberto ao social. O que significa que o método adotado para a 

análise das obras considera o texto e o contexto, a literatura como realidade de linguagem e 

como realidade social e histórica. Sob esse ponto de vista analítico, o texto e o contexto são 

elementos importantes que devem ser analisados juntamente, favorecendo, nesse caso,  tanto o 

texto literário quanto o contexto de sua produção. Em semelhante perspectiva, Anatol 

Rosenfeld (1996), em Reflexões sobre o romance moderno, faz importantes considerações 

sobre o romance moderno em que propõe um jogo de reflexão baseado numa série de 

hipóteses possivelmente fecundas, discutindo como o romance passa por uma reestruturação 

do modo de retratar a realidade para o que designa como “desrealização”3.  

 O segundo capítulo, “No início é o silêncio”, contempla a análise específica de nosso 

eixo temático: o silêncio. Para tanto, discutiremos a respeito das sistematizações do 

pensamento teórico de Roland Barthes (2003), em sua obra O Neutro, da sistematização 

crítica de Lourival Holanda (1992), em Sob o signo do silêncio, bem como da obra As formas 

do silêncio, de Eni Puccinelli Orlandi (2007). Diante das perspectivas abordadas, o silêncio é 

considerado como uma microideologia, ao mascarar ou ocultar contradições sociais e a 

dominação, invertendo ou alternando a maneira de processar o pensamento sobre o mundo, a 

forma de percepção da realidade. Trata-se ainda de um modo pelo qual o sujeito pode 

expressar-se sem revelar sua total intencionalidade, além de, por vezes, fazer-se entender com 

mais eficácia, uma vez que a palavra e a utilização desta não exprimem a completude da 

experiência do ser, não abarcam todo o conteúdo ou significação que o silêncio é capaz de 

alcançar. 

 O terceiro capítulo, intitulado “Tácitas intenções”, compreende a análise da 

representação do silêncio no romance em estudo. Utilizando nossas reflexões do capítulo 

anterior, temos a pretensão de apontar as formas do silêncio, no que diz respeito às ações das 

personagens da narrativa, bem como suas possíveis significações e os efeitos construídos pelo 

signo tácito das incertezas e especulações. Interessa-nos perceber as configurações do silêncio 

enquanto instância de dúvida e suas conexões com as recordações e as intenções do narrador 

na construção de especulações presentes em Dois Irmãos. Assim sendo, questionaremos a 

                                                           
3 A questão acerca da desrealização, termo utilizado por Rosenfeld (1996), será desenvolvida no primeiro 

capítulo da dissertação “Aspectos do texto literário moderno”. 
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composição dos mistérios do romance: o narrador revela somente o que deseja e, por meio do 

signo do silêncio, esconde intenções e cria especulações.   
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2. ASPECTOS DO TEXTO LITERÁRIO MODERNO 

 

A literatura não permite caminhar, mas permite respirar. 

 

Roland Barthes 

 

 

A partir da Semana da Arte Moderna, que foi realizada em São Paulo em fevereiro de 

1922, os promotores desta incutiam ideias estéticas originais em relação às últimas correntes 

literárias brasileiras e o termo moderno pareceu definir o que estava por vir, o estilo do 

processo artístico daqueles que viessem a escrever seguindo os primeiros passos a partir do 

ocorrido em 22. Nessa ocasião, o escritor brasileiro, no intento de colorir ideologicamente a 

literatura moderna, se deparou com o seguinte panorama da realidade brasileira, elaborada por 

Bosi (2006) no quadro:  

 

No limite, a situação comportava: 

a) – uma visão do mundo estática quando não saudosista; 

b) – uma ideologia liberal com traços anarcóides; 

c) – um complexo mental pequeno-burguês, de classe média, oscilante entre 

o puro ressentimento e o reformismo; 

d) – uma atitude revolucionária. (BOSI, 2006, p. 304) 

 

É diante desse esquema, da realidade de um Brasil plural onde os níveis de consciência 

se manifestavam em ritmos diferentes, que é possível dizer que a literatura sofreu 

modificações. No caso do romance, podemos notar mudanças significativas com relação ao 

romance tradicional4, e para ilustrar essa modificação, essencial à estrutura do texto moderno, 

faremos comparação com a pintura moderna. Nessa direção, consideremos a pintura para 

observar e para aclarar um dos aspectos do romance moderno, o fenômeno de 

“desrealização”, que, segundo Rosenfeld (1996), se refere ao fato de que a arte deixou de ser 

mimética, recusando a função de reproduzir ou copiar a realidade empírica, sensível. Isso, 

sendo evidente no tocante à pintura abstrata ou às pinturas pertencentes às correntes 

figurativas como o cubismo, expressionismo ou surrealismo. Desse modo, também o faz o 

romance moderno, por meio da fragmentação: tanto dos personagens quanto do tempo. O 

autor descreve personagens com personalidades e caráteres fragmentados, bem como uma tela 

                                                           
4 Tomamos como tradicional a concepção teórica de Bosi (2006). Nessa mesma perspectiva, encontramos o 

pensamento de Rosenfeld (1996, p. 81): “(...) a arte moderna nega o compromisso com este mundo empírico das 

‘aparências’, isto é, com o mundo temporal e espacial posto com real e absoluto pelo realismo tradicional e pelo 

senso comum.”. 
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de Picasso, por exemplo, na qual as formas humanas são distorcidas e parecem não se 

encaixar para formar uma unidade integral, mas várias unidades que se complementam de 

alguma forma. No processo artístico de um romance moderno, o escritor tenta conceber uma 

personagem com diversos momentos de oscilações de caráter e emoções, como podemos 

perceber no seguinte fragmento, entre outros, do romance Dois Irmãos: “Mas naqueles dias 

que passou em Manaus, eu notei que o humor dele oscilava muito.” (HATOUM, 2006, p. 

865).  

Na construção de uma personagem possuidora de diversas emoções, diversos 

sentimentos, que podem ora aflorar ou camuflar, o escritor mostra, além da imagem, a 

pluralidade que vai de encontro à valorização da unidade integral, da aparência enquanto 

totalidade do indivíduo. Não se trata da representação de uma personagem tal qual uma 

pintura realista, demonstrando somente a fachada, mas a representação de uma imagem que 

vai além do que o olhar pode perceber, de uma personagem múltipla e descentrada 

diferentemente do que o sistema social impõe. E é esse o momento no qual o leitor reconhece 

a “veracidade” da personagem e, concomitantemente, da obra. A leitura do romance depende 

basicamente da aceitação, por parte do leitor, dessa verdade da personagem, do fato da 

personagem apresentar variações de humor e sentimentos intrínsecos ao ser humano e, por 

consequência, tornar-se o que há de mais vivo no romance. Por isso, “nós perdoamos os mais 

graves defeitos de enredo e idéia aos grandes criadores de personagens.” (CANDIDO, 2011, 

p. 54). Porém, ainda para Candido (2011), a personagem não é o essencial do romance, apesar 

de ser o elemento mais atuante, mais comunicativo da arte narrativa moderna. 

A personagem é um ser fictício, um ser propositalmente exposto no auge de uma 

fragmentação, e, por essa razão, há o questionamento levantado por Antonio Candido quanto 

a essa “veracidade” da personagem: “como pode uma ficção ser? Como pode existir o que 

não existe?” (CANDIDO, 2011, p. 55). O problema da verossimilhança no romance depende 

dessa possibilidade de um ser fictício, de uma criação artística, comunicar a impressão da 

mais lídima verdade existencial. O ser fictício é a manifestação artística do ser real com 

afinidades e diferenças essenciais. E são essas afinidades e diferenças importantes para criar o 

sentimento de verossimilhança, sendo o modo de construção dessa personagem, mesmo 

fictício, semelhante ao nosso modo de construção da percepção do semelhante. O problema 

do conhecimento direto das pessoas é o contraste entre a continuidade relativa da percepção 

física e a descontinuidade da percepção de personalidade ou caráter, e esta descontinuidade é 

                                                           
5 A partir desta citação direta, faremos referência ao romance somente pela indicação das páginas, uma vez que 

estamos adotando apenas a edição citada. 
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responsável por romper a unidade apreendida a partir da percepção física, o primeiro 

conhecimento que assimilamos do outro.  

No plano da realidade humana social, os seres se apresentam, no primeiro momento, 

como unos e somente por meio da convivência somos capazes de perceber uma variedade de 

modos de ser, de qualidades daquele indivíduo, que são muitas vezes contraditórias. Tal fato 

ocorre porque não somos capazes de abranger o outro como ser fragmentado em detrimento 

daquela unidade que foi construída com base na configuração externa. Em outras palavras, o 

primeiro tipo de conhecimento do outro não passa de um conhecimento de domínio finito que 

tende a levar em conta a superfície, a aparência. Esta, por sua vez, pode ser facilmente 

ocultada, transformada de acordo com as conveniências, para evitar qualquer exposição, já 

que os seres são, por sua natureza, misteriosos e inesperados. No entanto, depois de certo 

tempo, é possível que tenhamos conhecimento não de um ser uno, mas de um ser múltiplo e 

descontínuo. A esse respeito, são esclarecedoras, e ao mesmo tempo confusas, as diversas 

passagens que descrevem os sentimentos de Domingas pelos irmãos gêmeos. A empregada da 

casa parece ter uma relação ora de amor, ora de ódio, com Omar. Além disso, demonstra ora 

um interesse único em Yaqub, ora interesse pelo Caçula também, visto que se comporta como 

quem tivesse sentimentos afetuosos pelo último, apesar de qualquer desrespeito que tenha 

sofrido. Dessa forma, a confusão se estabelece quanto à multiplicidade de comportamentos e 

sentimentos de Domingas: “Murmurou que gostava tanto de Yaqub... Desde o tempo em que 

brincavam, passeavam. Omar ficava enciumado quando via os dois juntos, no quarto, logo 

que o irmão voltou do Líbano. ‘Com o Omar eu não queria... (...)’” (p. 180); e também:  

 

Minha mãe também queria o Omar de volta? Eu notava nela um desejo, uma 

ânsia que ela sabia esconder, uma sombra no sentimento. Ela me deixava em 

dúvida, me desnorteava quando lamentava a ausência do Caçula.  

Ah, a falta que lhe fazia o corpo do galã desmaiado na rede! (...) 

Disso ela sentia falta? Do corpo e dos cheiros que o envolviam nas noites de 

mil farras? Minha mãe parecia sedenta do corpo do Caçula, já não escondia 

mais a ânsia pelo regresso dele. (p. 111) 

 

O primeiro fragmento mostra que Domingas gostava muito ou amava Yaqub e não 

sentia o mesmo por Omar. Contudo, contraditoriamente, ela desejava Omar quando este se 

ausentava.  

Quando investigamos essas multiplicidades de ser, esses fragmentos encontrados no 

aprofundamento das relações humanas, apreendemos mais informações acerca do sujeito, e 

segundo Candido (2011): “Cada um desses fragmentos, mesmo considerados um todo, uma 
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unidade total, não é uno, nem contínuo.” (CANDIDO, 2011, p. 56). Daí a verossimilhança: o 

sentimento de verdade criado pelo escritor ao abordar as personagens de modo fragmentário, 

o sentimento que foi a base das indagações de Candido sobre o ser fictício parecer um ser 

real. O romance retoma, no plano da técnica de caracterização, a maneira fragmentária, 

incompleta e insatisfatória com a qual elaboramos o conhecimento dos nossos semelhantes. 

Nessa perspectiva, Auerbach sugere: 

 

Quem quiser descrever com exatidão e objetividade um objeto que se 

modifica constantemente deve acompanhar exata e objetivamente as 

mudanças do mesmo; deve descrever o objeto a partir do maior número 

possível de experiências, da forma como ele foi visto em cada caso, e pode 

desta forma ter a esperança de poder determinar o âmbito das possíveis 

modificações, obtendo, assim, finalmente, uma imagem de conjunto. 

(AUERBACH, 1998, p. 255) 

 

Ao examinarmos um indivíduo ou uma coisa, faz-se necessário atentar para todas as 

formas que nos são oferecidas em instantes quaisquer, observar todos os lados e dados 

fornecidos; porém, o resultado desse exame não é um monte de estados ou instantes sem 

referência entre si, mas uma unidade de uma pessoa ou de uma coisa, apreendida de forma 

espontânea, composta da multiplicidade das nossas observações. O homem é um ente incerto, 

vacilatório e inconstante, sujeito às mudanças a sua volta, além das mudanças do seu destino e 

dos seus próprios movimentos interiores. Então, o conhecimento de um indivíduo ou de um 

grupo de indivíduos segue o seu próprio ritmo interno, o qual, embora seja movimentado e 

alimentado sempre de novo por outras coisas, outras influências, não se vincula a elas, mas 

atravessa livremente as fronteiras de uma para outra. Assim sendo, a literatura, bem como a 

pintura, passa a apresentar esse sujeito oscilante, a personagem volúvel, e deixa de visar à 

reprodução mais ou menos fiel da realidade empírica das aparências, de conhecimento uno 

que temos à primeira vista, e nega reproduzir, de uma forma estilizada ou não, idealizada ou 

não, a realidade apreendida pelos nossos sentidos primeiros e, desta maneira, podemos dizer, 

junto com Rosenfeld, que “O retrato desapareceu” (ROSENFED, 1996, p. 77). 

O romance moderno procura, cada vez mais, diminuir a ideia de esquema fixo de um ser 

fictício, de ente limitado. O autor cria o máximo de complexidade possível, de variedades, e, 

assim, torna a personagem complexa e múltipla, ao passo que insere nessa personagem o 

máximo de traços humanos, os quais irrompem, a cada instante, no modo de ser das pessoas. 

Dessa maneira, o romance moderno encontra uma complicação crescente da psicologia das 

personagens, dentro de uma simplificação técnica imposta pela necessidade de caracterização. 
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Em consequência disso, explora uma tendência constante e trata a personagem de dois modos, 

segundo Candido: 

 

1) como seres íntegros e facilmente delimitáveis, marcados duma vez por 

todas com certos traços que os caracterizam; 

2) como seres complicados, que não se esgotam nos traços característicos, 

mas têm certos poços profundos, de onde pode jorrar a cada instante o 

desconhecido e o mistério. (CANDIDO, 2011, p. 60). 

 

E, diante dessa perspectiva, o romance moderno pode ser assim marcado: o senso da 

complexidade da personagem está ligado ao da simplicidade dos incidentes da narrativa e à 

unidade relativa de ação. Acontecimentos simples podem desencadear ações complexas das 

personagens, bem como sua exploração interna.  

A pintura e o romance modernos, ao eliminarem ou deformarem a obra, a perspectiva 

ilusória do mundo e a realidade dos fenômenos projetados por ela, tornam-se expressões de 

um sentimento de vida ou de uma atitude natural que renegam ou, pelo menos, põem em 

dúvida a visão do mundo que temos. Essa mudança de visão pode nos proporcionar uma 

reconstrução da realidade, da vida e do mundo. Como referência, podemos recorrer às obras 

de Tarsila do Amaral6, pintora, desenhista e tradutora brasileira, além de uma das figuras 

centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil. Seu 

quadro Abaporu, de 1928, inaugura o movimento antropofágico nas artes plásticas e a 

mudança do modo com o qual o brasileiro via a arte. Nessa obra, Tarsila traz uma imagem 

que destrói a expectativa clássica: o corpo da figura tem tamanhos diferentes e 

desproporcionais e parecem não pertencer ao mesmo plano, bem como o sol e o cacto. Há, 

portanto, modificações no espaço e na figura humana.  

Tais modificações análogas da pintura e do romance modernos parecem ser essenciais à 

estrutura do moderno, já que a eliminação do espaço ou da ilusão do espaço, na pintura, 

parece corresponder no romance à da sucessão temporal. A cronologia no romance, a 

continuidade temporal, foi abalada de forma que é possível perceber a destruição do relógio 

enquanto ordem. Logo, a partir do momento em que autores começam a desfazer a ordem 

cronológica, fundindo passado, presente e futuro, o romance moderno é concebido. A esse 

respeito, a seguinte passagem de Dois Irmãos é iluminadora, pois nela a fusão dos tempos se 

evidencia aos olhos do leitor quando o narrador apresenta as lembranças de infância de Yaqub 

                                                           
6 A arte grotesca, tal qual representada pela pintora Tarsila do Amaral, rompe com a perspectiva linear e 

descritiva do retrato. Em função disso, fizemos associação com a sistematização teórica do romance moderno de 

Rosenfeld (1996), do que o romance moderno traz de “deformação” da obra. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abaporu
https://pt.wikipedia.org/wiki/1928
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_antropof%C3%A1gico
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no momento em que este chega a Manaus. O gêmeo mais velho retorna para a casa de seus 

pais depois de ter passado anos no Líbano, sob a guarda de parentes, para que o ódio entre os 

irmãos pudesse ser extinto: 

 

“O que aconteceu?”, perguntou Zana. “Arrancaram a tua língua?” 

“La, não mama”, disse ele, sem tirar os olhos da paisagem da infância, de 

alguma coisa interrompida antes do tempo, bruscamente. 

Os barcos, a correria na praia, quando o rio secava, os passeios até o Careiro, 

no ouro 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. 

(...) 

Eles tinham treze anos, e, para Yaqub, era como se a infância tivesse 

terminado no último baile no casarão dos Benemou. Naquela noite ele nem 

sonhava que dois meses depois ia se separar dos pais, do país e dessa 

paisagem que agora, sentado no banco da frente do Land Rover, reanimava o 

rosto dele. (p. 14) 

 

Ao viajar no tempo, Yaqub demonstra que o espaço e o tempo, as formas relativas da 

nossa consciência, sempre manipuladas como se fossem absolutas, são denunciadas como 

relativas e subjetivas. Assim como foi descrito no fragmento, o fluxo da consciência humana 

não pode ser contínuo e absoluto, mas de acordo com nossas necessidades.  E isso se torna 

problema quanto à aceitação do público. Em razão da arte moderna negar o compromisso com 

este mundo empírico das aparências, com o mundo no qual espaço e tempo são absolutos de 

acordo com o realismo tradicional e com o senso comum, o público toma uma postura 

relutante. Significa dizer que essa abordagem é uma espécie de desmascaramento do mundo e 

do senso comum que reina como consciência central. No entanto, é isso mesmo uma das 

pretensões da arte: duvidar da posição absoluta das coisas, das posições ocupadas pelo sujeito 

cognoscente na sociedade na qual está inserido, por meio de uma reflexão crítica à sua 

maneira, como afirma Rosenfeld (1996, p. 81): “A visão de uma realidade mais profunda, 

mais real, do que a do senso comum é incorporada à forma total da obra. É só assim que essa 

visão se torna realmente válida em termos estéticos”. 

A arte reconhece essa relatividade do tempo e a traduz por meio de uma quebra da 

linearidade cronológica, de uma fragmentação da unidade, tendo em vista que nossa 

consciência não passa por uma sucessão de momentos neutros, como o ponteiro de um 

relógio, mas cada momento contém todos os momentos anteriores, formando uma totalidade 

que engloba o presente, o passado e, além disso, o futuro, como um horizonte de 

possibilidades e expectativas. Um ziguezague temporal intrínseco no indivíduo totalmente 

divergente do tempo do relógio. Por esta razão, muitos romances têm em seu conteúdo um 
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presente, um passado e um futuro inscritos através de repetições incessantes, com o intuito de 

criar um movimento giratório, seja em um monólogo interior de alguma personagem, seja 

para ilustrar o fluxo de consciência do narrador (CARVALHO, 2012). Sob esse ponto de 

vista, Rosenfeld afirma que o processo deve ser realizado com sutileza quando se trata do 

romance e requer atenção do leitor: 

 

A irrupção, no momento atual, do passado remoto e das imagens obsessivas 

do futuro não pode ser apenas afirmada como num tratado de psicologia. Ela 

tem de processar-se no próprio contexto narrativo em cuja estrutura os níveis 

temporais passam a confundir-se sem demarcação nítida entre passado, 

presente e futuro. Desta forma, o leitor – que não teme esse esforço – tem de 

participar da própria experiência da personagem. Não conta com as 

facilidades que, quase sempre, marcam no filme um retrocesso do flash 

back: este recurso dá o passado com passado, como coisa morta, apenas 

lembrada. Para fazê-lo ressurgir em toda a sua pujança, como presença atual, 

não se pode narrá-lo como passado. O processo dessa atualização (...) não só 

modifica a estrutura do romance, mas até a da frase que, ao acolher o denso 

tecido das associações com sua carga de emoções, se estende, decompõe e 

amorfiza ao extremo, confundindo e misturando, como no próprio fluxo da 

consciência, fragmentos atuais de objetos ou pessoas presentes e agora 

percebidos como desejos e angústias abarcando o futuro ou ainda 

experiências vividas há muito tempo e se impondo talvez com força e 

realidade maiores do que as percepções “reais”. A narração torna-se assim 

padrão plano em cujas linhas se funde, como simultaneidade, a distensão 

temporal. (ROSENFELD, 1996, p. 83) 

 

O romance moderno tenta reproduzir esse fluxo da consciência, essa fusão dos níveis 

temporais, com leveza, de modo que seja imperceptível a movimentação entre passado, 

presente e futuro. Consequentemente, temos um romance sem a ordem lógica da oração e a 

coerência da estrutura que o romance tradicional imprimia à sequência dos acontecimentos, e, 

assim, mais uma categoria fundamental da realidade empírica e do senso comum é diminuída, 

a casualidade: a lei da causa e efeito, a base do enredo tradicional, com seu encadeamento 

lógico de motivos e situações, com seu início, meio e fim. O enfoque do romance não é mais a 

cópia da experiência empírica, mas a tentativa de representação da experiência psíquica, e o 

narrador, quando este não é eliminado, passa a submergir na própria corrente psíquica da 

personagem ou tomando qualquer posição que lhe parece menos fictícia que as tradicionais. 

Como resultado, há a perda da noção de personalidade total e de caráter de uma personagem, 

uma vez que estes não podem ser elaborados de modo plástico ao longo de um enredo com 

sequência tradicional. Por isso Rosenfeld afirmou que “O retrato desapareceu”, o romance 

moderno não se limita aos contornos externos, mas verticaliza e abrange um mundo interno 

em cada personagem. 
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Nessa perspectiva, o espaço, o tempo e a casualidade foram desmascarados, passam a 

fazer parte da categoria de meras aparências exteriores, como formas tradicionais que 

expressam o senso comum na procura de impor uma ordem fictícia à realidade. Durante esse 

procedimento de desmascarar essas instâncias do mundo exterior, o indivíduo fragmenta-se e 

decompõe-se no romance, bem como na pintura. Essa analogia do romance com a pintura é 

capaz de demonstrar de forma visual a desmontagem do indivíduo e o “retrato” individual. O 

artista, ao fragmentar, está, em verdade, a falar da experiência da personalidade humana, 

enquanto precária em face do mundo caótico no qual estamos, em constante transformação, 

onde todos os valores também estão em transição e, por isso, são incoerentes. Nessa dimensão 

fragmentária, é ilustrativo o conto de Ricardo Ramos (1998), “Circuito Fechado 1”, no qual o 

narrador é capaz de construir seu dia apenas por meio de substantivos, vírgulas e pontos 

finais, como no trecho: “Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, 

água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, 

água quente, toalha.”. Recorrendo à descrição fragmentada, à sequência de palavras e nenhum 

verbo que denote ação ou estado, o narrador expõe parte de sua rotina, desde o momento em 

que acorda até a hora de dormir. O campo semântico constitui-se de substantivos que 

representam o universo masculino, como “creme de barbear” e a descrição da vestimenta 

“Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó”. As palavras seguem um 

fluxo narrativo que parece reproduzir a falta de pausa entre as ações diárias, a ausência dos 

verbos é como a falta de tempo para a percepção do essencial, visto que a fluidez dos 

elementos linguístico expostos já apontam ações. Perceba-se, ainda, que é um conto sem 

personagem explícita, mas com um sujeito presente, sem identidade, massificado no espaço 

profissional que automatiza a rotina e condiciona a vida ao trabalho, o que é típico da 

sociedade urbana contemporânea. 

Contudo, na tentativa de não projetar a realidade, o artista e o escritor reproduzem 

apenas a sua própria impressão, ao mesmo tempo, duvidosa e vaga, e o que se verifica é o 

desaparecimento da perspectiva: não há mais nenhum mundo exterior “real” para projetar, 

uma vez que o próprio fluxo psíquico influencia a concepção desse exterior pelo artista e pelo 

escritor.  

O que ambos pretendem, em diferentes graus de desrealização, abstração e 

desindividualização, é superar a dimensão da realidade sensível, para que possam alcançar o 

âmago absoluto que está por trás da aparência na qual vivemos. Conforme Rosenfeld (1996), 

no estudo aludido, o primeiro romancista que rompe com as tradições, ainda que 

moderadamente, é Marcel Proust, visto que, para o narrador de seu romance, o mundo já não 
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é um dado objetivo e sim vivência subjetiva; o romance se passa no íntimo daquele que narra 

as histórias, as perspectivas se borram, as pessoas se fragmentam e a cronologia se confunde 

no tempo vivido; a reminiscência transforma o passado em atualidade. Aquele que conta os 

fatos já não está de fora da situação narrada, mas profundamente envolvido nela e não há a 

distância que produz a visão perspectívica. 

Nesse contexto, quanto mais o narrador se aproxima ou se envolve na situação, mais os 

contornos nítidos se confundem, pois o mundo narrado torna-se turvo e confuso. O narrador 

do romance em análise, Dois Irmãos, é apreendido como narrador-personagem somente ao 

longo da narrativa, seu envolvimento na situação é amplo, e faz parte da família e da história, 

sendo ilustrativo a esse respeito a seguinte passagem: “A minha história também depende 

dela, Domingas.” (p. 20), ou no trecho em que ele revela sua importância dentro da família:  

 

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 

mesmo mobília; recebiam a mesma mesada, as mesmas moedas, e ambos 

estudavam no colégio dos padres. (p. 24) 

 

Essa aproximação ou envolvimento do narrador conseguem transformar o passado em 

atualidade nebulosa, já que a história é narrada a partir de sua reminiscência dos 

acontecimentos presenciados e do que lhe foi contado pelas demais personagens do romance7. 

Por conseguinte, temos um mundo opaco e, algumas vezes, caótico, visto que a ordem 

cronológica dos acontecimentos não parece corresponder à realidade. A título de exemplo, no 

primeiro capítulo do romance há vários relatos de diferentes épocas da vida da família (o 

narrador inicia com a chegada de Yaqub a Manaus, conta a história da cicatriz no rosto do 

gêmeo mais velho – acontecimento que ocorre antes do jovem ser enviado para o Líbano – 

retoma para a chegada de Yaqub à capital Amazonense e seus feitos escolares, o fracasso do 

Caçula na escola e a partida do mais velho para São Paulo), no segundo capítulo há a 

descrição do encontro de Zana e Halim, os pais dos gêmeos protagonistas do romance, sua 

aproximação e primeiros anos do casamento e no terceiro capítulo, por sua vez, há a 

continuidade do relato da ida de Yaqub para a capital paulista, que consta no primeiro 

capítulo. 

