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Resumo 

No presente artigo, busca-se flagrar a relação de intertextualidade ope-
rada por Milton Hatoum no romance Dois Irmãos em diálogo com o 
mito bíblico, especialmente a saga dos patriarcas gemelares, Esaú e 
Jacó, e a quebra do pacto fraterno. Discutem-se as confluências e as 
dissonâncias desse diálogo, tendo em vista o caráter do romance mo-
derno, com sua pretendida independência dos enredos tradicionais e 
busca incessante por originalidade.  

Palavras-chave: Inter textualidade. Mito Bíblico. Pacto fraterno. 

Abstract  

In this article, there is an intertextual relationship operated by Milton 
Hatoum in the novel Two Brothers, in dialogue with biblical humor, 
especially a saga of the patriarchs, Esau and Jacob, and the breaking of 
the fraternal pact. We discuss the confluences and dissonances of the 
dialogue, considering the character of modern novel, with its pretensi-
on of independence of enigmas and incessant search for originality.  

Keywords: inter textuality. Myth of the Bible. Fraternal pact.  
 

Introdução 

A Bíblia – Escrituras Sagradas para milhões de religiosos da tradição 
de espiritualidade judaico-cristã, que a consideram como um registro 
da Revelação Divina – é, mais do que um conglomerado de textos reli-
giosos, um livro da cultura de muitos povos, fonte de primordial con-
tribuição para a tradição cultural e literária do mundo, especialmente o 

mundo ocidental. A intertextualidade com as narrativas bíblicas é farta 
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 em múltiplas produções dos mais variados campos das artes. Até mes-

mo artistas declaradamente ateus, como o consagrado escritor português 

José Saramago, por exemplo, bebem das águas míticas dessas Escritu-

ras em sua produção literária. É que a representação mimética da mito-

logia judaico-cristã e da cultura grega se constitui em duas matrizes cul-

turais que fundamentam a cultura do Ocidente. Comparando os princí-

pios miméticos de Homero, na Odisséia, e de Gênesis, primeiro livro do 

Primeiro Testamento da Bíblia, Auerbach (2009) assinala que: 

Os dois estilos representam, na sua oposição, tipos bási-
cos: por um lado, descrição modeladora, iluminação uni-
forme, ligação sem interstícios, locução livre, predomi-
nância do primeiro plano, univocidade, limitação quanto 
ao desenvolvimento histórico e quanto ao humanamente 
problemático; por outro lado, realçamento de certas partes 
e escurecimento de outras, falta de conexão, efeito suges-
tivo do tácito, multiplicidade de planos, multivocidade e 
necessidade de interpretação, pretensão à universalidade 
histórica, desenvolvimento da apresentação do historica-
mente devinte [o devir histórico] e aprofundamento do 
problemático. (p. 20-21) 

Na esteira desse pensamento de Auerbach, e detendo-se um pouco mais 

no estudo da narrativa bíblica, o norte americano Robert Alter (2007) 

também teoriza em favor de uma abordagem do texto bíblico numa 

perspectiva literária. A respeito da análise literária da Bíblia, Alter afir-

ma: 

Quando falo em análise literária, refiro-me às numerosas 
modalidades de exame do uso engenhoso da linguagem, 
das variações no jogo de ideias, das convenções, dicções e 
sonoridades, do repertório de imagens, da sintaxe, dos 
pontos de vista narrativos, das unidades de composição e 
de muito mais; em suma, refiro-me ao exercício daquela 
mesma atenção disciplinada que, por diversas abordagens 
críticas, tem iluminado, por exemplo, a poesia de Dante, 
as peças de Shakespeare, os romances de Tolstói. (p. 28-
29)  
 

Northrop Frye (2004) faz uma abordagem da Bíblia de uma perspectiva  
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perspectiva paradoxal. Por um lado, corrobora com a leitura da Bíblia 

enquanto literatura: os mitos bíblicos estão mais próximos do poético 

do que do histórico. (p. 73), entretanto, faz uma ressalva: nenhum li-

vro poderia ter influência literária tão pertinaz sem possuir, ele pró-

prio, características de obra literária. (2004, p. 14), e mais: ele é tão 

poético quanto possa sem ser uma peça literária. (p. 55) Para Frye, 

são inegáveis os muitos elementos literários da narrativa bíblica. En-

tretanto, lê-la exclusivamente como obra literária seria insuficiente e 

mesmo injusto com o seu propósito. A Bíblia é, no entendimento de 

Frye, um código singular que demanda interpretação especializada.  