                                                           
7 As questões acerca da participação do narrador serão discutidas ao longo da dissertação, mais especificamente 

no terceiro capítulo.  
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Em muitos romances como Dois Irmãos, o narrador sofre mesmo esses mecanismos 

psíquicos de todos os seres humanos, seja na confusão da reminiscência, seja na representação 

do caos na fragmentação dos seus sentimentos, das suas emoções. Ele não descreve a 

psicologia individual das personagens, porque, de fato, não o sabe; ele descreve processos 

fundamentais de dentro da personagem que se confundem com seu próprio monólogo interior. 

À vista disso, o narrador pode manipular a narrativa de acordo com seu interesse8. Os 

narradores de Milton Hatoum, em Relatos de um certo oriente, Dois irmãos, Cinzas do Norte 

e Órfãos do Eldorado, têm de enfrentar essas contradições impostas pela necessidade de 

confirmar o tempo vivido por eles, e por aqueles cujas histórias precisam ser contadas, em 

uma sequência temporal linear e pela memória. O que resulta num eterno duelo entre 

realidade e intencionalidade. 

A esse respeito, é elucidativa a reconstrução do passado, da trajetória de sua própria 

vida, feita por Arminto Cordovil a um viajante, em Órfãos do Edorado. Velho e sozinho, às 

margens do rio Amazonas, ele relata fatos a sua maneira, tal qual a narradora anônima de 

Relatos de um certo oriente, visto que se trata de uma narrativa composta de outras narrativas, 

contadas por diferentes personagens e pontos de vistas. Nesse sentido, podemos questionar 

esses relatos, bem como a ordem em que os acontecimentos são distribuídos ao longo da obra. 

É o mesmo procedimento utilizado por Nael em Dois irmãos, o narrador constrói a sua 

história e a da família como lhe agrada e seleciona relatos para contá-la, do mesmo modo que 

Lavo, em Cinzas do norte, quando se trata do problema da paternidade de Mundo, dado que a 

dúvida e as sugestões são recorrentes em ambas as obras. As palavras escolhidas pelos 

narradores sugerem e, ao mesmo tempo, encaminham o leitor desatento a uma direção, como 

no final do romance, com a sugestão de um pedido de desculpas de Omar a Nael:  

 

(...) Ele me encarou. Eu esperei. Queria que ele confessasse a desonra, a 

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

Omar titubeou. Olhou para mim, emudecido. Assim ficou por um tempo, o 

olhar cortando a chuva e a janela, para além de qualquer ângulo ou ponto 

fixo. Era um olhar à deriva. Depois recuou lentamente, deu as costas e foi 

embora. (p. 198) 
 

Nessa passagem, o leitor é levado a acreditar que Omar estava prestes a pedir desculpas, 

a pedir o perdão de Nael, em virtude da descrição dos anseios do narrador. Assim, é possível 

perceber que há a exposição de detalhamentos insinuantes para o caminho que o narrador 

desenha. 

                                                           
8 A análise das intenções do narrador em Dois irmãos será discutida no terceiro capítulo dessa dissertação. 
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Em contrapartida, há narrativas nas quais o narrador se omite, ou pelo menos supera o 

narrador tradicional, pelo enfoque rígido ao plano superficial das personagens, isto é, ele 

renuncia conhecer essas personagens de maneira íntima. É assim que Rosenfeld descreverá o 

procedimento desse narrador distante: 

 

É uma focalização que se presta de início a dar vida intensa a um mundo 

heroico e primitivo em que a psicologia é substituída pela ação. Mas a 

perspectiva unilateral, ligada a um estilo seco e impessoal, isento de 

quaisquer explicações causais, torna as personagens estranhas e 

impenetráveis, num mundo igualmente estranho e indevassável. Neste 

mundo, os seres humanos tendem a tornar-se objetos sem alma entre objetos 

sem alma, entre “estrangeiros”, solitários, sem comunicação. 

(ROSENFELD, 1996, p. 94) 

 

Esse narrador descreve somente o comportamento exterior, reproduz os diálogos das 

personagens e nunca lhes penetra a alma. É o que ocorre em O Estrangeiro, de Camus, no 

qual há a narração na forma do Eu, mas com a técnica behaviorista. Ainda segundo Rosenfeld 

(1996), nesse romance de Camus, há uma apresentação de um Eu que nada tem a narrar sobre 

a sua vida íntima porque não a tem ou não a conhece, não tem dimensão interior, vive 

planando na superfície das sensações, tendo em vista que o próprio homicídio cometido é 

consequência de um reflexo e não de ódios ou emoções íntimas. Também percebemos nesse 

tipo de romance o abandono da psicologia “retratista” do romance tradicional, visto que a 

psicologia e o romance são objetos de paródia. O mesmo ocorre nas obras cujo tema é o 

sincronismo da vida coletiva de uma casa ou cidade ou de um amplo espaço geográfico num 

segmento de tempo, pois, quase sempre, elimina o centro pessoal ou o enfoque coerente e 

sucessivo de uma personagem central, os indivíduos são desindividualizados. Essas narrativas 

são como uma espécie de montagem na qual as personagens são metidas num turbilhão de 

monólogos interiores, notícias de jornais, estatísticas, cartazes de propaganda, que 

reproduzem o caos da vida metropolitana. A simultaneidade dos acontecimentos destrói a 

cronologia e dissolve a personagem nessa polifonia de ações. Então: 

 

Poder-se-ia falar de um enfocação telescópica, de grande distância, cujo 

efeito é o mesmo da microscópica – o “achatamento” do objeto – se o foco 

não se dissolve junto com as personagens visadas, neste mundo imenso da 

realidade social que sufoca o “elemento” humano. (ROSENFELD, 1996, p. 

96) 

 

Nesse caso, podemos dizer que a perspectiva tanto se desfaz no romance em que o 

narrador está entrelaçado à narrativa, na vida psíquica das personagens, quanto naquele em 
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que se lança no redemoinho do mundo. Em ambos os casos o narrador admite sua 

incapacidade ou desautorização a manter-se na posição distanciada e superior do narrador 

“realista”, que projeta um mundo de ilusão a partir de sua posição privilegiada. 

Bosi (2006), também ao abordar o romance brasileiro moderno, nos apresenta quatro 

tendências da nova ficção, segundo o grau crescente de tensão entre o “herói” e o seu mundo: 

romances de tensão mínima, de tensão crítica, de tensão interiorizada e de tensão 

transfigurada. Mas esse esquema foi construído em torno somente do herói, ou, mais 

precisamente do anti-herói romanesco. E a cada um dos tipos de romance expostos 

correspondem também modos diversos de captar o ambiente e de propor a ação que envolverá 

a trama narrativa, dado que enredo e personagem, ligados, manifestam os intuitos do romance. 

Da leitura de uma obra literária ficam impressões de uma série de fatos, não de elementos 

isolados, apreendemos a totalidade, organizada em enredo e nos personagens que vivem estes 

fatos. Essa totalidade é praticamente indissolúvel, porque quando pensamos no entrecho, 

pensamos automaticamente nas personagens, na vida que vivem, nos problemas em que se 

metem, pois o enredo existe através das personagens. Estas vivem o enredo e as ideias do 

romance, e os tornam vivos.  

Os romances de tensão mínima são aqueles que contêm conflito, mas este configura-se 

em termos de oposição verbal, sentimental: as personagens não se destacam intimamente da 

estrutura e da paisagem que as condicionam. Nesses romances há um aberto apelo às 

coordenadas espaciais e históricas e um alto consumo de cor local e de fatos de crônica e as 

ações são datadas e situadas, como em uma reportagem ou em um documentário e, quanto ao 

enredo, há um cuidado com o verossímil que leva a escrúpulos neo-realistas, os quais se 

percebem também na reprodução frequente coloquial de mistura literária. Os romances de 

tensão crítica são aqueles cujos heróis se opõem e resistem agonicamente às pressões da 

natureza e do meio social, formulando ou não ideologias explícitas a respeito do seu mal-estar 

permanente. Nesses romances, os fatos assumem significação menos ingênua, por assim dizer, 

e servem para relevar as graves lesões que a vida em sociedade produz no tecido da pessoa 

humana e, dessa forma, logram por isso alcançar uma densidade moral e uma verdade 

histórica muito mais profunda. A reprodução de tipos secundários e pitorescos diminui em 

razão das figuras serem tratadas em seu nexo dinâmico com a paisagem e a realidade 

socioeconômica e ser dessa relação que nasce o entrecho. Em virtude disso, “passe-se do 

‘tipo’ à expressão; e, embora sem intimismo, talha-se o caráter do protagonista.” (BOSI, 

2006, p. 393). Já os romances de tensão interiorizada possuem o herói que não se dispõe a 

enfrentar a antinomia eu/mundo pela ação, o herói tende a evadir-se, subjetivando o conflito. 
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São romances que apresentam memorialismo, intimismo, auto-análise. São romances 

psicológicos em suas várias modalidades. E, por fim, o romance de tensão transfigurada 

dispõe de um herói cuja procura é ultrapassar o conflito que o constitui existencialmente por 

meio da transmutação mítica ou da metafísica da realidade: o conflito, assim “resolvido”, 

força os limites do gênero romance e toca a poesia e a tragédia. 

Seja como for o processo artístico da criação – com seus momentos de abstração, de 

eliminação do retrato individual e da ausência ou deformação da perspectiva – o que nos 

interessa discutir é que a arte moderna, de fato, exprime uma nova visão do homem e da 

realidade, ao passo que tenta redefinir a disposição do indivíduo, num esforço de assimilar, na 

estrutura da obra de arte, a precariedade da situação desse indivíduo no mundo moderno. 

Porém, esses aspectos são postos à prova constantemente porque a crítica desses romances 

compreende quem está nas universidades, – concentrando-se entre professores e estudantes o 

grupo de pesquisadores, teóricos e críticos – promovendo reflexões e apontando tendências e 

rumos para nossa literatura. Por isso, essas questões ainda são parciais e o romance moderno 

está em construção, apresentando abordagens parciais, posto que o termo moderno é, por 

natureza, elástico e costuma trair a geração que o emprega.  

Por essa razão, alguns teóricos e pesquisadores afirmam que o melhor método de análise 

é a dialética. Não se faz necessário forçar um sentido de independência, porque é a partir do 

tradicional que o moderno é capaz de se realizar. É a partir dele, do velho, que o 

contemporâneo se constitui e é à luz do tradicional que percebemos o moderno. Por meio da 

análise dialógica das divergências somos capazes de perceber, por exemplo, quando Mário, 

Oswald e Bandeira desmembraram de vez os metros parnasianos e mostraram a função do 

coloquial, do irônico, do prosaico na tessitura dos versos. Em síntese, é possível observar o 

novo se tivermos total consciência do velho, não há como se desvincular totalmente dele. O 

que é possível observar é um afastamento e não um desligamento. Nessa perspectiva, Bosi 

(2006, p. 385) reconhece que “o novo sistema cultural posterior a 30 não resulta em cortar as 

linhas que articulam a sua literatura com o Modernismo. Significa apenas ver novas 

configurações históricas a exigirem novas experiências artísticas.”. O novo passa pelo 

tradicional, ajusta-se e conquista seu espaço no cenário literário de modo a enriquecê-lo, não a 

rechaçá-lo.  

Diante disso, Tânia Carvalhal (2006) afirma que a intertextualidade deve ser 

compreendida como um procedimento natural e contínuo de reescrita dos textos. Segundo a 

autora, a compreensão do texto literário, nessa perspectiva dialógica que conduz à análise dos 

procedimentos, caracteriza as relações entre eles.  
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Essa é uma atitude de crítica textual que passa a ser incorporada pelo 

comparativista, fazendo com que não estacione na simples identificação de 

relações mas que as analise em profundidade, chegando às interpretações dos 

motivos que geraram essas relações. Dito de outro modo, o comparativista 

não se ocuparia a constatar que um texto resgata outro texto anterior, 

apropriando-se dele de alguma forma (passiva ou corrosivamente, 

prolongando-o ou destruindo-o), mas examinaria essas formas, 

caracterizando os procedimentos efetuados. (2006, p. 51, 52) 
 

 Os textos literários podem ser vistos como transformações dos seus antecessores, dado 

que há absorção e alteração dos conteúdos. Portanto, não é essencial discutir somente suas 

divergências, as extensões e as profundidades dessas, ou apenas as convergências, mas faz-se 

necessário um diálogo. 

Contudo, devemos ainda analisar o caráter angustiante do moderno, quando este fala de 

algo que ainda está por vir ou do que é difícil de acompanhar, seus novos projetos capazes de 

enformar o artista brasileiro e o obrigar a definir-se na trama do mundo atual. O principal 

caráter moderno de uma obra é falar de seu tempo, é representar a modernidade e ser capaz de 

se orientar no escuro, de abrir caminhos novos, e, a partir daí, reconhecer e se comprometer 

com um presente com o qual não é possível coincidir. É por isso que novos escritores surgem 

para ficar – apesar da adoração aos cânones, dos quais não negamos a importância – muitas 

vezes considerados marginais, que estavam anteriormente afastados do cenário literário, como 

é o caso, por exemplo, dos textos escritos por negros e por mulheres. Essa facilidade de 

inserção de escritores é crédito da tecnologia, já que se torna cada vez mais fácil e rápida a 

comunicação e divulgação de materiais artísticos por meio de redes sociais e blogs: os 

romances online. Além do surgimento de novas editoras todos os dias.  

Sob esse ponto de vista, essa inclusão na produção literária é positiva, tendo em vista 

que cria um aspecto plural em nossa literatura, porque a tendência atual caminha para o 

múltiplo, para a soma dos diversos, e, assim, a literatura brasileira torna-se cada vez mais 

heterogênea. Porém, é um equívoco imaginar que essa diversidade, multiplicidade, 

pluralidade, heterogeneidade ou qualquer outra expressão que indique as inúmeras 

possibilidades de nossa literatura, podem implicar ilimitada circulação e aceitação de qualquer 

autor ou tema por parte do público, pois as prateleiras das livrarias estão cheias, mas os nomes 

em destaque nas vitrines são poucos. A permanência em destaque e na liderança ainda 

dependem do talento e do apuro com que os escritores se dedicam à composição do processo 

artístico: a qualidade do artista e da arte produzida são fundamentais. Em suma, pode-se 

depreender que o romance moderno não se prendeu ao tradicional, embora não o rechace ou 
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aos seus esquemas, mas tende a revisá-lo, recriá-lo. Por essa razão, reafirmamos que a falta de 

homogeneidade não é uma falha, mas um aspecto positivo, na medida em que abre espaço 

para o múltiplo, para outros temas, para outros olhares e para o debate, mas, principalmente, 

para a reflexão. E é esse um dos objetivos principais da literatura: refletir acerca do mundo. 

A literatura torna o homem um ser mais sensível às questões que se referem tanto ao seu 

interior quanto ao exterior, proporcionando um conhecimento de si mesmo, do outro e do 

mundo que o cerca, além de desconstruir ideias preestabelecidas e reconstruir um novo olhar. 

A arte pretende, como afirmamos no início do capítulo, duvidar da posição absoluta das 

coisas, das posições ocupadas pelo sujeito cognoscente, por meio de uma reflexão crítica a 

sua maneira. A literatura deleita e exibe, ao mesmo tempo, um certo ambiente extraliterário 

com uma elaboração estilística particular e original. Nessa direção, Medviédev afirma que: 

 

Ao se estudar a literatura na interação viva com outros campos e na unidade 

concreta da vida socioeconômica, não somente não se perde de vista sua 

peculiaridade como, ao contrário, é somente nesse processo de interação que 

essa peculiaridade poderá revelar-se e determinar-se plenamente, sob todos 

os aspectos. 

O historiador da literatura não deve esquecer, nem por um minuto, a dupla 

ligação de uma obra literária com o meio ideológico: por meio do reflexo 

desse meio em seu conteúdo e por meio de sua participação direta nele, em 

toda sua especificidade artística, como sua parte singular. (MEDVIÉDEV, 

2012, p. 73) 

 

A atitude reflexiva que se inscreve na ficção brasileira desempenha um papel decisivo 

no contraste com a ordem social, política e cultural de seu tempo, e a ultrapassa. Trata-se, 

pois, de uma interação entre o texto literário, em seu componente estético, e sua abertura ao 

social. Quem de perto se aproxima da expressão fabulatória ou do universo literário, logo 

percebe que a literatura mantém, com outras formas de conhecimento, pontos de contatos. A 

literatura tem essa capacidade de crítica da sociedade e de discussão de valores: ela é social 

do começo ao fim, e cabe ao estudioso de arte desvendar essa unidade construtiva da obra e as 

funções de seus elementos. Contudo, também o estudioso marxista não deve se intimidar com 

o fato de que a obra literária é determinada antes de tudo diretamente pela própria literatura, 

visto o marxismo admite a influência determinante de outras ideologias sobre a literatura.  

Muitos são os textos literários que discutem a respeito da condição da humanidade, do 

mundo, o modo de vida, na visão do autor, com algum intuito específico. Por isso, é 

importante ressaltar que: 

(...) a literatura reflete, em seu conteúdo, um horizonte ideológico, isto é, as 

outras formações ideológicas não artísticas (...). Mas, ao refletir esses outros 
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signos, a própria literatura cria novas formas e novos signos de comunicação 

ideológica. E esses signos, que são as obras literárias, tornam-se elementos 

efetivos da realidade social do homem. Ao refletir algo que se encontra fora 

delas, as obras literárias aparecem, aos mesmo tempo, como valores em si 

mesmas e como fenômenos singulares do meio ideológico. Sua realidade não 

se reduz a um único papel técnico e auxiliar para refletir outros ideologemas. 

Elas têm seu próprio papel ideológico autônomo e seu tipo de refração da 

existência socioeconômica (MEDVIÉDEV, 2012, p. 61) 

 

Nessa compreensão, a literatura traz consigo uma carga ideológica ou é, em verdade, 

ideológica, enquanto parte do meio social e ferramenta capaz de discutir valores. A obra 

literária é capaz de reafirmar ideologias a seu serviço, legitimando as verdades construídas, ou 

de problematizá-las, sugerindo a falsa consciência da realidade imposta. A questão, portanto, 

gira em torno da relação entre a arte e a ideologia, toda arte surge de uma concepção 

ideológica do mundo: não existe qualquer obra de arte que seja inteiramente livre do conteúdo 

ideológico. Mesmo numa cultura muito complexa como a nossa (ocidental), com alta 

especialização e autonomia das várias esferas de conhecimento, como ciências, artes e 

filosofia, não somente há interdependência e influências recíprocas entre esses campos, mas 

também há uma unidade de espírito e sentimento de vida, que impregna, em certa medida, 

todas as atividades. 

Devemos entender também que a ideologia representa o modo como os homens 

exercem seus papeis na sociedade de classes, de valores, as ideias e as imagens que amarram 

às suas funções sociais e assim evitam que conheçam verdadeiramente a sociedade como um 

todo. A ideologia representa as maneiras imaginárias com que os homens vivem e concebem 

o mundo real, o que é o tipo de experiência que a literatura também nos proporciona: a 

sensação de viver em determinadas condições em vez de uma análise conceitual dessas 

condições. A palavra é o veículo da ideologia. Contudo, cabe salientar que a literatura não 

pode ser reduzida à ideologia, ao contrário, há uma relação entre elas: a literatura não se 

limita a refletir essa experiência humana de forma passiva. O texto literário situa-se imerso 

em ideologia, porém é capaz de distanciar-se, permitindo sentir e observar a ideologia e, 

assim, enxergar a verdade escondida.  

Em perspectiva semelhante, Candido (1981, p. 30) declara que “o desejo de 

compreender todos os produtos do espírito leva a considerar o papel da obra no contexto 

histórico, utilizando este conhecimento como elemento de interpretação da obra”. Sendo 

assim, para entender a obra literária, temos que buscar também sua relação com o social e 

considerá-la enquanto manifestação artística deste. Contrária ao entendimento do texto 

literário como realidade autônoma, sem vínculo com a realidade social e histórica, a obra 
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literária, de fato, faz parte do social, ao passo que dialoga com ele, compreende seus 

movimentos e os contextualiza de maneira própria. Há equívoco em fazer um estudo que 

reduz à unidade algo que pertence a uma totalidade em tensão. Há de se olhar para o texto 

literário levando em conta a complexidade da totalidade do conjunto no qual ele está inserido. 

Na literatura brasileira em geral, visto que esse aspecto social não toca somente o 

romance moderno, temos muitos escritores que produzem obras com teor político ou 

culturalista, que desafiam os pressupostos ideológicos, seja para protestar, para denunciar ou 

simplesmente registrar fatos históricos e sociais. Como, por exemplo, José de Alencar em O 

guarani (1997), com o objetivo de trazer o nacionalismo para a literatura; Bernardo 

Guimarães, com seus romances sertanejos, deixou claro seu discurso antiescravista em A 

Escrava Isaura (1977); O Cortiço (1997), de Aluísio Azevedo, revela as péssimas condições 

de vida e alimentação, a lamentável condição de higiene dos personagens, bem como a falta 

de direitos dos trabalhadores, indivíduos subjugados pela exploração capitalista; Graciliano 

Ramos, em Vidas Secas (1978), apresenta uma visão da sociedade brasileira numa dimensão 

social de exploração e opressão política, além de ilustrar a dimensão natural da seca, o flagelo 

nordestino, e em Infância (1961) o autor narra o período da infância à puberdade e, com 

caráter denunciador, fazendo alusão à sociedade da época. 

Nesse sentido, a arte é social em dois sentidos: depende da ação de fatores do meio, 

que se exprimem na obra em graus diversos de sublimação; e produz sobre os indivíduos um 

efeito prático, modificando a sua conduta e concepção do mundo, ou reforçando neles o 

sentimento dos valores sociais. E é nessa perspectiva que Candido (2006) afirma que no texto 

literário há essencialmente um aspecto que é a tradução de sentido e outro que é a tradução do 

seu conteúdo humano, da mensagem por meio da qual um escritor se exprime, exprimindo 

uma visão do mundo e do homem.  

É assim que o romance moderno age, em ligação com o social, para falar de seu 

tempo, de sua modernidade, com ares ideológicos, carregado de valores a serem questionados, 

tendo em vista que a problematização e exposição de alguns temas estão mais abertos à 

discussão nos dias atuais. 

 

 

2.1. Milton Hatoum e Dois Irmãos 

 

Nascido em Manaus, em 1952, Milton Hatoum é escritor, tradutor e professor 

brasileiro, além de ser considerado um dos grandes escritores vivos no Brasil. Estreou na 
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ficção com Relatos de um certo Oriente, publicado em 1989 e vencedor do prêmio Jabuti de 

melhor romance do ano. Seu segundo romance, Dois irmãos, de 2000, mereceu outro Jabuti e 

foi traduzido para oito idiomas. Com Cinzas do Norte, de 2005, Hatoum ganhou os prêmios 

Jabuti, Bravo!, APCA e Portugal Telecom. Em 2008, publicou sua primeira novela, Órfãos do 

Eldorado, e em 2013 teve suas crônicas reunidas em Um solitário à espreita. Entre os temas 

mais recorrentes em suas obras estão sua cidade Manaus, da qual o autor costuma ilustrar com 

grande exuberância a natureza da região, com seus rios e mistérios, bem como seu 

desenvolvimento; o contraste entre esplendor e miséria; a participação estrangeira e o silêncio. 

Hatoum é um dos escritores brasileiros contemporâneos mais premiados e possui 

fortuna crítica numerosa e diversificada, incluindo nomes como Maria Zilda Cury, Lourival 

Holanda e Alfredo Bosi. Alguns críticos analisam seus romances sob um enfoque 

comparatista, observando as repercussões entre Hatoum e outros escritores, como Marli 

Fantini (2007), cujo texto procura traçar um paralelo entre as obras do escritor manauara e 

Guimarães Rosa, em “Rosa e Hatoum: matizes mesclas e outras misturas”, bem como Sarah 

Wells (2007), em seu trabalho “O improvável sucessor de Nassar: a genealogia alternativa de 

Milton Hatoum” e Lourival Holanda (2002), em “Milton Hatoum e Raduan Nassar: O Exílio 

Interior”, no qual o crítico discorre acerca dos escritores, resvalando na temática da migração. 

As diversas abordagens exploram os aspectos mais recorrentes das obras de Hatoum, como a 

memória, o imigrante e o espaço, marcados pelas tentativas de reconstrução do passado e das 

histórias das famílias em Manaus. Nessa direção, considere-se: Bridget Christine Arce (2007), 

em seu artigo “Tempo, sentidos e paisagens: os trabalhos da memória em romances de Milton 

Hatoum”, Maria Zilda Cury, em alguns artigos como “De orientes e relatos” (2000) 

e “Fronteiras da memória na ficção de Milton Hatoum” (2003), Lourival Holanda, em “A 

prosa sedutora de Hatoum” (2007) e “Milton Hatoum: um Norte novo na Literatura 

Contemporânea” (2006), e Alfredo Bosi (2006), em História concisa da literatura brasileira. 

Todos os críticos em causa, ao discutirem a prosa e o ambiente construído por Hatoum, 

trazem à expressão da crítica questões referentes à memória, ao imigrante e ao espaço num 

imbricamento do texto literário com a realidade social e histórica. 

Sob o viés da presença do Líbano e dos imigrantes, são elucidativos o ensaio 

“Imigrantes na Literatura” (2001) e o trabalho “Imigrantes e agregadas: personagens 

femininas na ficção de Milton Hatoum” (2002), de Maria Zilda Cury, a partir dos quais é 

possível perceber a figura do imigrante como símbolo de identidade em construção e ainda 

inferir a ela o abandono sofrido por alguns personagens e o caráter construtor de identidade 

presente nos romances.  
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Qualquer que seja o eixo temático abordado pelos críticos de suas obras, Milton 

Hatoum é visto como um dos escritores mais expressivos da literatura brasileira, capaz de 

construir uma obra sedutora, brasileira e ao mesmo tempo libanesa, mergulhada em uma 

atmosfera de suspense. Segundo Bosi, o escritor manauara é uma das grandes promessas da 

literatura contemporânea, mas sem deixar de honrar a tradição do romance introspectivo do 

século XIX: 

 

A escrita apurada de um estreante como Milton Hatoum parece indicar (...) 

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

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

estético irreversível. Esse padrão resiste em meio aos cacos do mosaico pós-

moderno e significa a vitalidade de um gosto literário sóbrio que não 

renuncia à mediação da sintaxe bem composta e do léxico preciso, sejam 

quais forem os graus de complexidade de sua mensagem. A idéia de arte 

como trabalho baqueou mas ainda não morreu. (BOSI, 2006, 437) 

 

Por meio das recordações da infância, dos relatos dos sabores, dos perfumes e das 

cores amazônicos, encontramos um escritor sensível, com habilidade de explorar o que há de 

mais profundo no ser humano por meio da linguagem. 

De modo geral, o escritor tenta construir um universo ficcional fechado e coeso, no 

qual o fim do romance consiste em uma morte simbólica, uma vez que os narradores, 

enquanto testemunhas sobreviventes, esgotam toda a sua experiência sobre conflitos e 

experiências familiares. Em seus romances, Hatoum constrói uma poética do silêncio por 

meio do dito e do não-dito, disfarçada de memória oscilatória, cuja atuação serve como fio 

condutor de uma persistente busca pelo passado familiar. Apesar de suas narrativas 

tradicionalmente não trazerem uma solução, as recordações e os relatos são uma espécie de 

tábua de salvação do narrador-náufrago, cuja trajetória se passa em um Brasil Libanês jamais 

visto.   

O romance Dois Irmãos interrompeu um silêncio de onze anos que Milton Hatoum 

vinha mantendo desde Relato de um Certo Oriente, sua estreia como romancista. A obra, em 

análise desta dissertação, vem conquistando novas gerações de leitores desde seu lançamento, 

em 2000, e por isso ganhou uma versão em quadrinhos pelas mãos de Fábio Moon e Gabriel 

Bá, ilustradores paulistas e irmãos gêmeos, como os personagens da história, juntamente com 

a editora Companhia das Letras. No seu universo ficcional, o drama, a rivalidade entre Yaqub 

e Omar, as relações familiares, o amor e a história recente do Brasil são os temas centrais do 

romance. Nessa obra, Hatoum demonstra grande domínio da técnica da ficção, num estilo 

mais simples que o da primeira obra e, ao mesmo tempo, repleto de sutilezas. 
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Dois Irmãos traz como trama narrativa uma relação de ódio, ciúme e inveja entre dois 

irmãos gêmeos, Yaqub e Omar, numa família de origem libanesa que vive em Manaus. O 

enredo é apresentado sem cronologia linear, há avanços e recuos no tempo, conforme o 

narrador, Nael, filho da empregada Domingas, relembra os fatos ocorridos.   

A primeira disputa séria entre os irmãos tem como pivô Lívia, uma garota pela qual os 

dois se apaixonam. Omar, enciumado por Lívia ter escolhido Yaqub, se vinga quebrando uma 

garrafa e cortando, com ela, o rosto do irmão. A cicatriz em forma de meia-lua será uma 

marca do ódio perene entre ambos. Após o incidente, o pai, Halim, decide enviá-los para o 

Líbano e a mãe, Zana, decide e determina que somente Yaqub partirá. Dessa maneira, Zana 

cria Omar como sendo filho único, ignorando até mesmo a existência da outra filha, Rânia. A 

estratégia para acalmar o irmão e eliminar qualquer tipo de ressentimento é inútil, pois a única 

coisa que não muda em Yaqub, ao voltar para o Brasil, é o ódio que sente do irmão; o mesmo 

pode ser dito de Omar. Quando chega da viagem, o irmão mais velho se aferra aos estudos, 

revelando-se um matemático excelente. O Caçula, que permanecera sob os cuidados da mãe, 

mostra-se irrequieto e indisciplinado. O sucesso de Yaqub tem como resultado uma viagem a 

São Paulo, a fim de que possa aprimorar os estudos. Na capital paulistana, ele prospera, torna-

se engenheiro, e casa-se com Lívia, aumentando ainda mais a inveja e o ódio de Omar. Em 

contrapartida, o Caçula torna-se boêmio, entrega-se a festas e a bebedeiras.  

O narrador, Nael, é filho da empregada, Domingas, com um dos homens da casa onde 

trabalha. O objetivo que leva Nael a contar a história dos irmãos Yaqub e Omar é descobrir a 

identidade de seu pai. Durante toda a narrativa, ele busca conquistar e persuadir o leitor para 

que este aceite seu ponto de vista diante desse enigma. Para tanto, o narrador utiliza um 

discurso ora racional ora emotivo, dando um tom de veracidade a sua dúvida e às alternativas 

apresentadas por ele. Porém, o segredo de sua paternidade não é revelado, já que Domingas é 

apenas uma empregada e não tem o poder da palavra na casa. Ela foi entregue à Zana ainda 

menina, pelas freiras do orfanato, para ajudá-la nos serviços da casa e assim o fez. O ponto de 

vista que Nael adota é o de filho da empregada que foi explorada e abusada pela família, e, 

além disso, ele tem um inconformismo por não ser reconhecido como um membro integrante 

da família de Halim e Zana, embora todos saibam que na verdade ele o é.  A narrativa dá 

margens ao leitor para interpretar os relatos de Nael como sendo fruto de uma perspectiva 

distorcida da realidade9. Para atingir esse estado de suspensão, o narrador recorre à artimanha 

de avançar e recuar no tempo: não há uma cronologia linear em seus relatos. Os problemas 

                                                           
9 As análises acerca da intenção comunicativa do narrador quanto a sua condição e paternidade serão retomadas 

no terceiro capítulo da presente dissertação.   
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vão sendo revelados ao leitor aos poucos, conforme Nael rememora fatos substanciais e os 

encadeia para solucionar os mistérios da história de acordo com sua vontade. Na última cena 

do romance, chove torrencialmente em Manaus e o Caçula aparece diante do narrador. Olha 

fixamente para ele, parece estar a um passo de pedir perdão, mas recua e parte. 

O autor do romance em análise faz uso do fenômeno da desrealização – expressão 

utilizada por Rosenfeld (1996) para caracterizar o romance moderno – dado que não há, em 

sua narrativa, a mera reprodução ou cópia da realidade empírica, não se trata de um romance 

mimético, uma vez que o “real” está mediado pelo simbólico e pelo imaginário. Trata-se, 

sobretudo, de dizer mais do que é – e, no que compete ao coração humano, dizer mais do que 

o que se sente. As personagens não são meros retratos, possuem defeitos e distorções de 

caráter de acordo com a perspectiva do narrador-personagem, e este, por sua vez, também se 

mostra suscetível a falhas, pois não somente relata a história, mas a constrói de forma 

narcisista. Seu mundo é relativizado, visto em relação a sua vontade e é construído a partir 

dela, um mundo relativo apresentado como se fosse absoluto, como veremos no terceiro 

capítulo.  

Hatoum constrói uma poética do silêncio na qual a dúvida e a especulação são 

elementos recorrentes que desmistificam o senso de absoluto e instigam o leitor a perceber 

uma realidade além das superficialidades, demonstrando que a arte moderna nega o 

compromisso com o mundo empírico das aparências. Para tanto, o tempo é desfeito, há uma 

negação do mundo temporal posto como real pelo realismo tradicional e pelo senso comum, 

denunciando a relativização e subjetividade deste, ora manipulado por nossa consciência 

como se fosse absoluto, pondo em dúvida uma ordem que já não parece corresponder à 

realidade verdadeira. O narrador tradicionalmente incumbido de garantir a ordem significativa 

da obra e do mundo, passa a colocar essa ordem em dúvida, em suspensão, e some com a 

coerência da estrutura na sequência dos acontecimentos revelando suavemente um 

encadeamento lógico de motivos para assim fazê-lo. A ordem cronológica é desfeita e uma 

ordem que não parece corresponder à realidade verdadeira é criada, como, por exemplo, no 

primeiro capítulo: este é composto por vários relatos de diferentes épocas da vida da família, 

como já citamos anteriormente no presente capítulo. 

Milton também reinventa um dos temas mais clássicos da literatura mundial ao contar 

a história de dois irmãos que são inimigos um do outro, um tema universal, e nos remete às 

histórias como de Caim e Abel, do Velho Testamento, e de Pedro e Paulo, do romance Esaú e 

Jacó de Machado de Assis. O curioso é que a descrição de Rânia, como possuidora de um 

amor platônico por ambos os irmãos, é a mesma descrição que Machado faz de Flora, também 
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apaixonada por Pedro e Paulo, o que torna a referência ainda mais explícita: ambas parecem 

sempre querer os dois. Podemos perceber essa semelhança comparando a seguinte passagem 

retirada de Esaú e Jacó: “Flora ria com ambos, sem rejeitar nem aceitar especialmente 

nenhum” (ASSIS, 1997, p. 69) e o fragmento de Dois irmãos: “Ela mimava os gêmeos e se 

deixava acariciar por eles, como naquela manhã em que Yaqub a recebeu no colo. (...) Como 

ela se tornava sensual na presença de um irmão! Com esse ou com o outro, formava um par 

promissor.” (p. 87).  

Sob esse viés comparativo, além do estilo de Hatoum possuir um eco machadiano no 

que tange a uma narrativa clássica, precisa e apurada, outro aspecto torna-se relevante: por 

meio da divagação psicológica de seus narradores, pode-se perceber uma similaridade entre 

seus relatos e os relatos de Bentinho, o narrador em Dom Casmurro.  

Em Dois irmãos, é possível notar diversos momentos em que a história contada pelo 

narrador pode ser uma tradução de suas vontades, disfarçada de dúvida, como no trecho em 

que discorre sobre seu pai anônimo: 

 

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. (p. 59) 

 

Suposições e sugestões recheiam o romance de Milton Hatoum, porém, cabe a 

indagação: até que ponto Nael é confiável? A narração é impregnada de sugestões que tendem 

para sua vontade: ser filho de Yaqub. Dessa forma, o que prevalece é a sua interpretação da 

possível realidade, sua mãe pronunciara o nome de Yaqub e estava prestes a lhe contar sobre 

sua paternidade. É o mesmo que acontece na obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, a 

única versão contada é a de Bentinho, carregada de incertezas, de dubiedades, como no 

capítulo CXXIII: 

 

ENFIM, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-

se do marido, e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos 

homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a 

viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la 

dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para 

o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem 

algumas lágrimas poucas e caladas... 

As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela; Capitu enxugou-as depressa, 

olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a 

amiga, e quis levá-la; mas o cadáver parece que a retinha também. Momento 
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houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o 

pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá 

fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. (ASSIS, 1996, p. 

188-189) 

 

No capítulo “Olhos de ressaca”, Bentinho conta a despedida do amigo morto. Nesse 

momento, ele sugere que “Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão 

apaixonadamente fixa”, como quem olha para seu objeto do coração, e a comparou com a 

viúva, “Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva”. A 

sugestão de que Capitu traíra o marido vem de um narrador não confiável embebecido de 

ciúmes. Tanto Nael quanto Bentinho não são capazes de responder às questões cruciais de 

cada romance e ambos narram histórias a partir de um ponto de vista que lhes é ofuscado por 

um sentimento, seja vontade ou ciúmes. O narrador hatoumniano assume um procedimento de 

observação semelhante ao narrador machadiano, ao utilizar o discurso do outro para dar 

credibilidade às suas sugestões. Nael expõe uma variedade de vozes e silêncios dos 

personagens, que possibilitam várias interpretações10.  

Ainda sobre essa observação dos narradores, é preciso abordar a ideia da literatura em 

sua articulação do presente com o passado. O fato de traçar os vínculos entre um autor ou 

obra do passado com outras do presente assegura um movimento de continuidade literária. 

Em outras palavras, segundo a ideia de Candido (1993), é como se houvesse uma espécie de 

“tocha” que um escritor pega e entrega a outro para que, assim, a tradição seja constituída. 

Nesse sentido, o diálogo entre passado e presente permite que encontremos coerência entre as 

produções literárias. Contudo, Candido explica que é difícil “distinguir coincidência, 

influência e plágio” (1993, p. 36).  

A título de exemplo, Candido, em Formação da Literatura Brasileira (1993), ressalta 

Cláudio Manuel da Costa como influente no processo de formação da literatura nacional. No 

marco do Arcadismo, o escritor estimulou Alvarenga Peixoto e Gonzaga no caminho da 

poesia. Também exerceu influência em escritores posteriores, como Januário da Cunha 

Barbosa e Natividade Saldanha, ambos foram leitores e, consequentemente, seus seguidores. 

Dessa forma, os escritores do passado funcionam como uma tradição constituída para 

escritores mais novos, sem a qual não há literatura como fator de civilização e cultura.  

Além disso, o diálogo do passado com o presente é coerente com a intenção de não 

enquadrar em estruturas fechadas e imóveis o estudo da literatura, dado que se trata de um 

                                                           
10 As análises acerca da intenção comunicativa do narrador serão retomadas no terceiro capítulo da presente 

dissertação. Apesar de parecer uma questão sem respostas, mostraremos que é possível ir além do que o narrador 

conta em Dois irmãos. 
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processo em construção, ainda não concluído, que segue sua configuração ao ritmo do 

decorrer da história. Bem como também não se deve pensar a literatura como um sistema 

isolado e autônomo, mas como um sistema construído e articulado com a sociedade, que 

depende “da existência do triângulo autor-obra-público, em interação dinâmica, e de uma 

certa continuidade da tradição” (CANDIDO, 1993, p. 16). Em suma, o sistema de Candido 

opera no sentido de condensação da relação de diálogo entre a obra e o leitor e sua articulação 

com a sociedade.  

Além da história central, de ódio entre Yaqub e Omar, podemos perceber que o autor 

conta histórias outras: a ruína de uma família, a exploração e o abuso da empregada 

Domingas, bem como a negligência de alguns com relação a Nael e a formação de sua 

identidade como membro dessa família em decadência. Há ainda a menção ao meio ambiente 

e social no qual a narrativa se passa: a evolução histórica de Manaus, sua transição entre a 

cidade dos pescadores à moderna Manaus, e a repercussão de fatos da História do século XX, 

como, por exemplo, a II Guerra e a Ditadura Militar. Hatoum nos faz refletir sobre as outras 

histórias que estão no plano de fundo, nos faz pensar além do que está exposto. De maneira 

leve, o autor nos leva para além do que está escrito, demonstrando que a literatura alcança 

outros campos, bem como a sua interação com o social e a história, posto que a literatura dá 

conta de fatores históricos, afinal o literato é um pouco historiador também. 

A esse respeito, Todorov (2009) assegura que, ao construir um objeto, descrever 

acontecimentos ou caráteres dos personagens, o escritor não faz a imposição de uma tese, mas 

estimula o leitor a formulá-la. Em vez de impor, ele propõe, deixando, portanto, seu leitor 

livre ao mesmo tempo em que o encoraja a se tornar mais ativo, já que 

 

A literatura tem um papel particular a cumprir nesse caso: diferente dos 

discursos religiosos, morais e políticos, ela não formula um sistema de 

preceitos; por essa razão, escapa às censuras que exercem sobre teses 

formuladas de forma literal. As verdades desagradáveis – tanto para o gênero 

humano ao qual pertencemos quanto para nós mesmos – têm mais chances 

de ganhar voz e ser ouvidas numa obra literária do que numa obra filosófica 

ou científica. (TODOROV, 2009, p. 80) 

 

 A obra literária é capaz de provocar nossa capacidade de associação, de interpretação 

simbólica. Dessa forma, um romance não dá um novo saber, mas uma nova faculdade de 

comunicação e visão, de nós mesmos, dos outros seres e do mundo social: é uma revelação do 

mundo a partir de uma transformação advinda de dentro de cada um de nós.   
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É possível perceber essa interação da obra em análise com o meio social e histórico 

porque a linguagem utilizada por Hatoum facilita essa fluidez de pensamento do leitor, dado 

que o romancista faz uso de um estilo que resulta da mistura do falar coloquial, sem muitos 

requintes, dos muitos termos regionais e das palavras árabes e indígenas. Esse falar 

heterogêneo reflete uma fusão entre culturas diferentes, a brasileira, a libanesa e a indígena. 

Como exemplo concreto dessa fusão cultural temos a empregada Domingas, a indígena que se 

torna católica, nas passagens que descrevem suas ações quando Omar sai de casa: “O que 

mais fazia era rezar, elas e as beatas, bem coesas: abelha numa só casinha da colmeia. 

Domingas aderiu ao ritual de cada noite” (p. 110-111) e “Domingas perguntou à patroa: 

‘Posso preparar um olho de boto? A senhora pendura o olho no pescoço e aí o Caçula vem 

beijar a senhora... com muito amor’. Zana não sabia o que dizer? Ela se aproximou de minha 

mãe e virou a cabeça para o oratório” (p. 111). As citações aludidas nos fazem pensar no 

espaço cultural brasileiro, representado no romance, como um espaço múltiplo e diverso. 

Essa mistura fomenta indagações acerca da impossibilidade de uma cultura unitária, 

coesa, definida por uma característica mestra, tal qual Alfredo Bosi, em Cultura Brasileira: 

temas e situações, destaca: 

 

Ocorre, porém, que não existe uma cultura brasileira homogênea, matriz de 

nossos comportamentos e dos nossos discursos. Ao contrário: a admissão do 

seu caráter plural é um passo decisivo para compreendê-la como um “efeito 

de sentido”, resultado de um processo de múltiplas interações e oposições no 

tempo e no espaço (BOSI, 1987, p. 7). 

 

Nessa obra, Bosi suscita reflexões importantes a respeito das culturas brasileiras, 

sendo fundamental perceber o caráter de pluralidade e de inter-relação entre as culturas que, 

de certo modo, não se fundem, mas estão em constante relação de troca, tensão, hibridismo e 

sempre em transformação.  

Hatoum nos mostra um Brasil plural, uma cultura homogênea, porém não caótica. O 

autor ilustra a possibilidade de existência e aceitação de uma cultura híbrida, onde uma 

unidade cultural não se anule na outra, quando insere costumes e expressões libanesas no 

centro de Manaus: “‘Coitado! Ya haram ash-shum!’, lamentou Zana. ‘Meu filho foi 

maltratado naquela aldeia.’” (p. 19), dois idiomas expressam a queixa de uma mãe; ou quando 

“Abbas escreveu em árabe um gazal com quinze dísticos, que ele mesmo traduziu para o 

português.” (p. 37), a língua, em essência e tradução, para conquistar a amada. O imigrante 

libanês de Hatoum não se trata da figura típica do turco comerciante, mas do Homem em sua 

constante procura de identidade.  
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Ainda tratando de outros campos de conhecimento dentro do texto literário, ao 

analisarmos as obras de Milton, notamos que o autor deixa transparecer uma certa postura 

política. Desde seu primeiro romance Relato de um Certo Oriente até Órfãos do Eldorado, a 

capital da Amazônia torna-se uma espécie de personagem em suas narrativas, e não somente o 

espaço no qual o enredo ocorre. Há uma contextualização da história e da geografia da cidade 

na qual os personagens estão inseridos em consonância com os acontecimentos políticos 

vividos no Brasil:  

 

Manaus às escuras, seus moradores acotovelando-se diante dos açougues e 

empórios, disputando um naco de carne, um pacote de arroz, feijão, sal ou 

café. (...) Quando tinha sorte, Halim comprava carne enlatada e farinha de 

trigo que os aviões norte-americanos traziam para a Amazônia. (...). 

Conversavam em volta da mesa sobre isso: os anos da guerra, os 

acampamentos miseráveis nos subúrbios de Manaus, onde se amontoavam 

ex-seringueiros. (p. 18) 

 

Em função da Segunda Guerra, os americanos viram-se obrigados a buscar matéria 

prima para a indústria bélica no “reservatório natural” da Amazônia, no final de 1941. Para 

que houvesse o atendimento, foi feito um acordo: o Brasil recrutaria trabalhadores e o 

governo americano financiaria a produção. Por meio de um contrato de trabalho, homens 

denominados “soldados da borracha” eram recrutados para uma “batalha” em favor de um 

princípio desenvolvimentista do governo de Getúlio Vargas, alimentado pela oferta de capital 

estrangeiro. Sob esse pano de fundo, os recrutas eram atraídos pela falsa promessa de grandes 

lucros, em especial os nordestinos. Contudo, repetiu-se a exploração do trabalhador, as 

dificuldades da miséria e das doenças, como o ocorrido no “Ciclo da Borracha”, 

experimentado a partir da segunda metade do século XIX, que atraiu para a Amazônia pessoas 

de diversas partes do mundo em busca de riquezas.  

Esses eventos históricos/políticos são sutilmente pincelados ao longo da narrativa, 

muitas vezes com apelo à natureza, outro tema recorrente em suas obras. Hatoum mostra uma 

instigante fusão de elementos: a natureza e os acontecimentos. A esse respeito, é elucidativa a 

passagem:  

 

Os pássaros, os jaburus e as seriemas fugiram. A vaia e os protestos de 

estudantes e professores do liceu não intimidaram os policiais. Laval foi 

arrastado para um veículo do Exército, e logo depois as portas do Café 

Mocambo foram fechadas. Muitas portas foram fechadas quando dois dias 

depois soubemos que Antenor Laval estava morto. Tudo isso em abril, nos 

primeiros dias de abril. (p. 142) 
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O professor de francês foi um dos muitos presos políticos durante a ditadura militar no 

Brasil. O Golpe Militar marca uma série de eventos que culminaram em um Golpe de Estado 

no dia 1 de abril de 1964. Esse golpe pôs fim ao governo do presidente João Goulart, também 

conhecido como Jango, que havia sido de forma democrática, eleito vice-presidente. Como os 

pássaros, os jaburus e as seriemas, muitas pessoas fugiram do país. Muitos que ficaram, por 

opção ou falta dela, foram presos, torturados e mortos, como Laval. Dessa maneira, a obra em 

análise ilustra realidades à sua maneira, conforme a teorização de Antonio Candido: “[a arte 

é], eminentemente, comunicação expressiva, expressão de realidades.” (2006, p. 31). Por essa 

razão, o estudo sociológico na literatura ajuda a compreender a formação e o destino das 

obras, bem como, nesse sentido, a própria criação.  

Também o elemento natural é muito presente no romance e simboliza não somente a 

natureza concreta, mas faz parte de toda a contextualização dos fatos. É como se o espaço e a 

natureza existente nele passassem por um processo de personificação, visto que, muitas vezes 

o Rio Amazonas parece ser um personagem de fundo, bem como a chuva. O rio não é um 

mero intercâmbio entre cidade e floresta, mas pode ser meio de chegada, de fuga ou de 

vagueza: “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.” (p. 137). 

Além da carga política, há a desconstrução da família ideal e o abuso de poder nesses 

romances: a mãe dominadora, possessiva e autoritária, e a presença do índio, incorporado na 

empregada cunhatã, submissa e cúmplice da matriarca em todos os momentos da narrativa, 

além de babá dos filhos da família, denunciando a exploração. Em Dois Irmãos, essas 

descrições são evidentes nos seguintes trechos: “Ela o intimidou até onde pôde, falou sem 

tirar os olhos do rosto dele” (p. 108) ou “Subia e descia a escada, atarantada, exigindo a 

minha presença, a de Domingas. Não sabia o que pedir, o que dizer a nós dois. Esperávamos, 

sonolentos, a tarefa.” (p. 109). É possível perceber o empoderamento feminino, bem como a 

exploração trabalhista constantemente presentes. 

Dessa maneira, o romance em análise não conta somente a história da família libanesa 

em terras amazonenses, conta a história de Manaus e do povo que ali viveu, o 

desenvolvimento da cidade e as repercussões políticas da época nessa cidade e nos habitantes 

desse local, além da desconstrução da família tradicional, evidenciando os abusos, a hipocrisia 

e os escândalos da sociedade. Tudo isso ganha, de acordo com nosso estudo, 

representatividade literária pelo signo do silêncio, como veremos nos próximos capítulos de 

nossa dissertação. 
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3. NO INÍCIO É O SILÊNCIO  

 

É fácil trocar as palavras, 

Difícil é interpretar os silêncios! 

 

Fernando Pessoa 

 

  

Antes de partirmos para a análise da representação do silêncio no romance Dois 

irmãos, faz-se necessário discutir acerca do nosso eixo temático, pois trata-se de um tema que 

abarca e compreende vários elementos e/ou aspectos distintos, cujas múltiplas formas 

possuem relações de interdependência, muitas vezes de difícil compreensão, a começar por 

suas várias significações, as quais podem variar de acordo com o contexto em que estão 

inseridas. Escrever sobre o silêncio é uma tarefa árdua, uma vez que colocamos o indizível no 

plano do dizível, tentamos caminhar com cautela entre o dito e o não-dito, de forma a não trair 

ambos, procurando no entanto sugerir sentidos. O silêncio serve como encantação ao nos 

atrair, no branco do papel, entre as palavras, ou mesmo durante as pausas, enquanto 

respiramos, ao falar. Faz-se silêncio. É no burburinho das palavras, as quais incessantemente 

nos martelam, que menos experimentamos o silêncio. 

Na sabedoria popular existem expressões que evidenciam a valorização do silêncio; 

diz-se, por exemplo, que o falar é prata, mas que o silenciar é ouro. A recusa da fala 

sistemática é um ato de sabedoria. Embora se trate de um conselho, podemos interpretá-lo de 

forma a afirmar que o silêncio é mais eloquente que o uso da palavra. Por vezes, o silêncio 

fala mais alto do que qualquer palavra, ele assume uma forma de imagem, de postura mais ou 

menos estoica, “sábia”, heroica ou sibilina, já que o conhecimento de quando calar-se pode 

ser tão fundamental (se não mais importante!) para a produção de um comportamento 

culturalmente aceitável quanto um conhecimento do que dizer, como confirmará Holanda 

(1992): “Às vezes, o recato de um gesto dá melhor recado”. 

Por conseguinte, podemos reconhecer que o silêncio oportuno tem mais eloquência do 

que o falar: manter silêncio é, em si, um ato de comunicação. Trata-se de um signo, possuidor 

de significado e representa alguma coisa, seja dizendo ou escondendo verdades terríveis, 

arquitetando planos que não são compartilhados, perturbando, incomodando. O silêncio 

constitui um espaço de possibilidades. 

É o que ocorre, por exemplo, no seguinte fragmento do romance Ressurreição, de 

Machado de Assis: 
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Nada esclareceu a resposta da môça, porque o portador da carta voltou sem 

ela. Ao ciúme que o devorava, veio misturar-se o despeito; complicou-se a 

dor com o orgulho ferido. Lívia apareceu-lhe com todos os caracteres de 

uma loureira vulgar, e loureira não traduz bem o pensamento do môço. 

Nesse estado passou Félix o resto do dia. Longas lhe correram as horas, 

friamente longas como elas são, quando o coração padece e espera. (ASSIS, 

1905, p. 84) 

 

A inquietação gerada pela falta de resposta de Lívia faz com que Félix exprima um 

sentido advindo desse silêncio: ele a toma por “uma loureira vulgar”, porém, essa impressão 

será desfeita, nas linhas seguintes do romance, quando Lívia procura seu amado e desfaz o 

mal-entendido. A questão central, ilustrada pelo exemplo, é a de compreender que a 

necessidade de preenchimento do “vazio” é característica intrínseca ao ser humano, nossa 

natureza não admite a incompletude e anseia por uma resposta. Isso ocorre porque, preferimos 

ver o silêncio não em torno da linguagem, mas dentro dela, no espaço ocupado pela figura e 

por todos os elementos que transformam a linguagem comum à linguagem literária. 

Consequentemente, o silêncio se torna outra linguagem, ele se deixa ler como espaço de 

outras falas e cria esse aspecto de multiplicidade e pode significar de diversas maneiras. Essa 

realidade de incerteza permanente também pode ser pensada como uma experiência de 

perplexidade ou dúvida incessante capaz de corroer a alma e inundar o pensamento.  

A dimensão de incompletude do silêncio remete à linguagem, porque todo dizer é uma 

relação fundamental com o não-dizer. Tal dimensão nos leva a apreciar a errância dos 

sentidos, suas várias significações, a vontade da unidade como um sentido fixo, o lugar do 

equívoco, do non sense, não como meros acidentes da linguagem, mas como cerne mesmo de 

seu funcionamento, uma vez que a linguagem, enquanto unidade, completude, encontra sua 

contrapartida no silêncio. Portanto, o silêncio, como representante da não unidade, abre 

espaço para o múltiplo, para o que não é “um”, para o movimento do sujeito e do sentido uma 

vez que não se revela indubitavelmente. 