Apesar das diferentes concepções dos teóricos citados, fato é que o 

texto bíblico possui características narrativas que convidam constante-

mente outros textos literários para uma relação intertextual. Há quem 

se debruce sobre as histórias bíblicas para reescrevê-la, concentrando-

se nas suas lacunas, nas suas dobras. Fazem, é verdade, um novo texto 

literário, dando lugar à imaginação e incluindo novas tramas, novas 

perspectivas, novas conclusões. Entretanto, esse novo texto está colado 

ao texto bíblico e dele é dependente. A presença da narrativa sacra é 

transparente. Mantêm-se as personagens, os espaços, a trama principal, 

enfim, o fio narrativo. Não é o caso do romance Dois Irmãos, de Mil-

ton Hatoum. Seu texto possui trama, conflitos, personagens, tempo e 

espaços próprios. No entanto, é possível observar o diálogo com o mi-

to bíblico, ora de forma declarada, ora como sombras mais longínquas, 

valendo-se apenas das temáticas presentes no enredo bíblico. 

O que Hatoum faz é romance moderno. Embora possa ter se inspirado 

na tradição bíblica, não submete seu texto a uma espécie de fidelidade 

a esse enredo tradicional. Isso se dava com formas literárias anteriores 

à ascensão do romance, uma vez que, como esclarece Ian Watt (1990), 

seus escritores aceitavam a premissa comum de sua época segundo a 

qual, sendo a Natureza essencialmente completa e imutável, seus rela-

tos – bíblicos, lendários ou históricos – constituem um repertório defi- 
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nitivo da experiência humana. (p. 15). O desafio de Hatoum, e de todo 

romancista moderno, é a originalidade. Precisa ficcionalizar histórias 

únicas com tamanho realismo e riqueza de detalhes que pareça ao lei-

tor uma realidade factual. Ainda de acordo com Watt (1990), o roman-

ce é o veículo literário lógico de uma cultura que, nos últimos séculos, 

conferiu um valor sem precedentes à originalidade, à novidade. (p. 

15) Assim, Dois Irmãos não é, em absoluto, uma reescrita das sagas 

bíblicas. Todavia, por meio da intertextualidade, podem-se encontrar 

sombras dos seus personagens e ecos dos seus enredos. É exatamente 

isso que aqui se pretende flagrar.  

 Um entrecruzamento intertextual mais imediato 

Embora o artigo tenha por objetivo salientar a alusão ao mito bíblico 

feito por Hatoum em Dois Irmãos, julgamos necessário destacar, ainda 

que com brevidade, que é praticamente consenso entre os críticos da 

obra hatouniana que a intertextualidade mais imediata em Dois Irmãos 

é com o romance Esaú e Jacó, penúltimo romance do consagrado es-

critor Machado de Assis, publicado em 1904. Nele, evoca-se a celeu-

ma bíblica dos dois filhos do patriarca Isaque, cujos nomes dão título 

ao romance machadiano. Como os gêmeos bíblicos, Pedro e Paulo, 

personagens do romance, também são inimigos e brigam desde o ven-

tre. Machado usa o embate entre os irmãos para alegorizar o momento 

sócio-político pelo qual passava o Brasil naquele momento, a saber, a 

transição do Regime Monárquico para o Regime Republicano. Vejam-

se um trecho da Bíblia e outro de Esaú e Jacó que narram o embate dos 

gêmeos no ventre, para que, além da alusão explícita no título, se evi-

dencie rapidamente o entrecruzamento intertextual: 

Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque 
era estéril. O SENHOR respondeu à sua oração, e Rebe-
ca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam 
dentro dela, pelo que disse: "Por que está me acontecen-
do isso?" Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Se-
nhor: "Duas nações estão em seu ventre, já desde as suas 
entranhas dois povos se separarão; um deles será mais  
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forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais no-
vo. (Gênesis 25.21-23) 