Esse caráter de incompletude é fundamental no dizer, quando fazemos essa relação do 

silêncio com a linguagem, visto que é a incompletude que produz a possibilidade do múltiplo, 

a base da polissemia. E é o silêncio que rege essa possibilidade: a linguagem empurra o que 

ela não é para o “nada”. O silêncio significa de modo contínuo, absoluto, enquanto que a 

linguagem verbal significa por unidades discretas, formais. Porém, o silêncio não significa o 

“nada”, mas multiplicidade de sentidos: quanto mais falta, mais silêncio se instala, mais 

possibilidades de sentidos e significações se apresentam.  
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O silêncio está em constante movimento, ele não prospera em um lugar determinado 

de significação. O sentido não para, ele muda sempre de caminho. Nessa perspectiva Eni 

Puccinelli Orlandi diz que: 

 

O funcionamento do silêncio atesta o movimento do discurso que faz na 

contradição entre o “um” e o “múltiplo”, o mesmo e o diferente, entre 

paráfrase e polissemia. Esse movimento, por sua vez, mostra o movimento 

contraditório, tanto do sujeito quanto do sentido, fazendo-se entremeio entre 

a ilusão de um sentido só (efeito da relação entre o interdiscurso) e o 

equívoco de todos os sentidos. (ORLANDI, 2007, p. 17) 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que o aspecto de unidade de significação que 

pretendemos dar ao silêncio é confuso e construído imaginariamente. É uma construção 

confusa e imaginária ao passo que essa ilusão de significação única, de unidade, é um efeito 

ideológico, é uma construção intrínseca e necessária do bom senso humano para que tudo faça 

sentido. A construção de sentido é ideológica porque se produz justamente do ponto de 

encontro da materialidade da língua com a materialidade da história, isto é, significação é 

composta de toda a carga ideológica que a palavra traz consigo. No entanto, os sentidos das 

palavras também são mutáveis, dado que a linguagem não é homogênea em relação a ela 

mesma, por isso, não é possível estabelecer uma única significação ao silêncio, sendo que 

nem a palavra a detém. Falar em efeitos de sentido é aceitar que está sempre no jogo, na 

relação das diferentes formas de concepção e desenvolvimento da linguagem, na relação de 

diferentes sentidos. Daí a presença da dúvida, do equívoco, do non sense, do sentido outro e, 

concomitantemente, do investimento de um único sentido. O que importa é observar, no 

silêncio, os modos de construção desse imaginário necessário na produção dos sentidos em 

relação com o múltiplo, observar os caminhos que o silêncio percorre na busca de 

significação, e não a busca de unidade. Há múltiplos silêncios: o das emoções, o místico, o da 

contemplação, o da introspecção, o da revolta, o da resistência, o da disciplina, o do exercício 

do poder, o da derrota da vontade etc.  

A esse respeito podemos citar Água viva, de Clarice Lispector, pois se trata de um 

romance em forma de monólogo, de 1973, caracterizado por uma forte insurreição da forma 

problematizadora da estrutura tradicional romanesca, pois foge a qualquer linearidade: “o que 

te escrevo não tem começo: é uma continuação”. (LISPECTOR, 1998, p. 44), dando sempre a 

impressão de coisas infindas ou inconclusas. A voz narrativa é de uma pintora que escreve a 

um sujeito imaginário, numa eterna busca (a de si e a de captar o sentido do instante presente), 

querendo, para tanto, ir para além dos limites da linguagem. Nesse desejo, a narradora se situa 
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entre a pintura e a literatura, muitas vezes através da inquietação do dito e do não-dito, que é 

por onde o silêncio se estabelece:  “É que agora sinto necessidade de palavras – e é novo para 

mim o que escrevo porque minha verdadeira palavra foi até agora intocada. A palavra é minha 

quarta dimensão” (LISPECTOR, 1998, p. 10). Vê-se isso ainda em: “Estou consciente de que 

tudo o que sei não posso dizer, só sei pintando ou pronunciando sílabas cegas de sentido. (...) 

Para te dizer o meu substrato faço uma frase de palavras feitas apenas dos instantes-já”. 

(LISPECTOR, 1998, p. 11).  

Diante disso, Clarice Lispector (1998) evidencia o uso da palavra em sua pequenez, 

visto que a contemplação da significação total das coisas não pode ser adquirida por meio da 

palavra, pois “tudo o que sei não posso dizer” ou quando diz “quero por em palavras mas sem 

descrição a existência da gruta que faz algum tempo pintei – e não sei como.” (LISPECTOR, 

1998, p. 15). Contudo, nem o silêncio é capaz de atender a essa experiência da totalidade 

enquanto eterno provocador de incertezas, de falta de ordem. 

Na busca de ordenar o silêncio, Barthes (2003) o divide em duas nuances 

interessantes: o tacere, seria a ausência da palavra, da voz, do verbo; e o silere, seria a 

tranquilidade, a ausência de movimento e de ruído, o que corresponderia ao silêncio anterior a 

qualquer data e a própria existência do homem. Nessa direção, o silêncio se abre a uma 

bifurcação de sentido, na medida em que aponta, por um lado, para um silêncio advindo do 

homem como expressão da existência humana em suas diferentes formas de manifestação; por 

outro, apontaria para algo advindo de uma história não datada, de um tempo anterior a 

qualquer data, inerente aos deuses, à natureza, para significar um mundo de há muito. Como 

silêncio da fala e da voz, tacere, opõe-se a silere, silêncio de natureza ou de divindade. Para 

Orlandi (2007): “Embora na época clássica não houvesse diferença de sentido entre sileo e 

taceo (calar), primitivamente sileo não designava propriamente ‘silêncio’ mas ‘tranquilidade’, 

ausência de movimento ou ruído” (2007, p. 33). Então empregava-se sileo para falar das 

coisas do mundo, especialmente, da natureza: da noite, dos ventos e do mar. Nestas duas 

diferentes formas de observação das expressões, pode-se dizer que o silêncio comportaria uma 

maneira singular de interação do homem com outros homens e outras espécies da vida, na 

medida em que, o sujeito, por intermédio do silêncio, é capaz de dizer de si, do mundo e da 

Natureza.  

É complicado apreender que algo não possui tradução ou não pode ser categorizado, 

por isso, em muitas propostas de classificação, a concepção negativa do silêncio domina. 

Nessa perspectiva, Lyotard (apud Orlandi, 2007 p. 52) propõe a distinção de quatro silêncios. 

Segundo ele, a frase que substitui o silêncio seria uma negativa, e o que é negado por ela seria 
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uma das quatro instâncias que constituem um universo de frases: o destinatário, o referente, o 

sentido e o emissor. As frases formuladas por esse silêncio seriam: “esse caso não é da sua 

conta”, “esse caso não existe”, “esse caso não é significável” e “esse caso não é da minha 

conta”. Embora essas frases sejam definidas negativamente, trazem alguma contribuição para 

a compreensão do silêncio e o organizam em seu modo de significar. Porém, ainda remetem 

ao silêncio uma reserva no lugar do dito, pois o silêncio não pode ser interpretado, somente 

compreendido. Compreender o silêncio é explicitar o modo pelo qual ele significa. Não se 

trata de atribuir um sentido metafórico a ele em sua relação com o dizer, não se trata de 

traduzir o indizível, mas de conhecer seus processos de significação; de conhecer seus modos 

de se fazer entender. 

Nessa busca pela unidade acabamos negando nossa relação fundamental com o 

silêncio, apagamos uma das mediações que nos são básicas, porque, para nosso contexto 

histórico social, o homem que está em silêncio é um homem sem sentido. Abrimos mão do 

risco da significação, da ameaça dessa significação, e nos preenchemos: falamos. 

Abarrotamos o espaço de sons e criamos a ideia de que o silêncio é o vazio, é a falta. Porém, 

quando não falamos, não estamos apenas mudos, há o pensamento, a introspeção, a 

contemplação etc. Como exemplo, é elucidativo o seguinte fragmento do romance Dois 

Irmãos: “Yaqub, calado, matutava. Evitava falar com o outro. Desprezava-o? Remoía, mudo, 

a humilhação?” (p. 23). Daí depreende-se a multiplicidade de sentidos que o silêncio é capaz 

de comportar, além de enfatizar que não há silêncio absoluto. Nesse caso, temos a inquietação 

e o esforço na tentativa de encontrar uma explicação no calar de Yaqub. Encontrar-se 

“calado” mediante a fala do outro não significa estar em comunhão com o mundo posto, não 

significa cumplicidade. Há ainda um apontamento para o sentido do desprezo: “desprezava-

o”, isto é, o silêncio também aparece como sinal de indiferença, e, assim, indicativo de uma 

fala à revelia da ordem estabelecida.  

Cabe ressaltar que uma ocasião de silêncio em muitas sociedades, principalmente 

quando se trata da tradicional hostilidade entre famílias na cultura do Líbano, é uma situação 

de conflito e ambiguidade, como, por exemplo, o silêncio do homem cuja resposta a um 

insulto não é gritar mas tramar vingança. O silêncio desse homem que nada diz é assustador. 

A hostilidade Libanesa é entre famílias, porém Yaqub e Omar não se consideram parentes, 

mas estranhos: por isso a falta de afeto e a propensão à rivalidade. À vista disso, a ausência da 

palavra não é sinal de que a vontade de falar cessou, nem que o peso ideológico da fala 

censurada perdeu sua força, dado que “nada muda no indivíduo mudo” (HOLANDA, 1992, p. 

57). Em outras palavras, ainda recorrendo à teorização de Lourival Holanda (1992), quando 
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há o silenciar, há também uma forma de falar por outra via, dado que o silêncio pode enfatizar 

ou alargar a compreensão do que ali luz, presente, pelo clarão mesmo de sua ausência. Ele é 

capaz de aflorar de forma velada, de esclarecer de forma mascarada, o que se pretende dizer.  

Nesse ponto de vista, a ausência de voz faz significar o silêncio como sendo um 

mundo inaudível e estranho a qualquer palavra e a nós mesmos. A mudez não é, no trecho do 

romance citado anteriormente, um sinal de resignação, mas de indignação, gesto contrário à 

“humilhação”, porque a personagem “remoía”, indicativo de reflexão. Pensava e repensava o 

ocorrido, em estado de mudez, e tal ato implica estabelecer-se em completo desacordo com a 

realidade instituída. Nas mais variadas circunstâncias nas quais se encontra o sujeito, ele 

poderá expressar e comunicar seus pensamentos, sentimentos ou desejos por meio de um 

olhar ou de um gesto para além da palavra usual, fazendo de seu recato a particularidade de 

seu recado, desmistificando a máxima: “calar é consentir”.  

Nessa perspectiva, o silêncio é o lugar das incertezas, é o agente capaz de burilar 

realidades diversas, e cabe ao outro determinar qual verdade lhe convém. O silêncio pode ser 

preenchido pelo que o outro quer, conforme comprova Lourival Holanda: “Entre mim e meu 

ato, fica esse hiato que o olhar alheio preencherá adjetivando-o, dando-lhe uma valorização 

sua.” (1992, p. 31). Não se pode desprezar o tempo e a cultura dos que fazem parte deste 

cenário taciturno: o meu silêncio é interpretado de forma diferente por uma criança ou por um 

ancião, e de forma diferente também será a adjetivação ou a “valorização” desse silêncio 

advinda de um inglês, de um islandês e de um francês. Sendo assim, tentamos 

incessantemente completar as lacunas deixadas pelo signo do silêncio, tentamos preencher 

esse “hiato”, e, muitas vezes, erramos, visto que nem sempre o efeito do silêncio será 

apreendido da mesma forma da intencionalidade de quem silencia. 

É elucidativo, a esse respeito, o poema Mudez11, de Gilberto Mendonça Teles, no qual 

o leitor é submerso em rumores de um mar de questionamentos, tais como: o que esse silêncio 

traz consigo e o que ele tem de provocativo? Qual é a intencionalidade dessa falta da palavra? 

O silêncio aparece no poema de Gilberto Mendonça como criador de expectativas, de 

ambiguidade e de estado de indefinição, pois o poema trata de uma situação de envolvimento 

de dois sujeitos que se olham – o sujeito lírico mediante a mulher desejada, em que esta se 

encontra diante de uma cilada da fala, advinda da rede de sedução criada pelo eu-lírico. Ele 

tenta conquistar o direito de deflorar sua amada, enquanto ela se mantém em estado de mudez, 

                                                           
11 O estudo pormenorizado desse poema foi pulicado em capítulo de livro, tendo como referência: FREIRE, C. 

A.; SANTOS, D. Silêncio e artimanha feminina na poesia de Gilberto Mendonça Teles. In: ALEXANDRE 

ALVES; José Luiz Ferreira. (Org.). Literatura E Sociedade: Contemporaneidades. Mossoró-RN: 2014, V. 1, p. 

139-157. 

http://lattes.cnpq.br/8437186082846777
http://lattes.cnpq.br/8437186082846777
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fazendo deste um gesto implícito da não entrega, mas ao mesmo tempo, não o repelindo, pela 

ambivalência que o silêncio comporta. Tal dualidade é sugerida no interposto do dito e do não 

dito entre os supostos amantes, numa ambiguidade imposta pela presença e pela ausência de 

uma resposta, ou de uma resposta que não surge em definitivo.  

Torna-se possível dizer que a “mudez” que se inscreve no poema diz de um silêncio 

ensurdecedor, tornando-se arma perigosa da mulher supostamente amada, feitiço que gruda e 

enreda, seduz e escraviza. No poema, entre os sujeitos que se olham se interpõe uma troca de 

papeis, em que o sedutor passa também a ser o seduzido, trama incessante de toda entrega 

amorosa, ou da não entrega. O que torna-se evidente é o fato do eu-lírico deparar-se com um 

muro de silêncio construído por sua amada, em um bem sucedido mecanismo de defesa e 

reserva, e concomitantemente, o deixa a mercê da dúvida: “Tu não disseste sim, e nem 

disseste não”, e nessa perplexidade de quem pisa um terreno sempre desconhecido com o 

sonho de desvirginá-lo, o sujeito experimenta de um sentimento imprevisível, já que fica 

situado entre o consentimento e a negação do alvo de seu desejo, abrigando em si a 

possibilidade de um amor fútil ou inútil, como se vê nestes versos: 

 

Se houvesse consentido, eu te acharia fútil; 

se negasses, decerto eu logo pensaria 

que o teu amor cessava, e era um amor inútil. 

 

Nesta cena, entretanto, a mulher não é indiferente ao olhar sedutor, como podemos 

notar: “tu ficaste a me olhar com tamanha surpresa. / Mas não disseste sim, e nem disseste 

não”. Sendo assim, ela não se mostra a favor ou contrária à proposta libidinosa feita por seu 

enamorado conquistador, pois há a repetição deste último trecho - tu não disseste sim, e nem 

disseste não –; neste caso, a recorrência do referido trecho nos remete várias vezes ao silêncio 

capaz de desmontar os paradigmas da fala comum e de provocar instantes de inteira 

imprevisibilidade. “Silenciar é dizer por outra via – já que o silêncio potencia o que ali luz, 

presente, pelo fulgor mesmo de sua ausência” (Holanda, 1992, p. 17). 

A partir dessas reflexões, é possível afirmar que tanto o sujeito quanto o seu silêncio 

estão condenados a significar, estamos atrelados à injunção de interpretação: tudo tem que 

fazer sentido de alguma forma. Dessa maneira, buscamos traduzir o silêncio a todo custo e, 

em consequência disso, este perde sua especificidade enquanto matéria significante distinta da 

linguagem na medida em que passarmos a percebê-lo como tal. Não se pode pensar o silêncio 

com essa relação de igualdade com a linguagem, mas como o avesso dessa estrutura: sem o 

binarismo, sem as oposições e regras estritas e categóricas. Ao invés de pensarmos o silêncio 
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como falta, como ausência, podemos, ao contrário, pensar como excesso. Nessa direção, o 

silêncio não fala: ele é; significa. 

O silêncio possui significado e significante, tendo em vista que o sujeito o faz com 

uma intenção e o outro pode interpretá-lo tal qual a intencionalidade do primeiro ou não, 

temos aí uma comunicação sem o uso de palavras, talvez distorcida, mas ainda assim é uma 

comunicação. O silêncio não pode ser considerado como um vazio de ideias e de sentido, 

“pois meu ‘silêncio’ não é necessariamente recebido como ‘silêncio’!” (BARTHES, 2003, p. 

53). Por conseguinte, ele tem significância própria e, portanto, possui um caráter fundante: o 

silêncio pode produzir significações e sentidos enquanto ênfase ou negação da fala anterior. 

Mesmo ainda sem significação única, ele possui caráter de fundador de sentidos. A pausa ou 

recuo necessários da fala podem ser apreendidos como afirmação ou refutação para que se 

possa significar, para que o sentido seja estabelecido sem que seja deliberadamente exposta a 

intenção. Sempre se diz algo a partir do silêncio: ele não é o nada, não é o vazio, é a garantia 

do movimento de sentidos.  

Não há, necessariamente, nesse sentido das mais variadas manifestações do silêncio, 

coincidência na atribuição de sentido entre o sujeito que fala e o sujeito que ouve, uma vez 

que o silêncio que se interpõe entre os agentes e seus discursos pode colocar sob suspensão a 

correlação de sentido da intencionalidade e da interpretação. Sob esse ponto de vista, Barthes 

(2003) afirma que o silêncio possui valor sintagmático numa polifonia, ou seja, possui várias 

vozes e não é vazio de sentido, pois este é a junção de três elementos: o que penso + o que 

digo ou não digo + o que o outro recebe (meu “silêncio” fala, expressa e significa algo). A 

esse respeito, é esclarecedor o trecho de Dois Irmãos no qual Yaqub é indagado pelo vizinho, 

Talib, a respeito do Líbano: 

 

Foi então que aconteceu o inesperado: Talib, voz grossa e troante, triscou no 

assunto: 

“Não sentes saudades do Líbano?” 

Yaqub ficou pálido e demorou a responder. Não respondeu, perguntou: 

“Que Líbano?” 

Halim tomou mais um gole de café, franziu a testa, olhou sério para o filho. 

Zana mordeu os lábios, Rânia seguiu com os olhos, até encontrar o japiim-

vermelho que piava num galho da seringueira, perto de mim. 

“Por enquanto, só há um Líbano”, respondeu Talib. “Quer dizer, há muitos, e 

aqui dentro cabe um.” Ele apontou para o coração. 

Zahia se levantou, Talib fez um gesto, ela tornou a sentar, quieta. Nahda não 

sabia onde pôr os olhos, e ninguém sabia o que dizer. (p. 88) 
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O silêncio de Yaqub sobre o Líbano, a falta de elucidação sobre sua estadia em 

território libanês, era sinônimo de esquecimento para o vizinho cordial, e ao mesmo tempo 

curioso, mas para as filhas de Talib, Zahia e Nahda, e para a família do irmão mais velho, o 

silêncio deste era um indicativo de frustração, de raiva por ter ficado longe da família e, por 

essa razão, a reação desencadeada foi a de inquietude. Por isso, o sentido dependerá muito da 

ocasião em que o silêncio ocorre, da pessoa que está em silêncio e também do público que o 

receberá, bem como do momento e do lugar, como, por exemplo, o silêncio localista dos 

templos e bibliotecas. Em um nível mais profundo, o silêncio muda de significado à medida 

que se desloca de lugar para lugar, no sentido de que a proporção de fala em relação ao 

silêncio em uma situação social varia muito, principalmente entre culturas e tempos distintos.  

Essa variação também pode ser observada de acordo com a gestualidade, a relação 

com o corpo, tendo em vista que esta está ligada a fala, é orientada por ela. Quando alguém se 

pega em silêncio, rearranja-se, muda de expressão, de gestos e, ao mesmo tempo, procura ter 

uma expressão que “fala”. Essa visibilidade se configura e nos configura sincronicamente, 

posto que a linguagem corporal se constitua para unificar o sentido. Por esse motivo, é 

presumível verificarmos uma maior inquietação quanto ao sentido quando o contexto é 

eliminado, quando o silêncio não vem acompanhado pelos gestos adequados ou por 

expressões faciais, porque, sem essas pistas, não conseguimos apreendê-lo como caloroso ou 

frio, íntimo ou contido, educado ou agressivo. Segundo Abade Dinouart, em A arte de calar:  

 

Um sinal, um sorriso que vos escape, pode tornar ainda mais criminosos 

aqueles que agem mal, porque eles acreditam vos divertir e vos agradar. Que 

vosso rosto fale então por vossa língua. O sábio mantém um silêncio, que se 

torna uma lição para os imprudentes e um castigo para os culpados. 

(DINOUART, 2001, p. 8) 

 

Em outras palavras, o rosto pode falar pela língua. Os gestos e as expressões faciais 

podem transmitir uma mensagem tão eficaz quanto a palavra. Não basta fechar a boca para 

calar-se. Entretanto, quando não há nenhuma pista expressiva, o sentido do silêncio mergulha 

em um mar de imprecisão. No caso da literatura, quando não há descrição da personagem, no 

que tange a seus sentimentos e intenções, o silêncio só se torna signo quando o fazem falar, 

quando acompanhado de uma fala explicativa que lhe dá sentido. Em referência a isso, o 

trecho do romance Dois Irmãos é iluminador: “Todos os sonhos estão aqui, eu dizia, e ela me 

olhava, cheia de palavras guardadas, ansiosa por falar.” (p. 50). Nesse fragmento, há a 

ilustração do silêncio da empregada silenciada, não por opção, mas por imposição de seus 

patrões que retinham o poder da palavra para si e a aprisionavam em regime de servidão e 
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solidão silenciosa e, nesse caso, o silêncio foi associado a um sentimento em destaque: o 

sonho de liberdade. Por conseguinte, somos capazes de interpretá-lo como um silêncio 

oriundo de imposição, mas que não se resume somente a isso: nesse fragmento, a 

taciturnidade está ligada ao problema do poder, ao direito à fala, ao direito de expressão, à 

censura. Contudo, quem está impelido ao silêncio pode não estar em conformidade com o que 

foi imposto, porque, mesmo em silêncio, a empregada estava “ansiosa por falar”.  

 

 

3.1. Pressuposto pelo silêncio  

 

O silêncio como resposta a uma opressão, como vimos no exemplo anterior, não é 

necessariamente uma resignação. A taciturnidade no sujeito silenciado não quer dizer que este 

está em acordo com o mundo a sua volta, não se trata de um silêncio de afirmação da fala 

anterior. Sob essa perspectiva, encontramos relevância reflexiva no pensamento de Lourival 

Holanda quando diz ele: 

 

O silêncio pode ser reserva de força; ou o sinal de seu esgotamento.  Nada 

muda no indivíduo mudo. E mais, o outro pode, daí, haurir sua força. A 

primeira providência do arbítrio político: a redução ao silêncio. Temos 

estigmas recentes disso. Resignação silenciosa que finda em aceitação de 

incerteza se temos, realmente, direitos. Impassibilidade, impossibilidade – 

fator que reforça a arma forte do opressor. (HOLANDA, 1992, p. 57) 

 

Nesse contexto, temos ainda o sujeito que se cansa, numa reserva de forças ou numa 

demonstração de “seu esgotamento” por meio do silêncio. Silenciar-se mediante o opressor 

tem como resultado o fortalecimento deste, uma vez que ele interpreta o silêncio como 

aceitação, embora possa ser também sinal de contestação da fala imposta. O problema é que 

quem tem o direito à fala, por muitas vezes, extrapola os limites do código verbal, impondo o 

silêncio ao outro de tal forma que lhe castra o direito à palavra, portanto à liberdade. Em 

contrapartida, temos o silêncio advindo como consequência da imposição e não da escolha 

voluntária do sujeito expressa, paradoxalmente, seu direito ao silêncio, seu direito de calar-se, 

de não ouvir. Então, o silêncio pode ser interpretado como uma fala em desarmonia com o 

imposto, ou seja, não se trata de uma afirmação ou aceitação do que foi imposto: o calar pode 

não significar concessão alguma, ao contrário. Por consequência disso, há a desconstrução da 

percepção mundana de outrora de “quem cala consente”. Há ainda a manifestação de uma 

escolha pelo calar e falar quando convém, posto que quem cala pode fazê-lo para não se expor 
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ou sofrer diante da imposição do outro, e ter como objetivo dessa escolha se livrar da 

dominação. É um gesto subversivo escondido pelo do silêncio. 

Nessa direção, Maria L. Homem lembrará o silêncio como subtração de sentido, já que 

se pressupõe interdição e censura: 

 

O silêncio se alia ao “silenciamento”, operação que exerce um calar ou um 

subtrair de sentido. Isso pode se dar em duas camadas: o que não se pode 

dizer – pois interdito, censurado – e o que se supõe já dito, implícito. 

Trabalha-se, assim, com a ideia do que é “posto em silêncio” ou 

“pressuposto pelo silêncio”. (HOMEM, 2002, p. 34) 

 

O silêncio aliado à forma de “silenciamento” parece fruto de imposições e 

determinações, quando se está obrigado a silenciar, como se o apagamento da voz do outro 

representasse a anulação de sua existência.  Nesse sentido, o exercício da fala está ligado ao 

exercício de apoderamento: o que não pode ser dito é algo “censurado”. A noção de censura 

se alarga para compreender qualquer processo de silenciamento que limite o sujeito no 

percurso de sentido e mostra, ao mesmo tempo, a força corrosiva do silêncio cujo significado 

não vinga em um lugar determinado, mas em outros lugares. O sentido não para, ele muda de 

caminho, como foi apreendido a partir do fragmento do romance Dois Irmãos em relação à 

empregada. O silêncio desta não é sinal de submissão, mas de esperança e reserva de forças 

para sua liberdade, em razão de estar “cheia de palavras guardadas, ansiosa por falar.” 

Nessa ocasião, o silêncio pode abrir uma fenda entre o dito e o não dito, e o que se 

interpõe entre uma coisa e outra, não é senão o impreciso e a dúvida, dimensões outras da 

existência. Há a resistência contra a ideologia dominante e ainda contra o tempo, uma vez que 

o silêncio se torna contra ideológico, ao passo que questiona, rebela-se contra as afirmações e 

não está a serviço da manutenção da ordem. Nesse contexto, trata-se de uma microideologia, 

uma forma de mascarar ou ocultar as contradições sociais e a dominação, invertendo o modo 

de processar o pensamento sobre algumas realidades; invertendo também a ideia de que a voz 

do discurso dominado é o silêncio. 

Ao lermos o poema Poemeto12, o qual integra o livro de poemas “Cela I” de José João 

Craveirinha publicado em 1980, podemos ter uma ideia da realidade política vivida no 

continente africano, no contexto dos anos oitenta, e a inversão de silêncio em fala. O autor 

expressa através da poesia engajada que o silêncio é contra ideológico, ao passo que este 

questiona, rebela-se contra a colonização e não está a serviço da manutenção da ordem. O 

                                                           
12 Pesquisa apresentada em 2014, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Congresso GRIOTS. 
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silêncio é desordem. Craveirinha faz do silêncio uma fala de não aceitação. Não aceitação de 

uma colonização que cria um sistema social opressor, em que alguém se institui poder e 

impõe ao outro situações degradantes, privando-lhe de liberdade e de vida plena: “basta 

porem-nos juntos / na prisão”. O poema entra, nesse contexto, como um plano que reivindica 

valores, verdades criadas para legitimar o poder instituído, e reitera a ideia de coletividade, de 

identidade africana, e não do poeta em si, como podemos perceber no uso da primeira pessoa 

do plural no segundo verso da primeira estrofe: “agora falamos mais”, e no segundo e terceiro 

versos da segunda estrofe: “basta porem-nos juntos / na prisão”.  

Nesse sentido, é evidente que a taciturnidade dos oprimidos, dos subjugados pelo 

sistema vigente, pode ser transformada em tática, em implícito, para lutar contra essa ordem, 

como pudemos concluir anteriormente diante do exemplo. Esse sentido de concordância, 

adjetivado pelo dominador, torna-se um aliado diante desse combate da ordem, não somente 

do campo do censurado em guerra ou por opressão da falta da palavra, mas no campo de 

quem é silenciado, anulado, por conveniência, por costume. Para ilustrar essa mudança de 

sentido, de sujeito oprimido para sujeito armado, a concepção de neutro de Barthes (2003) é 

elucidativa: para o autor, a neutralidade seria uma escolha ideológica e funcionaria como uma 

saída diante de um perigo da fala; uma operação para superar opressões e desviar de certas 

situações complexas, as quais somos expostos diariamente. O neutro é o sujeito que tem o 

direito de calar-se e escolhe ser “sistematicamente calado”, é aquele que utiliza o mínimo 

possível a operação da fala, e esta, por sua vez, tenderia a neutralizar o silêncio como signo, 

para que não seja rotulado como um sujeito entediado, por exemplo. Trata-se de uma 

postulação de um direito a calar-se – de uma possibilidade de calar-se por escolha própria. 

Nessa perspectiva, o silêncio transforma-se em uma artimanha de defesa, uma escolha 

por parte do sujeito que silencia para não se expor; um recurso para baldar situações perigosas 

da fala. Trata-se de uma tática, em razão de haver, sem dúvida, uma moral mundana que 

recomenda o silêncio para evitar as armadilhas da fala, como sugere o ditado que citamos no 

início do capítulo “o falar é prata, mas que o silenciar é ouro”. À vista disso, Francis Bacon 

(apud Barthes, p. 52) desdobra em três modos ou graus a arte de velar-se e ocultar-se. O 

primeiro seria o homem reservado, discreto e calado que não se expõe e não se deixa 

adivinhar, envolto em seu esconderijo de mistério; é o homem pouco falador que diz com o 

mínimo de palavras. No silêncio, o sujeito se porta como quem tem a coragem em não querer 

se revelar, em não querer ser decifrado ou em não se deixar decifrar, em não precisar se 

encher de palavras para poder constituir-se. Como exemplo desse comportamento, é 

esclarecedora a descrição de Yaqub em Dois Irmãos: “Certa vez, Halim me disse que Yaqub 
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era capaz de esconder tudo: um homem que não se deixa expor, revestido de uma armadura 

sólida.” (p. 83). Quem não se deixa decifrar é corajoso porque está alheio ao que o outro pode 

traduzir ao seu respeito. Contudo, este será o problema desse primeiro modo, o rótulo que o 

indivíduo fundará de si mesmo perante o outro: pensarão que se trata de um sujeito entediado, 

em virtude da avaliação deste se dar pela quantidade de repetições de seus silêncios. 

O segundo seria a dissimulação “negativa”, e esta pode ser destruidora, devido à 

apresentação de sinais enganadores: parece diferente do que se é realmente. Essa dissimulação 

forja um significado ou sentido diferente da intenção do outro ao ficar em silêncio. Isso não 

significa que uma pessoa esteja concordando ou aceitando o que a outra está dizendo ou 

fazendo – o silêncio pode ser uma crítica ou uma ironia. Para ilustrar essa conduta, no 

romance em análise, há uma passagem na qual é descrito o duelo entre Zana e a pretensa nora, 

a mulher que Omar levou para a festa de aniversário de sua mãe: “Um duelo silencioso, que 

poucos perceberam, tamanha era a força da dissimulação dos risinhos e salamaleques” (p. 75). 

Ambas forjam um silêncio de aceitação, porém duelam pela atenção e amor de Omar.  

E, por fim, o terceiro modo seria o da dissimulação “positiva” ou “afirmativa”: fingir 

expressamente, dizer-se formalmente diferente do que se é. O problema dessa dissimulação é 

que esta dá forças à mentira que a linguagem transmite e, como consequência, a transforma 

em verdade única; é uma postura de perpetuação da fala anterior, sem que haja uma refutação. 

Nesse tocante, a seguinte passagem nos serve de exemplo:  

 

Yaqub prometeu que em sua próxima visita traria a esposa. Escutei a voz 

dele, grave, ecoar: “A senhora pode ficar tranquila, vamos para um hotel”. 

“Como, ficar num hotel? Ouviste essa, Halim? Nosso filho quer se esconder 

com a mulher... Quer ser um estranho na terra dele...” 

Halim se afastou, fazendo um gesto com as mãos: que o deixassem em paz. 

“Minha mulher não é obrigada a aturar os surtos de um doente”, disse 

Yaqub, em voz alta. 

Zana engoliu a frase. (p. 152) 

 

Esse comentário de Yaqub tem força diante do enigma do desaparecimento de Lívia 

durante a narrativa. O silêncio da esposa do irmão mais velho, sua ausência, deu força à 

informação dada e a transformou em verdade única, visto que não há refutação da fala de 

Yaqub em nenhuma outra passagem do romance. 

Bacon ainda recomenda um uso dos três graus: “O melhor temperamento e a melhor 

combinação [...] seria ter, com reputação de franqueza, o hábito do segredo, a faculdade de 

dissimular quando necessário e até a faculdade de fingir quando não há outro expediente”. 

(BACON apud BARTHES, 2003, p.52 e 53). Significa dizer que é uma esquiva silenciosa em 
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forma de fala que implica a construção de uma imagem auto conservativa. Em semelhante 

perspectiva, Abade Dinouart (2001) retoma a importância do silêncio como sinal distintivo de 

uma conduta inspirada na prudência, num ideal de auto conservação, dado que o sujeito pode 

se perder nas palavras, perder a posse de si mesmo: “O homem nunca é tão dono de si mesmo 

quanto no silêncio: fora dele, parece derramar-se, por assim dizer, para fora de si e dissipar-se 

pelo discurso; de modo que ele pertence menos a si mesmo do que aos outros.” (DINOUART, 

2001, p. 21). 

Nesse entendimento, trata-se, então, de um silêncio como suposta arma para 

desmontar ou esquivar-se dos paradigmas, dos conflitos da fala, quando necessário: é uma 

espécie de uso e desuso do signo do silêncio quando for conveniente. Por essa razão, é fácil 

cair na vala do implícito, em razão do sujeito neutro, o sujeito que escolhe ser 

“sistematicamente calado”, sugerir significações de seu silêncio e preenchimentos outros de 

seu “hiato”, seja por meio de sua gestualidade ou qualquer outra forma de contextualização. À 

vista disso, atribuímos impossibilidade de realização da neutralidade porque não há silêncio 

absoluto, ao contrário do melhor temperamento recomendado por Bacon, da tática para baldar 

paradigmas da fala ordinário. O silêncio do sujeito nunca será interpretado como neutralidade 

ou como se não houvesse sentido, e, em função disso, o silêncio torna-se fala. Uma fala outra 

capaz de expressar através de sua desordem. O silêncio não é apenas um acidente que 

intervém ocasionalmente: ele é necessário à significação, seja para intensificá-la ou para 

refutá-la.  

 

 

3.2. Taciturnidade feminina 

 

Diante de uma situação de perigo da fala, o silêncio pode ser uma arma para enfrentar 

essas situações e inverter a ordem das coisas. O sentido de concordância, adjetivado pelo 

outro diante da taciturnidade, pode tornar-se um aliado no combate ao perigo, não somente no 

plano do censurado ou por opressão da falta da palavra, mas no plano de quem é silenciado 

por conveniência ou por costume. Para ilustrar essa mudança de sentido, de sujeito oprimido 

para sujeito armado, é relevante o trecho do romance Dois Irmãos: “Ela não desistiu: 

alternava o silêncio com a perseverança, se entregava a Halim com promessas de mulher 

apaixonada. Ele não notou a ambiguidade da atitude de Zana?” (p. 49). O silêncio da mulher, 

ora subjugada aos olhos da sociedade e dos homens, serve-lhe como instrumento de artimanha 

para seduzir e conseguir o que quer.   
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Contrariando a definição clássica, o silêncio aparece não como uma subtração de 

significado, mas como um aliado e fundador de ambiguidade e sedução. O silêncio pode 

manipular tanto quanto a palavra. Ele comporta, em sua pluridimensionalidade, o dito e o não 

dito, o tácito das coisas inaudíveis e inimagináveis comuns à fala usual, sendo o avesso da 

língua ordinária, interpondo-se como fala outra, como representação de uma vontade velada. 

O silêncio foi capaz de transformar submissão em artimanha de sedução para atingir um 

objetivo. Sob esse aspecto, o silêncio é o implícito ou subentendido, já que fazem parte de um 

cenário de mescla de intenções e podem participar do combate mundano: são armas 

polivalentes, armas defensivas do silêncio, compreendem o dito e o não dito; são uma maneira 

de fazer do obscuro um universo de coisas claras. 

Contudo, não se deve deixar de lado o fato de que se esperava ou se espera, ainda hoje 

infelizmente, que a mulher fique em silêncio. Não podemos definir o silêncio da personagem 

apenas como uma forma de artimanha para sedução e obtenção de um propósito, mas também 

como uma forma de opressão. O silêncio feminino era (e ainda é) visto como uma qualidade. 

De acordo com Peter Burke (1995), a taciturnidade feminina parece ter sido geralmente 

considerada um atributo, ou um ornamento do sexo feminino. Há, inclusive, um provérbio 

grego que diz que “o silêncio em uma mulher sempre foi um sinal de seriedade e de respeito; 

falar demais foi sempre um sinal de estouvamento”13. Ademais, a mulher ainda é subjugada 

pelo sistema vigente no qual ela está inserida e o silêncio é visto como uma qualidade que 

deve ser inerente ao bom comportamento feminino. Ao longo da história da arte e da 

literatura, a mulher pode ser vista como um objeto de desejo, como um símbolo, para ir contra 

o sistema que só enxerga o homem enquanto cidadão ou indivíduo, tendo como exemplo 

desse comportamento o lirismo. No trovadorismo, há uma revolução artística de oposição, de 

questionamento ao sistema feudal, na qual a mulher era o objeto de desejo inalcançável, num 

pedestal distante do alcance. Porém, sua retratação, ainda que um ícone de subversão dos 

artistas no combate às ideologias vigorantes, era a de um ser silencioso.  

A esse respeito, cabe citar novamente o poema Mudez, visto que, na condição de 

silenciada, a mulher pode não se deixar ser “presa” fácil às intenções do pretendente, de tal 

forma que ele mesmo aponte a inexatidão de sua resposta como precursora de maior emoção, 

conforme revela o eu-lírico no verso: “Foi bom que assim ficasse. Houve mais emoção”. No 

estado de silêncio, no qual se encontra o alvo do desejo do eu-lírico, é possível perceber 

também um gesto que, sendo uma negação ou confirmação, aponta também para a vontade da 

                                                           
13 “Sempre fu ornamento di gravità e riverenza in uma donna la taciturnità: sempre fu costume e indizio di 

pazzerella il tropo favellare” (Peter Burke, 1995, p. 170) 
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jovem de tornar-se eternamente alvo do prazer, como se tratasse de um artifício amoroso de 

sedução. A respeito da sedução feminina, Francesco Alberoni (1988, p. 39) diz: “Se quer 

continuar a ser amada por ele, amada para sempre, deve afastar-se definitivamente”. E para 

fundamentar esta questão, menciona o romance A princesa de Clèves, de Madame de La 

Fayette, uma obra francesa do século XVIII, no qual a jovem princesa, de dezesseis anos, 

chama a atenção do duque de Nomours, homem muito bonito, fascinante e conquistador. 

Porém, a princesa resiste a suas tentativas de conquistá-la e este se apaixona por ela. A esta 

altura, a jovem apaixonada encontra-se diante de um dilema, se ceder, será somente mais uma 

conquista, e se recusar, será amada para sempre, e é o que a princesa faz, retira-se para um 

convento. É diante deste mesmo dilema que se encontrava ou encontra a mulher desejada pelo 

homem, ser “presa fácil”, somente mais uma conquista, ou ser “amada para sempre”. A falta 

de resposta precisa cria possibilidades de interpretação.   

Além disso, o não dito é utilizado como arma para escravizar o amado seduzido, 

porque, ao contrário do que se pensa à primeira vista, o sedutor torna-se o seduzido. É o que 

podemos deduzir do poema de Gilberto Mendonça Teles a partir do fragmento reflexivo 

encontrado no ensaio “Masculino/Feminino: olhar e sedução”, de Maria Rita Kebl (1988, p. 

411): “O sedutor é o que não se revela”. Ela ainda faz a seguinte reflexão sobre aqueles que se 

encontram num jogo de sedução: 

 

O que se diz de imediato sobre a sedução é que é um jogo. Caçada silenciosa 

entre dois olhares; captura numa rede perigosa de palavras. Jogo arriscado e 

fascinante – angústia e gozo – onde o vencedor não sabe o que fazer de seu 

troféu e o perdedor só sabe que perdeu seu rumo: um jogo cuja única 

possibilidade de empate se chama amor.  

 

 Esse jogo de sedução mencionado por Maria Rita Kebl é a caçada silenciosa associada 

ao espaço intervalar entre o dito e o não dito, ocupando o lugar do implícito, do dizer sim e do 

dizer não. Sendo assim, é possível que o erótico e a sedução sejam mediados pelo signo do 

silêncio. Porém, a ideia de erótico não está ligada somente ao sexo, à sexualidade em si, mas 

aos rituais de encantamento que os participantes desse jogo de sedução praticam, no intuito de 

conseguirem o objetivo almejado, pois, segundo Francesco Alberoni, as metas últimas de 

homens e mulheres são diferentes. O homem tem como objetivo a relação sexual, o gozo, já a 

mulher almeja fixar o amado sobre si, deseja a continuidade do enamoramento: “A sedução 

feminina não é tão simples, exige algo mais. Quer ser lembrada, fazer-se desejada depois. A 

sedução feminina age toda no presente, mas tem os olhos no futuro” (ALBERONI, 1988, p. 

38), sendo assim: “Eis porque o estímulo sexual deve ser, ao mesmo tempo, recusa, obstáculo. 
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O estímulo apressado em consumar a satisfação sexual não é um encantamento. Porque aceita 

o fim, o esquecimento, o desinteresse” (Ibid, 1988, p. 38). Essa negligência ou indiferença, 

por parte da mulher, traz subjacente ao seu silêncio o sentido da “recusa” e do “obstáculo”, 

talvez aí seu silêncio também aponte para a possibilidade da “continuidade do 

enamoramento”, tal  como Alberoni propõe. 

A expectativa do comportamento feminino é mesmo a taciturnidade, por efeito de o 

silêncio ser um sinal de seriedade, bem como vergonha e moderação, qualidades que definem 

mulheres respeitáveis. Ainda mais porque o silêncio, de fato, está relacionado à ideia de honra 

sexual desde meados do século XVI até hoje. 

Em virtude disso, compete às mulheres o melhor temperamento e a melhor 

combinação descritas por Bacon anteriormente, a saber: “O melhor temperamento e a melhor 

combinação [...] seria ter, com reputação de franqueza, o hábito do segredo, a faculdade de 

dissimular quando necessário e até a faculdade de fingir quando não há outro expediente”. 

(BACON apud BARTHES, 2003, p.52 e 53). Segundo Peter Burke (1995) em suas pesquisas 

sobre o comportamento das mulheres no que tange ao silêncio, uma mulher conversadeira 

poderia ser caracterizada como sfrenata di língua (de língua desenfreada), no sentido de que 

os homens logo pensariam que essa mulher precisasse de rédeas e freios em sua língua e, em 

alguns lugares, uma punição por maledicência era realmente aplicada. Como aconteceu com 

Domingas, a empregada do romance Dois irmãos, quando esta ainda era menina e estava no 

orfanato, onde aprendeu a ler, a escrever e a fazer os trabalhos domésticos em um regime, 

imposto pelas freiras, de punições e silêncio: 

 

As noites eram mais tristes, as internas não podiam se aproximar das janelas, 

tinham que ficar caladas, deitadas na escuridão; às oito a irmã Damasceno 

abria a porta, atravessava o dormitório, rondava as camas, parava perto de 

cada menina. O corpo da religiosa crescia, uma palmatória balançava na mão 

dela. Irmã Damasceno era alta, carrancuda, toda de preto, amedrontava a 

todos. (p. 56) 

 

 A irmã Damasceno é descrita com características inerentes aos homens, “alta” e 

“carrancuda”; e pode representar essa figura masculina de imposição, de dominação diante 

das meninas do orfanato, ao passo que as oprimia em função da preservação de um 

comportamento tido como aceitável para uma mulher. Para que essa conduta silenciosa se 

mantivesse, a freira “toda de preto, amedrontava a todos”. O fato de a freira estar “toda de 

preto” simboliza respeito e medo, sentimentos eficazes quando usados para impor valores. No 

Brasil, a cor preta pode representar respeito, morte, isolamento, medo, solidão, bem como 
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tristeza e reverência, e, por esse motivo, quando pessoas estão de luto muitas vezes vestem 

roupa preta, sendo esta uma cor preponderante em muitos funerais ocidentais. Em outras 

culturas, o preto pode ter outras representações, como por exemplo o inverno para os 

chineses, a masculinidade e a maturidade para os africanos, e no Oriente Médio essa cor 

representa tanto o renascimento quanto o luto. Como a descrição da freira é feita pela 

Domingas, podemos atribuir à cor negra o tom de medo, sentimento capaz de imprimir 

sobreposição e domínio.  

Além do objetivo de internalizar a prática do silêncio como qualidade pertinente à 

mulher com o uso do poder, o intuito da Instituição era o de alcançar o silere, o silêncio 

divino, por intermédio do tacere, o silêncio da voz, da fala ordinária. 

 

 

3.3. O encontro com o silêncio integral 

  

A abdicação da fala ordinária, não sendo por determinação alheia, pode, além de 

fundar um signo de sabedoria como observamos no início do presente capítulo, nos elevar ao 

nível de proximidade com uma unidade. Porém, diante do que foi exposto, somos capazes de 

afirmar que o silêncio não deveria ser enxergado à luz da palavra, ao contrário, cabe à palavra 

dizer o que é possível ser dito do indizível e conduzir a ele, como se este fosse o seu centro, 

uma vez que o silêncio é a origem e o fim, tudo se origina nele: é o ponto de partida, bem 

como o de chegada. Contudo, nossa experiência da existência apenas nos permite refletir 

acerca desse signo como sendo algo explicável no que tange a suas intenções, e, ao mesmo 

tempo, alcançável, porém não há como vivenciá-lo de forma íntegra, uma vez que o silêncio 

pleno é um desejo que se origina na pulsão de morte – Thanatos14 – e somente se 

materializará nela. Já que o sujeito é linguagem, se faz e se expressa através dela, o silêncio 

último da fala interior só pode ser encontrado, buscado, evocado numa zona-limite da 

experiência humana, na qual o sujeito desliga-se do mundo: a morte.  

À vista disso, temos o minuto de silêncio, momento criado para um período de 

contemplação, oração, reflexão ou meditação silenciosa como um gesto de respeito, diante de 

situações trágicas, em especial diante da morte. No romance Dois Irmãos, há uma passagem 

que ilustra esse momento: “Alguém sugeriu um minuto de silêncio em homenagem ao mestre 

                                                           
14 De acordo com o ensaio “A psicanálise e o domínio das paixões”, de Maria Rita Kehl, a matéria prima de que 

se originam os desejos – a autora trata de paixões, mas podemos ampliar a discussão para os desejos, uma vez 

que a paixão se trata de uma das variantes de desejos que o sujeito pode desenvolver – humanos são as pulsões 

em duas grandes vertentes: Eros (pulsão de vida) e Thanatos (pulsão de morte). 
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imolado” (p. 143). Esse momento de silêncio é o espaço destinado à reflexão e homenagem ao 

morto ilustre, devido ao silêncio também se aliar a um sentido de respeito pela morte. É o 

sinal de aproximação com o sagrado, com Deus. 

Essa busca pela experiência do silêncio sagrado é a explicação para a taciturnidade ser 

tão intensa em todas as religiões: o silêncio religioso é um misto de respeito por uma 

divindade, uma técnica para abrir o ouvido interior e um sentido de inadequação de palavras 

para descrever as realidades espirituais, porquanto o que não se pode falar, deve-se calar. Nós 

aprendemos o silêncio com os deuses, e o falar com os homens. 

Em virtude disso, a Igreja (como teologia e como instituição criada pelo homem) é 

substancialmente fala: ela quer linguagem para se constituir, se multiplicar e se conservar, 

muitas vezes em detrimento do que é místico, e tende a reprimir a linguagem, a parar sua 

perpetuidade, porque se trata de uma prática social, mundana. Muitos são os patriarcas da 

igreja que expressam sua ideia de que o silêncio deveria ser aprendido antes de qualquer outra 

coisa, visto que se não aprendemos a ficar em silêncio, não seremos capazes de falar. Um 

exemplo foi Santo Agostinho que, paradoxalmente, muito teve a dizer a respeito da oração 

silenciosa e a eloquência do silêncio. Contudo, outros autores religiosos enfatizavam o valor 

de palavras edificantes, embora os monges enfatizassem os perigos espirituais da tagarelice, 

verbosidade e loquacidade.  

 Muitos são os paradoxos diante do silêncio, enquanto instrumento de alcance do 

sagrado, no início ou fim da natureza. Diante disso, o silêncio aparece nos escritos de 

Plotino15 de maneira encoberta, imagem a ser revelada no exercício do próprio silenciar, já 

que poderíamos entender esse exercício como caminho a ser percorrido pelo Intelecto até a 

sua própria superação na experiência unitiva, sua meta: o encontro com o silêncio integral. A 

prontidão para a escuta desse silêncio depende de nossa disponibilidade em nos livrarmos de 

todos os demais sons, a fim de escutarmos apenas o som que vem do mais alto. Nessa 

compreensão, Plotino nos encaminha ao silêncio: “É necessário partir em silêncio e, no 

embaraço em que nos colocaram nossas reflexões, é preciso para de questionar. O que 

procurar se nós não podemos ir além? Toda busca vai até o princípio, e ali ela para.” (1938, p. 

                                                           
15  Plotino foi um filósofo neoplatônico, autor de Enéadas, discípulo de Amônio Sacas por onze anos e mestre de 

Portífirio, filósofo neoplatônico conhecido por sua biografia de Plotino, seu papel na edição da obra Eneadas e 

ajudou a popularizar e difundir o neoplatonismo em todo o Império Romano. A teoria de Plotino consiste na 

divisão do universo em quatro hipóstases: o uno, o nous, a alma e a matéria. O Uno refere-se a Deus, dado que 

sua principal característica é a indivisibilidade. Nous, para muitos autores pode ser inteligência, pensamento ou 

Intelecto, trata da atividade intelecto ou da razão em oposição aos sentimentos materiais. A alma é o elo entre o 

espírito e o corpo. E a matéria seria a parte concreta dessa teoria que explica a origem de tudo: é qualquer 

substância que ocupa lugar no espaço, seja no estado sólido, líquido ou gasoso. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neoplatonismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plotino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
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146-147). Para Plotino, o silêncio seria a unidade que não alcançamos em vida: e esta é a 

maior dor da alma e da consciência. 

 Ao longo dos séculos, pode-se perceber uma ruptura gradual entre religião e moral, 

um deslocamento da questão do silêncio da fé para os costumes. O silêncio sublimado diante 

de Deus é substituído progressivamente por uma arte de calar, de conter as palavras e a 

língua. Os impulsos da fé muda oferecem espaço a um ensinamento de virtudes que devem 

ser seguidas no campo das práticas sociais e implicam uma disciplina da reserva, um 

condicionamento à arte da reticência, como bem propõe Abade Dinouart: “o primeiro grau da 

sabedoria é saber calar; o segundo, saber falar pouco e moderar-se no discurso; o terceiro é 

saber falar muito sem falar mal e sem falar demais.” (DINOUART, 2001, p. 18). O silêncio 

direcionado a Deus passa a direcionar-se aos conceitos de civilidade, de comportamentos 

aceitáveis, e estão a serviço da sociedade. 

 

 

3.4. Literatura e silêncio 

 

Toda época e toda sociedade reinventam seu próprio projeto de noções de conduta 

voltado para a resolução das penosas contradições estruturais inerentes à situação do homem: 

sua própria ideologia para alcançar a perfeição da consciência humana e a transcendência. Na 

era moderna, uma das mais ativas metáforas para alcançar o êxito desse projeto é a arte, 

enquanto expressão da consciência humana, da consciência que busca conhecer a si mesma e, 

ao mesmo tempo, antídoto que deriva do âmago da própria consciência. A arte é mais do que 

nunca uma libertação, um exercício de ascetismo. É através dela que o artista torna-se 

purificado de si próprio e, por fim, de sua arte; ele obtém sua libertação através do árduo 

trabalho da arte e depois liberta-se dela. Nessa direção, a arte torna-se também inimiga do 

artista, ao passo que ele precisa desprender-se dela, pois ela nega a realização ou a 

transcendência que ele almeja e passa a ser considerada como algo que deve ser superado. 

É recorrente que alguns artistas deixem de lado a arte, mas a opção pelo silêncio não 

nega a sua obra, ao contrário, confere e acrescenta força e autoridade ao que foi interrompido 

de modo retroativo: o repúdio à obra torna-se um certificado de incontestável seriedade. O 

silêncio nesse sentido, como encerramento, sugere um estado de espírito de ultimação oposto 

àquele que informa o uso sério tradicional do silêncio pelo artista consciente, que seria uma 

zona de preparação, de meditação para o aprimoramento espiritual, que finda na conquista do 

direito de falar. 
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Nesse sentido, Susan Sontag (2015) afirma que: 

 

O silêncio é a mais ampla extensão dessa relutância em se comunicar, dessa 

ambivalência quanto a fazer contato com o público, que constitui um tema 

fundamental da arte moderna, com seu infatigável compromisso com o 

“novo” e/ou com o “esotérico”. O silêncio é o último gesto extraterreno do 

artista: através do silêncio ele se liberta do cativeiro servil face do mundo, 

que aparece como patrão, cliente, consumidor, oponente, árbitro e 

desvirtuador de sua obra. (SONTAG, 2015, p. 13) 

 

Não obstante, não podemos deixar de perceber que essa renúncia à sociedade, essa 

tentativa de cortar o diálogo com o público, é um gesto social em sua essência. Tanto o 

processo artístico quanto o encerramento deste provém de observação e comparação do artista 

com seus companheiros e consigo mesmo. A decisão de desistência da arte só pode ser 

legitimada quando o artista demonstra possuir gênio e tê-lo exercido com autoridade enquanto 

indagador, pois, como escreveu René Char (apud Sontag, p. 14): “Nenhum pássaro tem ânimo 

para cantar num matagal de indagações”. Isto é, o artista pode inquirir sua obra até que ambos 

estejam exaustos. 