E não foi sem grande espanto que lhe ouviu perguntar se 
os meninos tinham brigado antes de nascer. — Brigado? 
— Brigado, sim, senhora. — Antes de nascer? — Sim, 
senhora, pergunto se não teriam brigado no ventre de sua 
mãe; não se lembra? Natividade, que não tivera a gesta-
ção sossegada, respondeu que efetivamente sentira mo-
vimentos extraordinários, repetidos, e dores, e insônias... 
Mas então que era? Brigariam por quê? (ASSIS, 1999, p. 
17-18) 

A convivência com a cultura judaica 

Milton Hatoum nasceu em Manaus/AM, em 1952. Filho de imigrantes 

libaneses, seu pai era muçulmano e sua mãe católica. Nasceu num ber-

ço de cultura árabe e isso está evidente em sua escrita. Em Dois Ir-

mãos, por exemplo, a família protagonista é de origem libanesa. Mas 

Hatoum também conviveu de perto com a cultura judaica, conforme 

explica Lucius de Mello (2013):   

Na Manaus da sua infância, Milton Hatoum conviveu 
com judeus marroquinos e assistia, com curiosidade, as 
manifestações da cultura e da fé judaicas agora enraiza-
das na floresta brasileira. Mas a presença da cultura he-
braica no Amazonas vem de muito antes. Os primeiros 
judeus chegaram à região em 1810. (p. 11-12) 

É plausível o pensar que, como sustenta Mello, tenha sido nessa convi-

vência que Hatoum encontrou inspiração para tantos personagens ju-

deus em suas obras e para o diálogo com a narrativa bíblica, que é fre-

quente em sua produção literária, mesmo que ele, pessoalmente, embo-

ra batizado na igreja católica, por vontade de sua mãe, se declare ag-

nóstico. Seu interesse pela bíblia, como acontece com tantos outros 

escritores, é iminentemente cultural e literário.  

Referências diretas à Bíblia 

Hatoum dialoga com o mito bíblico. Como Machado, em Esaú e Jacó, 

em Dois Irmãos, ele igualmente associa a história dos seus persona-

gens gêmeos, Omar e Yaqub, à conturbada saga bíblica dos filhos gê- 
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gêmeos de Isaque e Rebeca, embora se possa encontrar alusão secundá-

ria a outro enredo veterotestamentário, como se apontará no decorrer 

do artigo. Por ora, observem-se dois registros do romance em que há 

uma referência explícita à narrativa bíblica: 

Então era isso, assim: ela, Zana, mandava e desmandava 
na casa, na empregada, nos filhos. Ele, paciência só, um 
Jó apaixonado e ardente, aceitava, engolia cobras e 
lagartos, sempre fazendo a vontade dela, e, mesmo na 
velhice, mimando-a, “tocando o alaúde só para ela”, co-
mo costumava dizer. (HATOUM, 2006, p. 41 – Grifo 
nosso).    

Então, quase um mês depois, Rânia entregou à mãe um 
envelope que Yaqub enviara à loja. Era uma carta com 
poucas linhas. Ele não aceitou nem recusou qualquer 
perdão. Escreveu que o atrito entre ele e Omar era um 
assunto entre eles dois, e acrescentou: “Oxalá seja resol-
vido com civilidade; se houver violência, será uma cena 
bíblica”. Mas ele se interessou pela construção do hotel, 
ignorando a participação do irmão. Terminou a carta com 
um abraço, sem adjetivo ou aumentativo. A mãe leu em 
voz alta essa palavra e murmurou: “eu peço perdão e ele 
se despede com um abraço”. No entanto, a menção da 
Bíblia deixou-a mais preocupada. (HATOUM, 2006, p. 
171 – Grifos nosso)  