Contudo, a opção do artista moderno pelo silêncio pouco é levada a tal ponto de 

simplificação final, de maneira que se torne literalmente silencioso e, dessa forma, o mais 

usual é que continue a falar, mas de maneira velada, de maneira que seu público não pode 

ouvir. Na tentativa de negar a arte, o escritor inclina-se cada vez mais ao silêncio e a lacuna 

sensorial ou conceitual entre o autor e seu público, o espaço do diálogo perdido ou rompido 

podem também constituir os fundamentos para uma afirmação ascética. Por isso  

 

(...) é recorrente a busca de “algo além do texto”, que estaria ao mesmo 

tempo à sua margem, impronunciável, e no seu cerne íntimo. Esse algo que 

não se consegue dizer e, no entanto, se busca dizer é justamente o que 

impulsiona a escrita, que procuraria, então, significar a inapreensível 

totalidade do vivido. Se o ideal de apreensão global permanece, ele é posto 

em xeque pela própria estrutura linear e fracionada da linguagem: somente 

se pode apontar tanto o todo quanto o silêncio através e a partir da palavra. 

(HOMEM, 2012, p. 33) 

 

 Dessa maneira, o silêncio pode existir, enquanto propriedade da obra de arte em si, 

apenas num sentido arquitetado ou não literal. Há sempre “algo além do texto”, uma vez que 

o discurso literário cumpre seu encargo na tentativa de se fazer expressar, porém de forma 

incompleta: há algo no espaço da sugestão, escondido, na perpetuação da ideia de que não há 
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discurso neutro, tema ou forma neutras. Seja de forma premeditada ou não, o texto literário 

pode dar seu recado de forma silenciosa. 

 Além disso, há ainda a busca da captura da “coisa” silenciosa além das palavras por 

parte do escritor, em virtude da linguagem fracassar ao procurar representar o real, daí o papel 

preponderante do silêncio. Por conseguinte, temos a presença de um abismo, uma vez que, 

segundo Mallarmé (apud Homem, 2012, p. 37), nomear é aniquilar três quartos da fruição da 

obra, que deriva da satisfação de adivinhar pouco a pouco, de sugerir e criar sonhos. Afinal, 

sugerir é criar sonhos. Percebe-se esse abismo, por exemplo, em Shakespeare quando Hamlet 

articula suas últimas palavras: “O resto é silêncio”, ou quando há expressões denunciadoras 

da limitação da linguagem, como: “palavras, palavras, palavras...”, ou do pensamento, em: 

“Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia”, para dar conta da 

infinidade misteriosa do real. 

Um dos problemas da representação é a possibilidade de qualquer linguagem abarcar a 

experiência. Dessa maneira, existe a indagação: haveria uma mimesis soberana, uma 

representação possível? Diante disso, Bathes (1978) desenha o campo da literatura segundo 

três vetores: mathesis, mimesis e semiosis. O primeiro vetor revela a capacidade de 

conhecimento do universo da literatura. De conhecer o mundo, de lê-lo, fazendo uso de todos 

os campos dos saberes numa espécie de fluxo de matérias. O segundo, diz respeito à 

representação do real pluridimensional a partir de uma linguagem unidimensional, à 

impossibilidade de plena representação. E o terceiro, se trata do amplo jogo de signos, 

linguagens e silêncios mesclados que o artista utiliza para evocar o que almeja colocar em 

evidência. 

Como vimos no capítulo anterior, o romance moderno não procura mimetizar, mas 

descontruir esse viés de percepção do mundo. Para tanto, são utilizados alguns recursos 

técnicos, como a quebra da linearidade na narrativa, no capítulo, nos parágrafos, na voz 

narrativa, na estrutura do tempo e do espaço, além da desconstrução dos limites de 

representação de uma personagem. Assim, os autores são capazes de problematizar os modos 

de composição formal e ilustrar o caos da vida moderna. É nessa tentativa de ilustração que 

encontramos, por exemplo, na obra Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de 

Assis, o capítulo “O velho diálogo de Adão e Eva”, no qual há as falas de Virgília e Brás 

Cubas compostas de sucessivas reticências, significantes que expressam o silêncio. A 

taciturnidade concretiza-se nesse exemplo de maneira formal, de maneira visual, pela 

ausência da palavra. As reticências desenham aquilo que não se pode pronunciar com os 

vocabulários conhecidos da língua e criam o sonho que não foi destruído pela nomeação. 
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Além da representação formal do silêncio, também é possível buscar essa imagem por 

meio da estrutura do texto literário, como cortes no tempo e no espaço. É o que acontece no 

romance Dois Irmãos, quando o narrador corta seu próprio discurso ao meio e introduz outras 

histórias, apontando para uma ruptura dos enquadramentos. É como se houvesse uma fratura, 

para deixar em suspense e assim melhor consumar seu trabalho corrosivo. Além disso, o 

narrador demonstra economia de suas palavras. Essa artimanha não é particular de Nael, como 

podemos perceber na crítica de Lourival Holanda (1992), quando este discorre acerca do 

silêncio presente em Graciliano Ramos e Camus: 

 

O texto institui uma ausência, instala um “estranhamento” no discurso. 

Rudeza vocabular – e ao mesmo tempo, precisão e pudor que tocam. Pudor 

de igreja cartuxa: onde é preciso andar lento, que o mínimo rumor percute 

aqui. 

O enfoque novo, aquele momento, ficava por conta da forma sucinta da 

narração. Pela exploração de um silêncio. Aquele modo de narrar é novo 

quando escrevem Graciliano Ramos e Camus: atesta isso o impacto da 

recepção. A propositada economia descritiva, enquanto expõe um silêncio, 

determina aquele que o sofre. Figura emblemática, metafórica: há 

disparidade social que aqui a escritura acusa. Essa economia descritiva 

estabelece um distanciamento emocional, permitindo um impacto novo: o 

sentir de modo especulativo. (p. 23) 

 

A experiência é levada mais longe, não é por meio da beleza da palavra que o narrador 

fará o leitor compreender todas as questões existentes em seu discurso, mas é por meio da 

estranheza de seu silêncio, seja em sua representação formal seja com a economia no dizer, 

que o texto vinga. É dessa forma que o texto será capaz de surpreender mais do que seduzir. 

Por meio dos mecanismos do silêncio a grande dificuldade da literatura é exposta: o desafio 

de dar indícios do intraduzível. Além disso, é por meio deles que expectativas são criadas e 

podem estar empregadas, de fato, com o intuito de esconder segredos, verdades outras, para 

que o leitor procure o que há “além do texto”, pois, segundo Clarice Lispector, é preciso ouvir 

o silêncio para captar algo mais: “(...) Ouve-me, ouve o silêncio. O que te falo nunca é o que 

eu te falo e sim outra coisa. Capta essa coisa que me escapa e no entanto vivo dela e estou à 

tona de brilhante escuridão.” (1998, p. 14). 
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4. TÁCITAS INTENÇÕES 

 

Só restava esperar. Conversam para distrair os maus espíritos que 

sempre aproveitam o silêncio para engordar intenções. 

 

Mia Couto 

 

 

 Servindo-nos das reflexões realizadas até o momento, analisaremos no presente 

capítulo a representação do silêncio no romance Dois Irmãos. Como vimos, o silêncio 

presente no texto literário pode aparecer de forma visual, quando, por exemplo, o autor insere 

reticências, ou de forma velada, por meio de rupturas do tempo e do espaço. No romance em 

análise, as suspensões criadas são campos férteis para a imaginação, sejam essas 

manifestações representadas formalmente ou não. Como representação desse estado de 

suspensão, momento em que o leitor preenche o vazio com sua imaginação, o seguinte 

fragmento da narrativa, uma interrupção entre parágrafos, é ilustrativo:  

 

Omar, sonolento, se ergueu da rede e ainda ouviu a porta da entrada bater 

com força. Correu para a calçada e desapareceu na noite, atrás da mulher.  

 

Nós soubemos que Dália era uma das Mulheres Prateadas que se exibiam 

aos domingos na Maloca dos Barés. (p. 77) 

 

Há uma omissão de fatos entre a saída da namorada de Omar, Dália, e a descrição de 

seu trabalho. Não há a retomada da ideia do parágrafo anterior e o narrador começa a relatar 

outros fatos. Essa suspensão da narrativa, esse vazio, leva o leitor atento a refletir e criar 

expectativas. Omar encontrou a namorada? O que aconteceu em seguida? É como se o 

romance se aproximasse da descrição de Clarice Lispector (1978), em sua obra A hora da 

estrela: “Juro que este livro é feito sem palavras. É uma fotografia muda.” (1978, p. 21). De 

fato, quando nos deparamos com um espaço em branco, somos capazes de construir outro 

livro, outra história, e os silêncios em Dois Irmãos produzem esse efeito, além de algo 

dialético: um vazio enriquecedor, um silêncio ressoante ou eloquente que continua a ser uma 

forma de discurso e um elemento em um diálogo. 

Nessa lógica, o silêncio falante é frequente em vários momentos do romance e traz 

consigo vários sentidos. De maneira sutil, estes momentos silenciosos são atrelados a outras 

temáticas, para que possam sugerir uma significação específica, como veremos ao longo do 

presente capítulo, a saber: silêncio + dominação e silêncio + memória, por exemplo. Contudo, 
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em outras ocasiões a ausência é simplesmente o vazio obscuro capaz de fabricar 

possibilidades diversas, como por exemplo, a vida do casal promissor formado por Yaqub e 

Lívia. Depois que Yaqub vai morar em São Paulo, ele casa-se com Lívia e vida deles em 

terras distantes torna-se uma incógnita, bem como a motivação para o apagamento de Lívia da 

narrativa. A personagem passa a ser somente mencionada em poucas passagens, sempre de 

maneira suave ou sugestiva, como no seguinte fragmento que descreve o momento em que a 

família observa as fotografias enviadas por Yaqub: 

 

Realmente, os rostos do casal Yaqub se afastaram da lente do fotógrafo. A 

mulher dele, que só existia na minha imaginação, agora aparecia nas 

imagens como um corpo alto e delgado, mais fino que lâmina. Omar dissera 

que a mulher arrastava Yaqub para os clubes grã-finos, onde ele conhecia 

clientes e fechava negócios. “Ela não pode ter filhos”, contou Omar, 

cruamente. “Mas as crias daqueles dois serão outras, vocês vão ver.” (p. 95) 

 

Diante desse trecho, é possível construir uma imagem negativa acerca de Lívia, 

parece-nos que ela é a causa do distanciamento do filho mais velho da família, já que “a 

mulher arrastava Yaqub”, e o levara para longe. Nesse ponto de vista, é sugestivo o trecho que 

ilustra esse afastamento: “os rostos do casal Yaqub se afastaram da lente do fotógrafo”. 

Quando o narrador fala na lente do fotógrafo, é como se estivesse fazendo referência à 

família, quanto mais longe da lente mais longe da família. Para contrariar o fragmento acima, 

em outros momentos da narrativa é substancial a ilustração de uma esposa atenciosa, que quer 

manter contato com os familiares do esposo, mesmo à distância: “A nora mandava de São 

Paulo caixas de presente para Halim. Garrafas de arak, latas de tabaco para o narguilé, sacos 

de pistache, figos secos, amêndoas e tâmaras. Halim, guloso, se refestelava. ‘Que mulher! 

Que nora maravilhosa!’” (p. 95). Ao mesmo tempo que há um distanciamento, há também 

uma aproximação tímida. O que incomoda é a dúvida sobre o motivo de Lívia não visitar seus 

sogros, visto que não há pistas que possam nutrir qualquer tipo de justificativa para tanto.    

Outro momento bastante mordaz para quem não suporta um mistério é o tempo em 

que Yaqub passou longe da família, morando com parentes no Líbano:  

 

Yaqub quase nada revelava sobre sua vida no sul do Líbano. Rânia, 

impaciente com o silêncio do irmão, com o pedaço de passado soterrado, 

espicaçava-o com perguntas. Ele disfarçava. Ou dizia, lacônico: “Eu cuidava 

do rebanho. Eu, o responsável pelo rebanho. Só isso”. Quando Rânia insistia, 

ele se tornava áspero, quase intratável, contrariando a conduta de gestos e a 

altivez e aderindo talvez à rudeza que cultivara na aldeia. No entanto, havia 

acontecido alguma coisa naquele tempo de pastor. (p. 31) 
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O enigma da estadia do primogênito da família em território libanês é capaz de nutrir 

infindas possibilidades na mente do leitor criativo. Nesse caso, é difícil conceber o silêncio 

como deve: ele não remete ao dito, ao contrário, ele se mantém como tal; ele permanece 

silêncio e significa. Os fragmentos expostos demonstram que o silêncio não tem relação de 

dependência com o dizer para significar: o sentido do silêncio não deriva do sentido das 

palavras. Sem dúvidas, é preciso considerar a relação fundamental das palavras com o 

silêncio, mas sem reduzi-lo a um complemento da palavra. Por essa razão, é necessário que 

nos distanciemos de algumas formas particulares de categorização já fixadas: o silêncio não 

recobre o mesmo campo do implícito e, assim como a linguagem, ele não é transparente. Para 

o implícito, o silêncio está entre o dito e o não-dito, de forma que remete ao dito. 

Em Dois Irmãos, percebemos o propósito impossível de fazer visível o vazio, por 

meio de uma técnica que beira limites. As construções, a escolha do ritmo e dos fatos 

narrados, são indicativos das tácitas intenções de Nael, pois o silêncio não é o vazio, ou o 

sem-sentido, ao contrário, ele é indício de uma instância significativa. Ele se instala no limiar 

do sentido. Nessa direção, o silêncio não se resume às palavras silenciadas que se guardam no 

segredo, sem dizer; o silêncio guarda um outro segredo que o movimento das palavras não 

atinge.  

Se Yaqub tivesse a palavra nos primeiros dias de sua chegada do Líbano, se tivesse o 

ímpeto de expressar-se como o Caçula, não mudaria o mundo, mas, certamente, seu modo de 

agir. Consequentemente, a compreensão que o leitor faria a seu respeito e de toda a obra. A 

esse respeito, Lourival Holanda sugere que “Há pouco a dizer mais, pelo tanto que implícito 

está aqui dito.” (1992, p. 59). Isto é, a percepção está no signo, nas palavras, dado que o 

sujeito costuma deter-se no signo, ao invés de ver através dele. A beleza do texto parece não 

residir na compreensão, mas somente no estético. É necessário que a palavra seja vista além 

do signo: Yaqub só se cala por não saber falar direito. Caso contrário, o dito pode tornar-se 

uma arma de gume dúplice, visto que tanto pode ser o movimento de apreensão de uma 

realidade quanto pode não significar. Exibindo, dessa forma, a permissão que a linguagem 

tem de deflorar a realidade dada, na busca da realidade escondida. 

A escolha lexical, bem como a falta de léxico, durante toda a narrativa pode indicar 

infinitas possibilidades que passam despercebidas: “Depois de Dália, Zana pensou que o 

Caçula ia desistir de amar alguém. Não desistiu; não era tão fraco assim. Além disso, as 

mulheres da casa são saciavam a sede do Caçula.” (p. 100). Esse trecho é elucidativo quando 

se trata da questão do incesto que parece rodear silenciosamente a casa da família dos Dois 

Irmãos. Quando o narrador diz “as mulheres da casa” subentende-se que se trata de uma 
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referência à mãe, irmã e empregada. Embora as relações sexuais de Omar com Domingas 

sejam mais explícitas do que com as outras, sua sugestão pode ir além: Zana, Rânia e 

Domingas não eram capazes de suprir as necessidades afetivas de Omar, não somente as 

sexuais.  A falta de adjetivação para a sede do Caçula proporciona um discurso ilusório de 

afeição amorosa, a saída encontrada por Nael para cobrir o real às vezes insuportável: o 

incesto. As palavras dizem, mas o desejo que as move constitui uma significação dada em 

acréscimo. Há a constante necessidade de provocar esses questionamentos, e a saída 

encontrada por Nael foi a elipse. Nesse sentido, é esclarecedor o fragmento no qual o narrador 

confere a paz de Domingas ao distanciamento do Caçula: “Por um tempo minha mãe ficou 

livre de suas estocadas grosseiras e exigências absurdas. Ele parou de rosnar quando 

despertava faminto ao meio-dia, (...)” (p. 102-103). Nesse fragmento Nael também parece 

cumprir sua função: a de pro-vocar nosso imaginário, alargar as dimensões do entendimento. 

As estocadas podem significar, como o que o dicionário aponta, um ataque rude e repentino, 

uma surpresa desagradável, em sua essência, mas também pode fazer-nos expandir a 

compreensão do signo. Pode fazer-nos ver através dele. Domingas sofria abusos sexuais de 

Omar?   

Para amparar essas provocações com relação ao incesto, o narrador acrescenta:  

 

Ela mimava os gêmeos e se deixava acariciar por eles, como naquela manhã 

que Yaqub a recebeu no colo. (...) ela acariciava-lhe o rosto com a ponta dos 

dedos, e Yaqub, embevecido, ficava menos sisudo. Como ela se tornava 

sensual na presença de um irmão! Com esse ou com o outro, formava um par 

promissor.  

(...) Rânia, não a mãe, ganhou os melhores presentes dele: um colar de 

pérolas e um bracelete de prata, que ela nunca usou na nossa frente.  

Ainda chovia muito quando a vi subir a escada, de mãos dadas com Yaqub; 

entraram no quarto dela, alguém fechou a porta e nesse momento minha 

imaginação correu solta. Só desceram para comer. (p. 87-88) 

 

E também com relação aos abusos sexuais sofridos por Domingas, quando a personagem 

conta: “Com o Omar eu não queria... Uma noite ele entrou no meu quarto, fazendo aquela 

algazarra, bêbado, abrutalhado... Ele me agarrou com força de homem. Nunca me pediu 

perdão”. (p. 180). Esse processo de silenciar a adjetivação parece indicar o propósito de Nael: 

reforçar o conceito do silêncio enquanto proprietário do espaço da circunstancialidade, pois 

somos levados, pelo labirinto das circunstâncias, onde não sabemos. Somos guiados por um 

emaranhado de silêncios que encobrem muitos mistérios. 
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4.1.Os segredos 

 

Quando lemos o romance ora em análise, logo nos deparamos com seus mistérios, 

seus segredos. Parece-nos que a todo o momento há algo escondido, por vezes de forma 

premeditada, mas ainda assim abrem espaço para a especulação, como no seguinte fragmento:  

 

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

esse e aquele caso, dos gêmeos, de sua vida, de Zana, e eu juntava os cacos 

dispersos, tentando recompor a tela do passado. 

“Certas coisas a gente não deve contar a ninguém”, disse ele, mirando nos 

meus olhos. 

Relutou, insistiu no silêncio. (p.101) 

 

O silêncio de Halim abre mesmo uma dimensão para a suspeita, para a desconfiança: o 

que são essas coisas que “a gente não deve contar a ninguém”? E por quê? Diante dessas 

indagações, cabe refletir: toda ausência é sinal de uma intensa presença, porquanto a elipse 

não é coincidência. As formas elípticas do romance podem trazer consigo o implícito, criam 

uma conivência entre o texto e o leitor, ou podem ainda estimular em nosso intelecto o prazer 

de imaginar o que está “além do texto”.  

Diante desse fragmento de Dois irmãos, podemos afirmar que Halim esconde algo, 

não deseja revelar “certas coisas”, bem como seu filho Yaqub. Este, por sua vez, mantém um 

distanciamento da família, seja quando estava no Líbano: “(...) As cartas que ela (Zana) 

escreveu! Dezenas? Centenas, talvez. Cinco anos de palavras. Nenhuma resposta. As raras 

notícias sobre a vida de Yaqub eram transmitidas por amigos ou conhecidos que voltavam do 

Líbano.” (p. 23); ou morando em Manaus: “Certa vez, Halim me disse que Yaqub era capaz 

de esconder tudo: um homem que não se deixa expor, revestido de uma armadura sólida.” (p. 

83); ou no momento em que vivia em São Paulo: “Com poucas palavras, Yaqub pintava o 

ritmo de sua vida paulistana.” (p. 44). Um dos maiores enigmas sobre Yaqub é o período no 

qual morou no Líbano:  

 

Yaqub quase nada revelava sobre sua vida no sul do Líbano. Rânia, 

impaciente com o silêncio do irmão, com o pedaço de passado soterrado 

espicaçava-o com perguntas. Ele disfarçava. [...] Talvez Halim soubesse, 

mas ninguém, nem mesmo Zana, arrancou do filho esse segredo. Não, de 

Yaqub não saía nada. (p. 30) 
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Sua estada em terras libanesas é um mistério. À vista disso, podemos reconhecer que o 

jogo silencioso de Yaqub é capaz de provocar um suspense que cumpre seu papel corrosivo: a 

dúvida. Nesse contexto, a alternativa que nos resta é a especulação.  

Em sua designação clássica, o ato de especular refere-se à investigação, análise ou 

pesquisa teórica sem fundamentos empíricos que se baseia, geralmente, no raciocínio abstrato. 

Trata-se, portanto, de pressuposição, uma suposição acerca de alguma coisa sem 

comprovação. Sendo assim, os mistérios em Dois Irmãos, as ausências, estabelecem um 

comportamento criativo por parte do leitor, cabe a ele preencher os espaços deixados. O 

silêncio é o espaço das especulações. É nessa perspectiva que Lourival Holanda (1992) afirma 

que o silêncio “estabelece um distanciamento emocional, permitindo um impacto novo: o 

sentir de modo especulativo” (HOLANDA, 1992, p. 23). É, de fato, o que o silêncio faz com 

o sujeito: impacta e nos faz especular, sem cessar, seu sentido.  

Além de Yaqub, outra personagem corrosiva, no âmbito da dubiedade, é sua esposa, 

Lívia. O desaparecimento da personagem não se dá de forma marcante e não somos capazes 

de compreender a razão de sua ausência, e, em função disso, instala-se um sentimento de 

estranheza. Lívia aparece formalmente somente em três ocasiões no romance em análise, a 

saber, quando era criança, no baile de carnaval: 

 

Yaqub quis ficar até meia-noite, porque uma sobrinha dos Reinoso, a menina 

aloirada, corpo alto de moça, também ia brincar até a manhã da Quarta-Feira 

de Cinzas. Seria a primeira noite de Lívia na festa dos adultos, a primeira 

noite que ele, Yaqub, via-a com os lábios pintados, os olhos contornados por 

linhas pretas, as tranças salpicadas de lantejoulas que brilhavam nos ombros 

bronzeados. (p. 15) 

 

Outra ocasião, ainda na infância, quando foi o pivô da primeira briga grave entre os 

irmãos gêmeos, na exibição de um filme no porão da casa dos Reinoso, e que causaria a 

separação de Yaqub de seus familiares: 

 

A magia no porão escuro demorou uns vinte minutos. Uma pane no gerador 

apagou as imagens, alguém abriu uma janela e a plateia viu os lábios de 

Lívia grudados no rosto de Yaqub. Depois, o barulho de cadeiras atiradas no 

chão e o estouro de uma garrafa estilhaçada, e a estocada certeira, rápida e 

furiosa do Caçula. O silêncio durou uns segundos. E então o grito de pânico 

de Lívia ao olhar o rosto rasgado de Yaqub. (p. 22)  

 

E a última circunstância foi na véspera da viagem de Yaqub para São Paulo, agora 

ambos adultos: 
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Lívia se afastou e saiu da sala, atraindo Yaqub para o quintal. Sussurraram 

com muitos risinhos e logo sumiram no matagal dos fundos. (...).  

Lívia não apareceu, deve ter saído pela ruela dos fundos. Depois Yaqub 

entrou sozinho na sala, o pescoço com arranhões e marcas de mordidas, a 

expressão ainda incendiada. (p. 35) 

 

Depois dessas aparições formais, Lívia torna-se um fantasma, ela não retorna à casa da 

família protagonista ou aos olhos deles: 

 

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 silêncio. 

“Quer dizer que não vou conhecer minha nora?”, insistiu a mãe. “Ela está 

com medo do calor ou pensa que somos bichos?” (p. 84) 

 

O que ocorre é que a ausência de Lívia se transfigura em algo de obscuro, bem como a 

vida do casal na capital paulistana. Yaqub é misterioso e sucinto em suas cartas e fomenta 

uma ebulição de possibilidades. Talvez, o afastamento de Lívia seja atribuído à culpa, porque 

foi a causadora dos males na infância de seu marido, e, em consequência, quer manter-se 

longe dessas lembranças dolorosas; ou para evitar novos possíveis desentendimentos entre os 

irmãos, uma vez que o ódio, advindo da inveja, é um sentimento constante entre eles. A 

motivação para o distanciamento de Lívia não é possível de apreensão sem a especulação, já 

que o narrador não deixa escapar nenhum rastro de explicação a esse respeito. 

À vista desses exemplos, podemos propor a distinção entre o silêncio do já-dito, o 

implícito, e o outro silêncio, o fundador, o qual permite os múltiplos sentidos. O implícito é o 

não-dito que se define em relação ao dizer, enquanto que o silêncio, ao contrário, não é o não-

dito que sustenta o dizer, mas aquilo que é apagado, colocado de lado, excluído. Em Dois 

Irmãos, os silêncios parecem ser deliberados, uma vez que a narrativa se constrói de acordo 

com as memórias do narrador, e, dessa forma, é ele quem escolhe o que revelar e o que 

disfarçar nas sombras da ausência. Há uma unidade na história, o que é excluído também faz 

parte da coerência da narrativa para que o romance feche uma progressão de direção. 

Diante dessa perspectiva, o procedimento do narrador nos faz questionar acerca de sua 

confiabilidade, já que é ele quem escolhe o que vai narrar e ocultar ao longo da história. Até 

que ponto podemos seguir o caminho traçado daquele que conta somente o que lhe convém? 

Os valores culturais e estilo de pensamento do narrador de Dois Irmãos nos guiam na visão do 

mundo da narrativa, e esta pode coincidir com a ideologia dominante no seu meio ou afastar-

se dela e julgá-la.  
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Os objetos do olhar narrativo, segundo Bosi (2007), em O enigma do olhar, são 

descontínuos e diversos, já que sua intencionalidade se desloca. Nesse sentido, relembramos a 

desconstrução do personagem uno, de Auerbach (1998), já que o homem é um ente incerto, 

vacilatório e inconstante, sujeito às mudanças a sua volta, além das mudanças do seu destino e 

dos seus próprios movimentos interiores. Por essa razão, é necessário acompanhar a 

adjetivação feita, bem como a falta dela, e, acima de tudo, desconfiar do que é dito e do que é 

oculto. É preciso estar atento ao fluxo da linguagem e à atração do silêncio, visto que o 

regresso e o progresso na narrativa são espelhos da vontade deliberada do narrador, e isso 

pode ser apreendido por meio desse fluxo e refluxo. À vista disso, cabe ressaltar a descrição 

que o narrador faz dos irmãos gêmeos: “Ela o observava, queria notar alguma coisa que o 

diferenciasse do Caçula. Olhou-o de perto, de muito perto, de vários ângulos; percebeu que a 

maior diferença estava no silêncio do irmão recém-chegado” (p. 17). Constantemente, Nael 

enaltece as características de Yaqub e seus silêncios, pois é melhor ser um homem de poucas 

palavras do que um ciarlatore, expressão utilizada no século XVI para descrever um 

charlatão, já que ciarlare significa “conversar”, pois o termo ciarlatore era usado no 

verdadeiro sentido de um homem que ganha a vida conversando na praça, contando histórias, 

vendendo algo ou tirando alguma vantagem. Portanto, a contenção verbal era associada à 

nobreza, enquanto que a prolixidade era associada aos vendedores e comerciantes. 

Dessa forma, a fim de garantir que seu interesse seja resguardado, Nael faz uso desse 

plano da técnica de caracterização, da maneira fragmentária, incompleta e insatisfatória com o 

qual elabora o conhecimento dos personagens, mas sempre com uma descrição positiva acerca 

de Yaqub, já que seu desejo era ser filho do gêmeo mais velho. Por conseguinte, conforme a 

vontade de que Yaqub seja seu pai, o narrador parece omitir Lívia da narrativa e descrever o 

gêmeo mais velho de maneiras diferentes para destacar seu desenvolvimento, ora calado e 

medroso: “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 o silêncio paralisante o envolvesse.” (p. 13), ora altivo e forte: 

 

A figura avançou, devagar; os passos ritmados pela cadência dividiam a 

avenida. O espadachim marchava à frente da banda e dos oito pelotões, 

sozinho, recebendo aplausos e assobios. Jogavam-lhe açucenas-brancas e 

flores do mato, que ele pisava sem pena, concentrado na cadência da marcha, 

sem dar bola aos beijos e gracejos que vinham da mulherada, sem nem 

mesmo piscar para Rânia. Ele não olhou para ninguém: desfilou com um ar 

de filho único que não era. Yaqub, que pouco falava, deixou a aparência 

falar por ele. (p. 32) 
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Além disso, Nael exaltava Yaqub como o exemplo em excelência do homem prudente, 

aquele cujas ações pareciam seguir as sistematizações de Barthes (2003) e Dinouart (2001): o 

gêmeo mais velho parece ser, aos olhos do narrador, um homem que não se perde nas 

palavras, não se deixa levar pelos perigos da fala, mas assume uma postura de auto 

conservação quando procura silenciar. É possível perceber esse comportamento de 

preservação quando o narrador descreve Yaqub no trecho: “Por fora, era realmente outro. Por 

dentro, um mistério e tanto: um ser calado que nunca pensava em voz alta.” (p. 45) 

E, ao mesmo tempo que enaltecia o mais velho, Nael diminuía o Caçula: “Foi 

reprovado dois anos seguidos no colégio dos padres. O pai o repreendia, dava o exemplo do 

outro filho, e Omar, mesmo calado, parecia dizer: Dane-se! Danem-se todos, vivo a minha 

vida como quero.” (p. 27). Portanto, não há garantias da natureza confiável de Nael. As 

descrições podem variar  de acordo com suas preferências e seus silêncios são oportunos: 

 

Não caiu nesse abismo, nem exigiu de si grandes feitos. O abismo mais 

temível estava em casa, e este Halim não pôde evitar. 

 

O desfile com farda de fala fora a despedida de Yaqub: (...) (p. 33) 

 

O narrador barra a compreensão e mira o foco para outro acontecimento. É como se as 

elipses entre a narrativa de um fato e outro funcionassem como distração. A troca de foco é 

um artifício de quem conta a história para desvirtuar ocorrências, deixá-las para trás, sem 

importância. A percepção é suspensa e afastada para outros lugares e tempos.  

Além disso, a mensuração de valores é recorrente. Nael faz uso da ideologia a seu 

favor, na construção de uma ideia que lhe agrada e reflete as bases da interpretação e o seu 

horizonte, dado que o tradicionalismo, a superstição, a hipocrisia ou o cinismo, em suma, 

pesariam para sua imparcialidade ao narrar.  

Portanto, nesse contexto, há uma espécie de “sociologia determinista da literatura”, 

pois, segundo Bosi (2007, p. 16), o que ela  

 

faz é uma operação até certo ponto simples de raciocínio generalizante. O 

pressuposto é conhecido: os tipos sociais existem, absolutamente, fora e 

dentro do texto. Se o autor transpôs para o plano do simbólico alguns 

esquemas de conduta que se encontram previamente na sociedade (sinônimo, 

aqui, de “realidade”), por que não conceber toda a esfera ficcional como uma 

vasta rede tipológica? A teoria do reflexo não pede outra coisa à literatura: o 

externo que vira interno (...).  
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Nesse sentido, o texto e contexto no qual ele se insere unem forças para atenuar o 

desejo do narrador. As possibilidades de paternidade de Nael diminuem de acordo com os 

comportamentos socialmente aceitáveis previstos pela sociedade dominante: ele não pode ser 

filho de outro além de um dos gêmeos. As alternativas são limitadas, visto o empecilho de 

Halim ser casado e Domingas ser tão cristã quanto Zana. 

Contudo, há algo de “moderno” e não aceitável, de acordo com olhos tradicionais, que 

o narrador não consegue conter: o empoderamento feminino. Ao contrário, o comportamento 

forte das personagens de Dois Imãos é ressaltado durante toda a narrativa. A desconstrução da 

família tradicional e da idealização do comportamento silencioso feminino ganham destaque 

no romance, podem gerar interpretações diversas, como as sugestões de traição e incesto, e 

podem implicar dúvida. 

 

 

4.2. Mudez invertida 

 

Como vimos no capítulo anterior, o silêncio feminino é uma qualidade, um atributo. 

Mas não para essas duas mulheres empoderadas:  Zana e Rânia. Ambas colocam de ponta 

cabeça o sistema patriarcal, não se submetem às vontades alheias e não se calam diante do 

outro, a primeira inverte o papel com o marido, Halim, e a segunda toma as rédeas de sua vida 

com relação ao casamento e ao trabalho. São mulheres que não se deixam silenciar e subjugar 

diante do sistema. 

O modelo de patriarcalismo, segundo Bryan S. Turner (2014), seria exercido 

essencialmente em uma unidade familiar composta por duas gerações, e ainda sob um grupo 

de empregados domésticos: todos vivendo sob o mesmo teto. Em outras palavras, a 

autoridade patriarcal do chefe da casa se estendia sobre uma coleção heterogênea de 

indivíduos de ambos os sexos, esposa, filhos e empregados. O que podemos observar em Dois 

Irmãos é o oposto: “Então era isso, assim: Zana, mandava e desmandava na casa, na 

empregada, nos filhos. Ele, paciência só, um Jó apaixonado e ardente, aceitava, engolia cobras 

e lagartos, sempre fazendo as vontades dela, e, mesmo na velhice, mimando-a (...)” (p. 41). 

Zana passa a exercer o papel de patriarca, contrariando o modelo instituído, e à Halim 

podemos afirmar que é designado o papel de coadjuvante no comando da família. 

Diante desse panorama de inversão dos papeis sociais, tomemos a perspectiva de 

Bourdieu (2012), a qual afirma que as relações de gênero seguem, mais do que fatores que 

dizem respeito à força, fatores que dizem respeito ao corpo, no que tange à questão de uma 
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topologia sexual do corpo socializado, de seus movimentos e seus deslocamentos, 

imediatamente revestidos de significação social. Isto é:  

 

(...) a divisão das coisas e das atividades (sexuais e outras) segundo a 

oposição entre o masculino e o feminino recebe sua necessidade objetiva e 

subjetiva de sua inserção em um sistema de oposições homólogas, 

alto/baixo, em cima/embaixo, na frente/atrás, direita/esquerda, (...). 

(BOURDIEU, 2012, p. 16) 

 

Essa sistematização assinala como que diferenças de natureza, inscritas na 

objetividade, contribuem para fazer existir, ao mesmo tempo em que as autenticam, um curso 

do mundo no qual as relações de sentido afirmam a dominação masculina independentemente 

das relações de força. Como por exemplo, o movimento para o alto, associado ao masculino, 

como a ereção, ou a posição superior no ato sexual, confirmam seu lugar dominante diante da 

mulher. A divisão entre os sexos parece estar na categorização das coisas. Essa ordem das 

coisas, essa divisão, é tida como natural, evidente, adquire todo o reconhecimento de 

legitimidade e parece socialmente construída entre os sexos.  

Porém, ao longo do romance aludido, há sutis alusões à inversão dessa sistematização, 

como podemos perceber na seguinte passagem: “Mas ao regressar a casa, com a alma pura e o 

gosto da hóstia no céu da boca, Halim a erguia na soleira da porta e subia a escada 

carregando-a no colo.” (p. 49). Podemos apreender a construção de um cenário de inversão do 

alto/baixo, subir/descer, que Bourdieu (2012) sugeriu como explicação para o panorama das 

relações de gênero, no qual Halim promove a dominação de sua mulher. A presença das 

expressões “no céu da boca”, que se refere à boca de Zana, “a ergueu na soleira” e “subiu a 

escada carregando-a” podem ser consideradas como representações do movimento para o alto.  

Em vista disso, é admissível ir além: esse movimento para o alto é sugestivo de 

inversão dos papeis de dominação ao passo que o marido, Halim, “a ergueu” e “subiu a 

escada carregando-a”, de modo que coloca a esposa numa posição superior. Apesar de a 

passagem evidenciar a força do marido, esta também evidencia a postura de submissão de 

Halim ao elevar Zana. Cabe salientar que nesse momento da narrativa os dois eram recém-

casados e essa postura do marido, de altear a esposa, a coloca na situação de dominante por 

todo o casamento, e resta a ele a de submisso, a de neutro, quando se trata do papel de 

patriarca da família, da imposição da voz e da vontade. 

A esse respeito, a seguinte passagem é elucidativa quanto à inversão dos padrões 

socialmente impostos: 
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Mesmo depois de sarado ele reclamava da dor, do formigamento que sentia 

nas costas, das pontadas nos ombros. Zana percebeu o fingimento: 

“Filho com as índias? Que história é essa?” 

“Olha as marcas nas minhas costas e nos meus ombros”, disse ele. “Se não 

fosse uma calúnia, tu achas que eu ia enfrentar um gigante daqueles com 

uma navalha na mão?” 

Os curumins, supostos filhos dele, não apareceram. Ele não engolia calúnias, 

tampouco explodia com qualquer centelha, e a grande batalha de sua vida foi 

mesmo com os filhos. (p. 116) 

 

 Halim cumpre, fora de casa, o papel do homem dominador e faz questão de que não 

manchem sua honra com difamações a seu respeito. Porém, dentro de casa, comporta-se por 

vezes como uma criança mimada, que exige constante atenção.  

Durante toda a narrativa, Zana não se deixa subjugar, tampouco se deixa ser objeto 

apoderado e anulado, ela foge aos paradigmas da mulher padrão na sociedade patriarcal. No 

romance, a personagem feminina não silencia, antes faz silenciar o marido, obrigando-o ao 

silenciamento, como se o apagamento de sua voz representasse a anulação de sua existência, 

já que ele aparece destituído de poder, o que parece fruto de imposições e determinações, bem 

como demonstra como o exercício da fala está ligado ao exercício de apoderamento. Até 

mesmo quando Zana silencia, podemos verificar seu poder sobre o marido: “Tinha brasa nos 

olhos, e, quem sabe, cinzas no coração. Calada diante dos vizinhos, muda para os conselhos 

de fulana, muda para tudo. Mas por dentro, lá no fundo, um banzeiro se agitava. Halim, seco 

de desejo, mas com medo, recuou” (p. 110). Nesse fragmento, em especial, podemos perceber 

que Hatoum distorce a imagem da mulher submissa, pois: 

 

A dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos, 

cujo ser {esse) é um ser-percebido (percipi), tem por efeito colocá-las em 

permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência 

simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja, 

enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis. Delas se espera que 

sejam "femininas", isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, 

discretas, contidas ou até mesmo apagadas. (BOURDIEU, 2012, p. 82) 

 

Notamos que Zana, quando deseja algo, não é sorridente, atraente, disponível ou 

esconde suas emoções, como era sugerido o bom comportamento feminino. Temos a mulher 

não-feminina, cujas emoções de desgosto afloram e refletem na relação de dominação com o 

marido. “Halim, seco de desejo, mas com medo, recuou” é, sem dúvida, o fragmento mais 

evidente de cominação de Zana sobre Halim. A intimidação por parte dela é tão grande que 

não são necessárias palavras. Portanto, temos aqui o silêncio de Zana como uma forma de 

coação, além do silêncio de Halim, como consequência dessa ordem. O que não pode ser dito 
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é algo “censurado”, por isso, temos o silêncio advindo como consequência da imposição, e 

não da escolha voluntária do sujeito. O silêncio da esposa é tão expressivo que amedronta o 

marido, e, como resultado, este nos revela um comportamento repleto de covardia. 

Diante do comportamento de anulação do homem com relação a sua família, temos as 

reflexões, já exploradas no capítulo anterior mas que cabe serem retomadas nesse momento, 

de Lourival Holanda, em seu livro Sob o signo do silêncio: 

 

O silêncio pode ser reserva de força; ou o sinal de seu esgotamento.  Nada 

muda no indivíduo mudo. E mais, o outro pode, daí, haurir sua força. A 

primeira providência do arbítrio político: a redução ao silêncio. Temos 

estigmas recentes disso. Resignação silenciosa que finda em aceitação de 

incerteza se temos, realmente, direitos. Impassibilidade, impossibilidade – 

fator que reforça a arma forte do opressor. (HOLANDA, 1992, p. 57) 

 

Nessa compreensão, percebemos o sujeito que se encontra numa espécie de fadiga 

diante da fala ordinária e recorre ao silêncio, numa demonstração de reserva de forças ou de 

“seu esgotamento”. Quando esse sujeito cansado silencia diante de seu opressor, este tende a 

construir a ideia de aceitação por parte do silenciado e fortalecimento próprio, embora o 

silêncio também possa ser sinal de contestação da fala imposta. É essa a impressão que as 

atitudes de Halim nos passam: “Assim eu via o velho Halim: um náufrago agarrado a um 

tronco, longe das margens do rio, arrastado pela correnteza para o remanso do fim. Fingia 

estar alheio a tudo? Às vezes dissimulava um apagar súbito, de quem vaga, aéreo, sobre as 

coisas deste mundo” (p. 137).  Podemos presumir, a partir deste fragmento, que Halim, agora 

já na velhice, silencia não somente como tática, como uma forma de baldar os paradigmas da 

fala, mas por cansaço, talvez efeito da culpa de ter permitido que a mulher decidisse qual filho 

iria para o Líbano ou de algo mais que não nos é revelado gratuitamente.  

Além de perder o domínio do lar, em consequência, Halim também se deixa anular no 

comércio, quando sua filha, Rânia, passa a cuidar da loja, redefinir a decoração, as 

mercadorias e a maneira de lidar com os clientes. Ainda de acordo com Turner (2014), os 

Estados e impérios eram simplesmente extensões do lar, isto é, as instituições políticas eram 

convenções naturais, não criadas pelo homem – posto que a vida política nascia dentro do lar, 

que era um ambiente natural. No contexto do romance, isso é perceptível quando observamos 

o apagamento de Halim, ao se esconder “atrás da comerciante astuta.” (p. 70). O apagamento 

da personagem, “seu esgotamento”, enquanto uma maneira de mascarar ou ocultar seus reais 

sentimentos,  demonstra uma escolha para não enfrentar contradições sociais e a dominação, 

invertendo o modo de processar o pensamento sobre algumas realidades, como podemos 
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perceber nesse fragmento: “Nessa época, Rânia quis modernizar a loja, decorá-la, variar as 

mercadorias. Halim fez um gesto de fadiga, talvez indiferença” (p. 96). Além disso, Rânia 

opta por não se casar, recusando veementemente as investidas de vários pretendentes: 

 

(...) não respondia às cartas de galanteio enviadas por médicos e advogados, 

cartas que Zana lia com voz terna e alguma esperança. Rânia rasgava todas 

elas e jogava o papel picado no fogareiro. 

“É assim que tratas os teus pretendentes?”, dizia a mãe. 

“Fumaça! Todos viram cinza e fumaça”, ela respondia, sorrindo, mordendo 

os beiços. 

(...) Rânia picava as cartas e despetalava as flores com naturalidade, e, 

quando o fazia diante de Zana, até mesmo com deleite. De nada adiantavam 

as advertências da mãe: “Vais ficar uma solteirona, filha. É triste ver uma 

moça envelhecer assim”. (p. 71)    

 

A decisão de não se casar e rejeitar qualquer investida é uma demonstração de poder, 

uma vez que, tradicionalmente, à mulher é designada a obrigação de casar-se e ter filhos, 

constituir família e viver somente em função desta. Rânia mostra-se uma mulher empoderada 

ao escolher seu futuro: abdica da ideia de mulher casada, ideal e aprovável aos olhos da 

sociedade e resolve cuidar do negócio da família, a loja no comércio: 

 

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. (p. 71) 

  

Rânia não dependia dos homens da casa para cumprir tarefas domésticas que exigem 

força, como “consertar uma torneira”, além de “garantir o sustento da casa e da família”, 

atitudes que deveriam ser atribuídas aos homens. Outro trecho que enfatiza a troca de papeis 

na família é o seguinte: “Abandonou a universidade no primeiro semestre e pediu ao pai para 

trabalhar na loja. Halim consentiu. O que ele esperava de Omar, veio de Rânia, e da 

expectativa invertida nasceu uma águia nos negócios.” (p. 70). Esperava-se que Omar fosse o 

filho que assumisse a loja, tendo em vista que Yaqub estava em São Paulo. O comando da 

loja, de acordo com a perspectiva patriarcal da sociedade, deveria ser passada de Halim para 

Omar.  

Ademais, Zana e Rânia não são as únicas mulheres que demonstram dominação e 

poder, outras também aparecem na posição de dominadoras, como por exemplo Zahia e 

Nahda, vizinhas da família protagonista do romance: 
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Certa vez as filhas o flagraram com uma cunhã atrás do balcão da Taberna 

Flores do Minho. Ele não esperava por isso, não acreditava que um dia os 

professores das filhas faltariam todos ao mesmo tempo. Deram uma sova no 

pai, nós ouvíamos os urros do viúvo ecoando no quarteirão, e quando me 

aproximei da casa eu o vi deitado na sala, escorjado sob os braços roliços e 

rijos das filhas, a voz de súplica repetindo: “Só estava me divertindo um 

pouquinho, filhas...”. Apanhou das duas feito um condenado, elas morriam 

de ciúme, não admitiam vê-lo perto de uma mulher, (...), cercavam o pai, 

ficavam de vigília, (...). (p. 64) 

 

As filhas de Talib, Zahia e Nahda invertem as posições com o pai. Este deveria ser o 

protetor das filhas, zelar por suas honras, mas são elas quem “ficavam de vigília” e tinham 

ciúme de qualquer aproximação do pai com outra mulher. A alteração de papeis também pode 

ser observada pelo fato de ser o pai quem sofre violência como correção, como punição, de 

um mal comportamento, pois “Apanhou das duas feito um condenado”. Outro homem que, 

assim como Talib, também sofria punições constantemente por mal comportamento era 

Abelardo Reinoso: 

 

A barulheira estremecia a rua, os curiosos corriam para ver Estelita espancar 

o esposo em plena manhã. Eu o via acuado, de cócoras, num dos cantos do 

cubo de arame dos macacos, onde ele ouvia xingamentos e ameaças de 

Estelita, (...). Estelita ordenada às empregadas que não desse nada àquele 

safado: nem banana, nem água. “Vais mofar aí dentro”, ela gritava. “És uma 

péssima companhia para os meus macacos.” Na manhã seguinte, a caminho 

da escola, eu trepava na mangueira do quintal de Talib para ver o pobre 

Abelardo agoniado no meio dos animais. (...) Estelita não se importava com 

fuxicos. Era altiva, considerava-se superior (...). (p. 64) 

 

O que difere Talib de Aberlado é que o viúvo tenta se defender por meio de uma 

explicação, o viúvo ainda tem voz, mesmo que seja abafada. Já Abelardo, possuía ares de 

aceitação perante a violência sofrida, ele simplesmente “ouvia xingamentos e ameaças” sem 

responder a nada. Contudo, ambos aceitaram a dominação feminina.  

É possível perceber que o romance analisado traz a representação da mulher, 

diferentemente das sociedades tradicionais na qual ela sempre foi subjugada, como figurando 

a ordem legisladora, não se intimidando no comando da casa e dos que vivem nela, 

exercendo, assim, um papel ativo na relação conjugal e familiar. Dois Imãos traz a 

representação da mulher empoderada do século XXI, mais especificamente, nas personagens 

Zana e Rânia as quais invertem o modelo patriarcal e se insurgem contra uma ordem 

preestabelecida ou determinada.  
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Nesse aspecto, o romance não traz à tona um dos ideais da modernidade: a igualdade 

entre os gêneros. Ele o inverte: a imposição da voz de Zana e seu fortalecimento diante do 

silêncio do marido colocam-na no pedestal mais alto de poder na casa. É ela quem toma as 

decisões: “'(...) A minha maior falha foi ter mandado o Yaqub sozinho para a aldeia dos meus 

parentes' disse com a voz sussurrante. 'Mas Zana quis assim... ela decidiu'” (pg. 43). Zana 

domina a casa e o marido, e a filha, Rânia, segue o mesmo caminho da mãe: passa a comandar 

a loja, que pertencia ao pai, como vimos anteriormente, além de optar por não se casar. As 

mulheres da família, principalmente Zana, se apoderam, além da voz, dos espaços 

considerados masculinos: 

 

A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a 

ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social 

do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um 

dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos; é a estrutura 

do espaço, opondo o lugar de assembléia ou de mercado, reservados aos 

homens, e a casa, reservada às mulheres; ou, no interior desta, entre a parte 

masculina, com o salão, e a parte feminina, com o estábulo, a água e os 

vegetais; é a estrutura do tempo, a jornada, o ano agrário, ou o ciclo de vida, 

com momentos de ruptura, masculinos, e longos períodos de gestação, 

femininos. (BOURDIEU, 2012, p.18) 

 

Em conjunto, e mesmo separadas, elas conseguem modificar a divisão social de 

gêneros. Mãe e filha reafirmam essa inversão de forças, por assim dizer, que coloca Zana e 

Rânia numa condição de dominadoras, quando pela lógica da sociedade, segundo Bourdieu 

(2012), seria o contrário. Aqui é Halim que cala, que se submete, que desiste de retrucar e 

aceita as vontades da esposa e da filha. Contudo, a questão é: por quê? 

 

 

4.3. Três Irmãos 

 

A cronologia no romance em análise, a continuidade temporal, foi abalada, de forma 

que é possível perceber a destruição do relógio enquanto ordem convencional do tempo. Com 

isso, as formas relativas da nossa consciência, sempre manipuladas como se fossem absolutas, 

o espaço e o tempo, são denunciadas como relativas e subjetivas. O narrador do romance, 

Nael, mostra a história de acordo com suas lembranças dos fatos, bem como com as 

lembranças que lhe são contadas. A narrativa destitui o relógio, é intercalada de tempos 

distintos, visto que Nael constantemente volta no tempo, como se abrisse uma janela para 
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visitar o passado, e depois retorna, numa espécie de flashback. Como, por exemplo, quando o 

narrador conta da chegada de Yaqub à Manaus e seu reencontro com o irmão: 

 

Yaqub apenas estendeu a mão direita e cumprimentou o irmão. Pouco 

falaram, e isso era tanto mais estranho porque, juntos, pareciam a mesma 

pessoa. 

 

Foi Domingas quem me contou a história da cicatriz no rosto de Yaqub. Ela 

pensava que um ciuminho reles tivesse sido a causa da agressão. (p. 20) 

 

A narração se inicia com o encontro dos irmãos gêmeos no momento em que Yaqub 

volta do Líbano para o seio de sua família em Manaus e, no meio de seu relato, sem qualquer 

aviso prévio, Nael começa a mostrar a história de como Yaqub adquiriu a cicatriz em forma 

de meia lua no rosto. Logo em seguida, há a retomada da ideia anterior, a chegada de Yaqub à 

capital Amazonense, e há a continuidade dos eventos a partir dali, como os feitos escolares do 

irmão recém chegado, o fracasso do Caçula na escola e a partida do mais velho para São 

Paulo.  

Há ainda essa percepção da ruptura do tempo entre alguns capítulos, como a 

contradição entre o final do primeiro capítulo e o início do segundo. O término do primeiro é 

com uma descrição de Halim, depois da chegada de Yaqub a Manaus: “Eu vi esses olhos 

muitas vezes, não tão acesos, mas tampouco baços. Apenas cansados do presente, sem acenar 

para o futuro, qualquer futuro.” (p. 35). Assim, o narrador cria a expectativa de futuro, do 

desenrolar da história a partir daquele ponto, mas o segundo capítulo se inicia com a 

inauguração do restaurante de Galib, o sogro de Halim, muito antes deste casar-se com Zana e 

terem filhos: “Por volta de 1914, Galib inaugurou o restaurante Biblos no térreo da casa. O 

almoço era servido às onze, comida simples, mas com sabor raro.” (p. 36). A história é 

composta de lembranças que vêm e vão, um ir e vir confuso e nebuloso que cria expectativas 

e especulações, pois o que foi deixado de lado nesse rompimento do tempo, o que foi 

silenciado, pode instaurar dúvidas outras. 

Em sua definição clássica, a memória é a faculdade de reter as ideias adquiridas 

anteriormente; lembrança; reminiscência; vestígio; aquilo que serve de lembrança. Para 

Aristóteles, a memória propriamente dita divide-se em duas nuances, a mnemê, mera 

capacidade de conservar o passado; e a reminiscência, a mamnesi, capacidade de evocar 

voluntariamente esse passado. Já para Le Goff (2003), a memória é um fenômeno individual e 

psicológico e liga-se também à vida social. A apreensão da memória depende, deste modo, do 

ambiente social e político: trata-se da aquisição de regras de retórica e também de posse de 
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imagens e textos que falam do passado, em suma, de um certo modo da apropriação do tempo. 

E é por essa razão, da dependência do ambiente social e da aquisição de regras, que devemos 

ficar atentos à veracidade das memórias. 

Diante dessas perspectivas, podemos apreender que o processo da memória envolve 

não só a ordenação de vestígios, mas também a releitura desses vestígios do passado, os quais 

podem ser manipulados, voluntariamente ou não, de acordo com o interesse, a afetividade, o 

desejo, a inibição e a censura exercida sobre a memória individual, levando em conta o 

ambiente no qual o indivíduo se encontra. Há ainda a questão do procedimento interpretativo 

do passado, já que à memória é atribuída liberdade e possibilidades criativas. Essa liberdade 

abre passagem para a inserção de desejos ora existentes somente no inconsciente. É o que 

acontece com o problema da paternidade de Nael: sua vontade maior é ser filho de Yaqub. 

Nesse caso, poderíamos explicar a subtração de Lívia da narrativa: o narrador não quer 

recordar que seu suposto pai tem uma esposa e vive com ela bem distante dele e de 

Domingas.  

Para convencer o leitor, o narrador sugere, sutilmente, o encanto da mãe por Yaqub: 

“Domingas também se deixava encantar por aquele olhar. Dizia: ‘Esse gêmeo tem olhão de 

boto; se deixar, ele leva todo mundo para o fundo do rio’.” (p. 24); o nervosismo, 

comportamento típico do apaixonado: “Quando Yaqub me viu no quintal, de mãos dadas com 

Domingas, ficou sem jeito não sabia quem abraçar primeiro. Minha alegria foi tão grande 

quanto a surpresa. Ele abraçou minha mãe, e senti a mão dela suada, trêmula, apertando meus 

dedos.” (p. 83); ou ainda a predileção de sua mãe e o ciúme do outro:  

 

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

passeavam. Omar ficava enciumado quando via os dois juntos, no quarto, 

logo que o irmão voltou do Líbano. “Com o Omar eu não queria... Uma 

noite ele entrou no meu quarto, fazendo aquela algazarra, bêbado, 

abrutalhado... Ele me agarrou com força de homem. Nunca me pediu 

perdão”. (p. 180) 

 

Em todos os fragmentos apresentados, há “formas composicionais de inserção e 

organização do heterodiscurso no romance” (BAKHTIN, 2015, p. 79), além de traços de 

dialogismo, uma vez que a fala de Domingas está inserida no enunciado de Nael. Por meio da 

organização das várias vozes existentes ao longo do romance, o narrador usa 

dissimuladamente as falas alheias no meio do seu próprio discurso para carregá-las de 

intencionalidade. A postura de Nael, como narrador que usa a fala da mãe em seu discurso, 

salienta a dúvida da paternidade e também expressa a vontade de ambos. Contudo, não é 
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viável deixar de considerar que toda a narrativa é constituída a partir das memórias de Nael, 

em virtude disso, o jogo de discursos e silêncios pode ser tendencioso e objetivar somente 

alternativas que lhe interessem.  

Nesse sentido, também é possível apreender, ao longo do romance, uma forma 

dissimulada do “discurso difuso do outro” ou uma “construção híbrida”, que, para Bakhtin 

(2015), são as misturas de discursos e visões de vários personagens com o narrador. Isso 

ocorre no seguinte trecho: “Na verdade, para Zana eu só existia como rastro dos filhos dela” 

(p. 28). O discurso do narrador parece ser a exposição da visão da personagem Zana de forma 

não marcada, porém, levando em consideração a tática manipuladora de Nael durante todo o 

romance, não é possível, de fato, atribuir essa visão à Zana, mas deixá-la em suspensão. Para 

enfatizar esse estado de suspensão, é ilustrativo o seguinte espaço na narrativa, outra quebra 

entre parágrafos:  

 

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. 

 

O Caçula, expulso pelos padres, só encontrou abrigo numa escola de Manaus 

onde eu estudaria anos depois. (p. 28) 

 

Há uma omissão de fatos entre o relato da atitude de Zana e o futuro escolar do 

Caçula. Essa suspensão da narrativa, esse silêncio, leva o leitor atento a refletir quanto à 

memória do narrador, bem como sua intencionalidade. Será esquecimento, mera falha da 

memória, ou uma forma de manipulação da narrativa? Segundo Bakhtin (2015, p. 69) “Cada 

palavra exala um contexto e os contextos em que leva sua vida socialmente tensa; todas as 

palavras e formas são povoadas de intenções”. Então é possível deduzir que a aliança das 

palavras e do silêncio do narrador, disfarçados de memória e esquecimento, é a forma 

encontrada por Nael para expor sua vontade quanto a sua paternidade. Ele insiste em alegar 

que seu pai é um dos dois irmãos, mas o silêncio de Zana sugere mais.  

A ruptura entre os parágrafos sugere um estado de conformidade com a fala anterior, 

porém, o silêncio trabalha com o jogo da contradição de sentidos, com a errância de 

significações, com os movimentos. Nesse sentido, a ausência evidenciada de formalmente não 

deve ser apreendida unicamente como afirmação, perpetuação da ideia anterior, mas abertura 

para outras hipóteses de apreensão, uma vez que o silêncio é o lugar da especulação. O espaço 

a ser preenchido pela palavra torna-se o lugar das suspeitas, uma vez que o oculto não 
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compreende uma intencionalidade somente, mas várias. E várias também são as alternativas 

da paternidade de Nael.  

O narrador poda as alternativas possíveis, ao mesmo tempo em que revela seu desejo 

de ser filho de Yaqub. Ele cria essa possibilidade, já que o processo de narrar possibilita, 

concomitantemente, o de criar, uma vez que a memória é uma componente da alma, e não se 

manifesta, contudo, ao nível da sua parte intelectual, mas também da sua parte sensível. Quem 

narra, narra o que viu, o que viveu, o que testemunhou, mas também o que imaginou, o que 

sonhou, o que desejou. Por isso, narração e ficção praticamente nascem juntas. A incitação do 

narrador sobre sua paternidade deve-se ao fato de ele gostar mais de Yaqub do que de Omar, e 

assim, ele cria situações nas quais a dúvida de sua paternidade seja revelada, como em: 

 

No meio da noite acordei com a voz de Domingas: se eu gostava de Yaqub, 

se eu me lembrava dele, do rosto. (...) 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. (p. 58) 

 

Esse fragmento nos mostra a imaginação de Nael em ação. Será que sua mãe 

realmente falou em Yaqub naquela noite? Ou teria sido somente um sonho? Segundo Freud 

(2001), os sonhos também são manifestações do inconsciente ligadas às emoções, e isso 

explicaria o ocorrido. A memória seletiva e o sonho do narrador, ambos demonstrando 

somente suas vontades, estão de mãos dadas durante toda a narrativa e, encobertos pelo signo 

do silêncio, geram a criação de hipóteses que convém somente a ele. A esse respeito, Ecléa 

Bosi (1994) nos diz: 

 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 

repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. A 

memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da 

sobrevivência do passado, "tal como foi", e que se daria no inconsciente de 

cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que 

estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam 

nossa consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um 

fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância, 

porque nós não somos os mesmos de então e porque nossa percepção 

alterou-se e, com ela, nossas idéias, nossos juízos de realidade e de valor. O 

simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui a identidade entre as 

imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de 

vista. (1994, p. 55) 
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Ao lembrar as palavras da mãe, Nael reconstruiu, com as imagens e os desejos do 

presente, a experiência do passado. Essa noção de exclusão da identidade entre as imagens do 

presente e do passado, propondo uma diferença em termos de ponto de vista, pode sugerir que 

as lembranças do narrador podem não representar o passado tal como foi, mas como quer. A 

lembrança foi mergulhada em sua vontade e ponto de vista do presente. 

Ainda sobre a memória estar ligada à parte sensível, temos a lembrança de Yaqub de 

sua infância no fragmento:  

 

No caminho do aeroporto para casa, Yaqub reconheceu um pedaço da 

infância vivida em Manaus, se emocionou com a visão dos barcos coloridos, 

atracados às margens dos igarapés por onde ele, o irmão e o pai haviam 

navegado numa canoa coberta de palha. (p. 13)  

 

Yaqub se lembra de um momento da infância que lhe é sensível, mas quando a 

memória não está ligada à emoção torna-se difícil rememorar certas situações:  

 

Na parede viu uma fotografia: ele e o irmão sentados no tronco de uma 

árvore que cruzava um igarapé (...). De quando era aquela foto? Tinha sido 

tirada um pouco antes ou talvez um pouco depois do último baile de 

Carnaval no casarão dos Benemou. No plano de fundo da imagem, na 

margem do igarapé, os vizinhos, cujos rostos pareciam tão borrados na foto 

quanto na memória de Yaqub. (p. 17) 

 

Diante disso, é possível afirmar ainda que a memória é rebelde à inteligibilidade, trata 

de uma função dinâmica e não mecânica: “Os fenômenos da memória, tanto nos seus aspectos 

biológicos como nos psicológicos, mais não são do que resultados de sistemas dinâmicos de 

organização e apenas existem ‘na medida em que a organização os mantém ou os reconstitui’” 

(LE GOFF, 2003, p. 420). Sendo um procedimento dinâmico, somos capazes de lembrar 

também o que não queremos, o que desejamos esquecer, porém, podemos escolher o que 

contar. Concomitantemente, é igualmente comum cair na vala do esquecimento, como vimos 

no trecho anterior.  

Partindo dessa reflexão, é plausível estabelecer que a memória está no limiar entre o 

lembrar e o esquecer: “(...) é como dano à confiabilidade da memória que o esquecimento é 

sentido. Dano, fraqueza, lacuna. Sob esse aspecto, a própria memória define, pelo menos 

numa primeira instância, como luta contra o esquecimento” (GINZBURG, 2012, p. 424). 

Outro problema da memória e do esquecimento do narrador pode ser atribuído às idas e 

vindas deste durante o enredo, já que a conjugação de tempos idos com o tempo de agora cria 

um paradoxo, próximo e distante ao mesmo tempo: “Isso Domingas me contou. Mas muita 
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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 e presenciei muitas cartadas, até o 

lance final.” (p. 23). Nael conta a história como se fosse um mero observador afastado e 

estranho aos acontecimentos, mas ao mesmo tempo é parte da narrativa e, principalmente, um 

membro da família, o filho de um dos homens da casa.  

Esse limiar entre o lembrar e esquecer do narrador nos faz questionar quanto à 

veracidade do que foi lembrado e quanto à importância do foi esquecido. Isto é, Nael escolhe 

o que vai contar e esquece o resto: ele faz um recorte, uma seleção, dos fatos que julga serem 

mais relevantes, quase sempre motivado pela emoção. Então, podemos deduzir que os 

esquecimentos de Nael podem ser uma forma de manipulação da memória para mostrar 

somente o que é importante para ele ao longo da história. Esses esquecimentos podem ser 

percebidos diante dos relatos incertos, da não linearidade da narrativa, dado que a história é 

contada de maneira fragmentada, de suas lacunas e de seus silêncios impostos, os quais são 

bastante sugestivos: 

 

Domingas disfarçava quando eu tocava no assunto; deixava-me cheio de 

dúvida, talvez pensando que um dia eu pudesse descobrir a verdade. Eu 

sofria com o silêncio dela; nos passeios, quando me acompanhava até o 

aviário da Matriz ou a beira do rio, começava uma frase mas logo 

interrompia e me olhava, aflita, vencida por uma fraqueza que coíbe a 

sinceridade. Muitas vezes ela ensaiou, mas titubeava, hesitava e acabava não 

dizendo. Quando eu fazia a pergunta, seu olhar logo me silenciava, e eram 

olhos tristes. (p. 54) 

 

Domingas não podia falar sobre a paternidade de Nael, mas é evidente a infelicidade 

que a habitava quando questionada a respeito. Por vezes o narrador tentou atestar o amor da 

mãe por Yaqub e que ele era o fruto desse amor. Mas se ele era filho do homem que a mãe 

amava, por que ela o olhava com “olhos tristes”? Além do silêncio de Domingas a esse 

respeito, temos o silêncio de Halim. Aliás, o “patriarca” da família é o homem do silêncio, 

como já pudemos perceber. Ele é um homem reservado, calado, que não se expõe ou não se 

deixa adivinhar, principalmente quanto ao passado e à paternidade de Nael, em virtude da 

imposição do silêncio, de uma forma de silenciamento, exigida por Zana, ou como uma 

maneira de fugir das situações. Halim é um mestre na arte de velar-se e ocultar-se como um 

recurso para baldar paradigmas da fala, sua neutralidade é recorrente, é uma operação para 

superar opressões e se desviar de certas situações complexas. 
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O romance Dois Irmãos sugere, por meio da escolha das memórias, dos fatos a serem 

contados e dos silêncios intercalados, diferentes interpretações e sentidos e é capaz de 

denunciar verdades escondidas de maneira sutil, como elucidação no seguinte fragmento:  

  

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. (p. 196) 

 

Tudo parece ser nebuloso e desordenado com o intuito de mascarar outras histórias, 

outras verdades, bem como outras alternativas veladas ao longo do romance: 

 

Olhava para todos aqueles barcos e navios atracados no Manaus Habour e 

adiava a partida. A imagem de minha mãe crescia na minha cabeça, eu não 

queria deixa-la sozinha nos fundos do quintal, não ia conseguir... Ela nunca 

quis se aventurar. “Estás louco? Só de pensar me dá uma tremedeira, tens 

que ter paciência com a Zana, com o Omar, o Halim gosta de ti.” (p. 66) 

 

Halim não gostava dos filhos que teve com Zana, mas gostava de Nael. Há a sugestão 

suave do adultério. Outros desvios de comportamento são o incesto e o abuso sexual: “Depois 

de Dália, Zana pensou que o Caçula ia desistir de amar alguém. Não desistiu; não era tão 

fraco assim. Além disso, as mulheres da casa são saciavam a sede do Caçula.” (p. 100). 

Quando o narrador diz “as mulheres da casa” subentende-se que se trata de uma referência à 

mãe, irmã e empregada. Embora as relações sexuais de Omar com Domingas sejam mais 

explícitas do que com as outras, como é possível verificar no trecho: “Com o Omar eu não 

queria... Uma noite ele entrou no meu quarto, fazendo aquela algazarra, bêbado, abrutalhado... 

Ele me agarrou com força de homem. Nunca me pediu perdão”. (p. 180). Porém, sua sugestão 

pode ir além: Zana, Rânia e Domingas não eram capazes de suprir as necessidades afetivas de 

Omar, não somente as sexuais. A falta de adjetivação para a sede do Caçula proporciona um 

discurso ilusório de afeição amorosa, a saída encontrada por Nael para cobrir o real às vezes 

insuportável: o incesto. Esse processo de silenciar a adjetivação parece indicar o propósito do 

narrador: reforçar o conceito do silêncio enquanto proprietário do espaço da 

circunstancialidade, pois somos levados, pelo labirinto das circunstâncias, onde não sabemos.  

O jogo de palavras e silêncios inscritos durante toda a narrativa reverbera intenções, 

sentidos e significados que estavam ocultos em forma de não-dizer. Por isso o leitor pode não 

enxergar a sugestão sutil da narrativa e entende que a recusa do dizer ordinário está ligada à 

afirmação da fala anterior ou imposta, dá forças à mentira que a linguagem transmite e, como 
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consequência, a transforma em verdade única: o pai de Nael é Yaqub ou Omar. O papel do 

leitor é preencher os espaços de silêncio do texto, pois há de ter sensibilidade para notar outra 

possibilidade mascarada pelo silêncio: Halim. A terceira alternativa não é apresentada, pelo 

narrador, de maneira tão explícita quanto às anteriores ao leitor. Portanto, somos capazes de 

atribuir ao problema da paternidade do narrador uma outra hipótese por meio das sugestões, 

ora ocultadas pelos silêncios da narrativa, interpostas entre o dito e o não-dito, entre a fala 

usual e uma espécie de falsa mudez: um silêncio mascarado de esquecimento. Um 

esquecimento revestido de silêncio como manipulação no desenrolar da narrativa.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto, foi possível perceber que não existe silêncio absoluto. 

Sempre há alguma coisa acontecendo, isto é, em lugar do silêncio puro ou alcançado 

encontram-se vários sentidos, vários movimentos para a significação, no sentido de um 

sempre retrocedente horizonte de silêncio. E esses movimentos, por definição, jamais podem 

ser plenamente consumados. Nesse sentido, Sontag (2015) afirma que: 

 

Um vazio genuíno, um puro silêncio não é exequível – seja conceitualmente 

ou de fato. Quando nada, porque a obra de arte existe em um mundo 

preenchido com muitas outras coisas, o artista cria o silêncio ou o vazio deve 

produzir algo dialético: um vácuo pleno, um vazio enriquecedor, um silêncio 

ressoante ou eloquente. O silêncio continua a ser, de modo inelutável, uma 

forma de discurso (em muitos exemplos, de protesto ou acusação) e um 

elemento em diálogo. (SONTAG, 2015, p. 18) 

 

 Não há silêncio absoluto enquanto há vida humana. Seria como o entrelaçamento de 

dois fios de naturezas diversas: a palavra terrena e o silêncio dos céus. A terra e o homem de 

um lado, o divino e o mistério de outro. Dessa forma, torna-se impossível atingir o silêncio 

absoluto, torna-se impossível também pensar num mundo sem ruídos, sem a interferência de 

barulhos externos: porque até mesmo o barulho de um pequeno inseto incomoda a quem 

anseia descanso; e de internos: pois, às vezes, os pensamentos não são tão altos que chegam a 

causar insônia ao mais cansado dos homens?  

 Podemos atribuir impossibilidade à realização da neutralidade, da apreensão do 

silêncio enquanto tática para baldar paradigmas da fala ordinária, pois o silêncio do sujeito 

nunca será interpretado como neutralidade ou como se não houvesse sentido, e, dessa forma, o 

silêncio torna-se fala. Uma fala outra capaz de expressar através de sua desordem, já que sua 

compreensão pode se dar por meio de um emaranhado de sentidos. O silêncio pode assumir a 

forma de fundante, isto é, ele é capaz de fundar um sentido dentro de vários, uma vez que é 

capaz de expressar, seja eloquência, zombaria, respeito, prudência, esperteza, 

condescendência, espiritualidade, imbecilidade, aprovação ou desprezo. 

Sendo assim, opera-se uma contraposição entre a opacidade do silêncio e as formas 

verbalizadas e de apreensão delineadas pelos significados, que conjugam, no entanto, um 

movimento contínuo, análogo ao do sujeito que procura neles se ancorar. Assim como o 

sentido, o sujeito procura incessantemente se constituir, desenhar seu contorno de território 

imaginário na densidade do real. Nesse contexto, Orlandi, metaforicamente, explica esse 
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movimento: “Como para o mar, é na profundidade, no silêncio, que está o real do sentido. As 

ondas são apenas seu ruído, suas bordas (limite), seu movimento periférico (palavra)” 

(ORLANDI, 1993, p. 35). O silêncio significa, em sua movimentação, aliado à palavra, mas 

ele não deve ser enxergado à luz dela, ao contrário, cabe à palavra dizer o que é possível ser 

dito do indizível e conduzir a ele, iluminar o caminho para o sentido, como se este fosse o seu 

centro, uma vez que o silêncio é a origem e o fim. Pois falá-lo é desfazê-lo, uma vez que a 

nomeação equivale à destruição da coisa. 

Contudo, como propor algo sem dizer tudo? Como pretender pôr, nas palavras, a 

verdade individual? Sendo a linguagem uma recriação, uma transfiguração do real, ela está 

ligada à mentira. A linguagem costuma trair a realidade, porque nunca a representa por 

inteira. Para não mentir, Nael optou pela elipse, pela não adjetivação extensa, para que 

pudesse guiar o leitor pelo emaranhado de suposições sob a luz do foco que queria. Portanto, 

não podemos confiar no modo como são narrados os acontecimentos da história, nas palavras 

expostas e nos silêncios oportunos. É necessário acompanhar a adjetivação feita, bem como a 

falta dela, e, acima de tudo, desconfiar do que é dito e do que é oculto. É preciso estar atento 

ao fluxo da linguagem e à atração do silêncio, visto que o regresso e o progresso na narrativa 

são espelhos da vontade deliberada do narrador, e isso pode ser apreendido por meio desse 

fluxo e refluxo. Desse modo, o silêncio recorrente na obra em análise aponta para a busca de 

“algo além do texto”, que estaria oculto em suas margens, impronunciável, mas em seu cerne 

íntimo. Esse algo não consegue dizer, mas busca significar e preencher os espaços para 

completar a inapreensível totalidade do vivido. A partir do que disse Lourival Holanda (1992) 

acerca do silêncio, sobre o modo especulativo, foi possível perceber que o romance em 

análise expôs silêncios capazes de sugerir, propor interpretações outras e servir de artimanha 

para esconder verdades.  

Se é verdade, como quer Todorov (2009), que a literatura não impõe uma tese para o 

leitor, mas, ao contrário, possibilita-lhe a formulação de novas teses e novas reflexões, o 

romance em estudo é representativo desse estado de coisas suspensas, questionáveis. Ao lê-lo, 

podemos perceber que, por meio da escolha das palavras, dos fatos a serem contados e dos 

silêncios intercalados, ele é capaz de sugerir e denunciar verdades escondidas de maneira 

sutil. O papel do leitor é preencher os espaços de silêncio do texto e questionar o que foi 

narrado à luz do que não foi. O jogo de palavras e silêncios inscritos durante toda a narrativa 

reverberou intenções, sentidos e significados que estavam ocultos em forma de não-dizer. 

Porém, o leitor pode não enxergar a sugestão sutil da narrativa e entender que a recusa do 
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dizer ordinário está ligada à afirmação da fala anterior ou imposta, dá forças à mentira que a 

linguagem transmite e, como consequência, a transforma em verdade única.  

O aflorar e o calar do narrador foram movimentos não só capazes de revelar intenções, 

sentidos e significados com relação a sua paternidade, mas também demonstraram as 

possíveis relações moralmente reprováveis existentes em uma família: a exploração sexual da 

empregada Domingas, o incesto e a possível hipótese de Halim ser o pai de Nael, 

configurando assim o adultério. Em outras palavras, todos os artifícios utilizados pelo 

narrador não foram capazes de mascarar as verdades internas do romance, bem como as do 

cenário da sociedade em que vivemos. Por conseguinte, o romance cumpre seu papel de falar 

do mundo que nos cerca a sua maneira, desconstruindo visões de padrões.  

No romance analisado, verificou-se que há a união entre texto e contexto, no que tange 

à valorização do olhar do narrador para os fatos que lhe agradam. Isto é, Nael faz uso da 

ideologia a seu favor, na construção de uma ideia que lhe convém e reflete as bases da 

interpretação e o seu horizonte, dado o tradicionalismo, a superstição, a hipocrisia ou o 

cinismo. As possibilidades de paternidade do narrador diminuem de acordo com os 

comportamentos socialmente aceitáveis previstos pela sociedade: ele não pode ser filho de 

outro além de um dos gêmeos. As alternativas são limitadas, visto o empecilho de Halim ser 

casado e Domingas ser tão cristã quanto Zana, e, por essa razão, a possibilidade de que Halim 

teria filhos do casamento é excluída no discurso de Nael. O adultério não é bem aceito de 

acordo com os valores que a sociedade preconiza. Essa hipótese também passa a ser excluída 

pela mente do leitor quando o narrador dá forma à imagem de um Halim loucamente 

apaixonado por sua Zana. Portanto, essa sugestão é minimizada e parece sofrer imediata 

eliminação, já que “Os curumins, supostos filhos dele, não apareceram” (p. 116). Mas como 

os filhos apareceriam se, possivelmente, lhes é negada a informação de sua paternidade?  

Ao analisarmos o romance, Dois Irmãos, fez-se necessário retomar, no plano da 

técnica de caracterização, a maneira fragmentária, incompleta e insatisfatória com a qual 

elaboramos o conhecimento dos nossos semelhantes. A narrativa fragmentada, os silêncios 

intercalados no descrever do narrador, vão de acordo com a perspectiva de Auerbach (1998), 

quando este sugere que a descrição de um objeto deve ser realizada a partir do maior número 

possível de experiências, de forma a ilustrar as possíveis modificações e, finalmente, dar 

forma a uma imagem de conjunto. Foram observadas todas as formas oferecidas em instantes 

quaisquer, todos os lados e dados fornecidos; porém, o resultado desse exame não foi um 

monte de estados ou instantes sem referência entre si, mas uma unidade, apreendida de forma 

espontânea, composta da multiplicidade das nossas observações.  
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Quanto ao narrador, percebemos que se trata de um ente incerto, vacilatório e 

inconstante, sujeito às mudanças a sua volta, além das mudanças do seu destino e dos seus 

próprios movimentos interiores. Então, o conhecimento de Nael e dos personagens que o 

cercam segue o seu próprio ritmo interno, o qual, embora seja movimentado e alimentado 

sempre de novo por outras coisas, outras influências, não se vincula a elas, mas atravessa 

livremente as fronteiras de uma para outra. Assim sendo, fomos capazes de perceber que o 

romance apresentou esse sujeito oscilante, a personagem volúvel, e deixou de visar à 

reprodução mais ou menos fiel da realidade empírica das aparências, de conhecimento uno 

que temos à primeira vista, e negou reproduzir, de uma forma estilizada ou não, idealizada ou 

não, a realidade apreendida pelos nossos sentidos primeiros e, desta maneira, podemos dizer 

que o romance analisado se encaixa nos parâmetros de descrição dos textos literários 

modernos. 

Dois Irmãos reproduz o processo suave, de acordo com a indicação de Roselfeld 

(1996), do fluxo da consciência. Trata-se de um ziguezague temporal intrínseco no indivíduo 

totalmente divergente do tempo do relógio, com o intuito de criar um movimento giratório 

para ilustrar o fluxo de consciência do narrador. Essa fusão dos níveis temporais, com leveza, 

de modo que seja imperceptível a movimentação entre passado, presente e futuro é 

estabelecida por meio das elipses, seja na sequência de capítulos e parágrafos, seja na 

mudança repentina do conteúdo narrado, com o objetivo de encobrir verdades. 

Consequentemente, temos um romance sem a ordem lógica e a coerência da estrutura que o 

romance clássico imprimia à sequência dos acontecimentos. O enfoque do romance analisado 

é a tentativa de representação da experiência psíquica, e o narrador passa a submergir na 

própria corrente psíquica, tomando a posição que lhe parece agradar mais. Como resultado, 

houve a perda da noção de personalidade total, de caráter de uma personagem e veracidade do 

fato ou acontecimento descrito, uma vez que estes não podem ser elaborados de modo plástico 

ao longo de um enredo com sequência tradicional. Isso implicou em uma construção da 

narrativa que privilegia a necessidade do narrador, visto que suas descrições não se limitam 

aos contornos externos, mas verticalizam e abrangem um mundo interno, sua consciência e 

vontade, pois aquele que conta os fatos já não está de fora da situação narrada, mas 

profundamente envolvido nela. Essa aproximação ou envolvimento do narrador conseguiram 

transformar o passado em atualidade nebulosa, em virtude da história ser narrada a partir de 

sua reminiscência dos acontecimentos presenciados e do que lhe foi contado pelas demais 

personagens do romance. Por conseguinte, temos um mundo opaco e, algumas vezes, caótico, 

devido à ordem cronológica dos acontecimentos não parecer corresponder à realidade.  
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Esta dissertação procurou trazer contribuições aos estudos sobre a ficção brasileira 

moderna, levando em consideração as tensões visíveis entre a forma de expressão e a forma 

de conteúdo, enfatizando a articulação da obra analisada com o mundo que a cerca. O 

romance Dois Irmãos não está alheio ao mundo do qual faz parte, mas em constante contato 

com ele, na maioria das vezes, na condição de questionador de histórias instituídas 

tradicionalmente: do comportamento de gêneros, da instituição do casamento e da família. 

Pudemos refletir acerca do romance de Milton Hatoum, observando sua articulação com a 

vida social e, principalmente, identificar, na estrutura de sua ficção, o processo de construção 

das elipses que consiste no que podemos chamar de uma artimanha, na medida em que o 

romance traz o silêncio como unidade temática recorrente e instigadora, para mascarar e tecer 

um cenário favorável aos anseios do narrador. Nesse sentido, foi possível perceber que o olhar 

de Nael não é confiável para dizer do que o agradava mais: ele era filho de Yaqub, o irmão 

bem sucedido e de valores, não de Omar, o irmão boêmio. E a terceira alternativa, Halim, não 

é apresentada, por Nael, de maneira tão explícita quanto às anteriores. A atribuição de outra 

alternativa ao problema da paternidade do narrador é uma hipótese, ora ocultada pelos 

silêncios da narrativa, interposta entre o dito e o não-dito, entre a fala usual e uma espécie de 

falsa mudez: um silêncio. As palavras dizem, mas o desejo que as move constitui uma 

significação dada em acréscimo. Há a constate necessidade de provocar esses 

questionamentos, e a saída encontrada pelo narrador foi a elipse e o silêncio interposto entre o 

dito e o não-dito.  
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