Ruptura do pacto fraterno 

Uma das características mais marcantes da Bíblia é que, apesar de re-

clamar para si a autoridade de livro sagrado, não o faz no sentido de 

apresentar personagens perfeitos, infalíveis, divinizados. Embora in-

centive o cultivo de virtudes ético-morais, essas Escrituras Sagradas 

não têm qualquer ilusão a respeito da condição do ser humano e desve-

la suas sombras, ambiguidades e contradições existenciais. Tanto o Sal-

mista quanto o apóstolo Paulo declaram enfaticamente: Não há um jus-

to, nem um sequer! (Cf. Sl. 14. 1-3; Sl. 53. 1-3; Rom. 3. 10). E talvez 

não haja dimensão de maior demonstração das sombras humanas do 

que as intrigas familiares, as desavenças na principal ambiência em 

que, por princípio, deveria prevalecer o amor, a solidariedade, a harmo-

nia e a comunhão terna. A intriga de Esaú e Jacó tem sido constante- 
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mente revisitada na história da literatura. A bíblia desses casos que 

Mariana Costa (2011) chamou de ruptura do pacto fraterno: 

Os conflitos entre pessoas ligadas por laços de sangue, a 
violência perpetrada no lar e as diversas problemáticas 
que circundam a família sempre forneceram rica matéria 
à literatura. Neste universo mais amplo, um vasto núme-
ro de relatos elege a figura dos irmãos. Assim, a literatu-
ra é pródiga na exibição de irmãos que se desentendem e 
criam entre si um ambiente de total hostilidade. Desse 
desentendimento, a história bíblica de Esaú e Jacó cons-
titui uma representação arquetípica, pois as diversas lite-
raturas apropriam-se desses modelos universais e consti-
tuem a partir deles os seus próprios mitos, lendo os tais 
enredos como representações e comentários de proble-
mas que ocorrem em seu mundo, sua cultura. (p. 1) 

Em Dois Irmãos, pode-se notar uma paridade com dois personagens 

bíblicos: Omar está para Esaú, como Yaqub para Jacó. Com esses últi-

mos, a equivalência já aparece nos nomes. A proximidade pode ser 

percebida, por exemplo, na natureza rude, selvagem, dominada por 

pulsões, instintos e paixões, tanto de Esaú quanto de Omar. Semelhan-

temente, Jacó é arguto, ardiloso, guiado por uma inteligência raciona-

lista, a ponto de roubar a benção de primogenitura do irmão. Yaqub é 

racionalista, progressista, iminentemente urbano, e além de conseguir 

roubar Lívia de Omar, rouba também o sucesso com o hotel. Mas há 

também alterações possivelmente intencionais no enredo hatouniano. 

Se na história bíblica Jacó é o preferido de Rebeca e Esaú o preferido 

de Isaque, em Dois Irmãos as predileções se invertem. Omar é o predi-

leto de Zana, enquanto Halim não esconde sua preferência por Yaqub. 

Outra diferença fundamental é que, no caso do mito bíblico, há a re-

composição do pacto fraterno. Já em Dois Irmãos, o ódio se intensifica 

e permanece até o fim. 

Há ainda uma questão política na confluência entre esses personagens. 

Esaú, também chamado de Edon, é o ancestral dos edonitas, ancestrais 

dos árabes. Jacó, rebatizado de Israel, é o patriarca dos judeus. As que- 
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relas políticas alimentadas por embates religiosos perduram por milê-

nios e ainda podem ser vistas hoje nas guerras entre judeus e palestinos 

em disputa territorial. No caso de Yaqub e Omar, podem-se ver os 

conflitos de interesses políticos entre os eixos sudoeste e norte do país. 

A luta por sustentabilidade ambiental versus o progresso e desenvolvi-

mento urbano desenfreado. Em Dois Irmãos, assiste-se, com pesar, co-

mo se deu o violento processo de urbanização da cidade de Manaus, 

com povos ribeirinhos sendo esmagados pelas botas tirânicas da dita-

dura militar. 

Caim e Abel também são evocados 

A não recomposição do pacto fraterno entre Omar e Yaqub contraria 

completamente a conclusão do mito bíblico. Nele, os irmãos Jacó e 

Esaú vivem um reencontro cheio de perdão e ternura: 

Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximan-
do, com quatrocentos homens, dividiu as crianças entre 
Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus 
filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com 
José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproxi-
mar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. 
Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao 
seu pescoço, e o beijou. E eles choraram. Então Esaú 
ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças. E pergun-
tou: "Quem são estes?" Jacó respondeu: "São os filhos 
que Deus concedeu ao teu servo". Então as servas e os 
seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois, Lia e 
os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chega-
ram José e Raquel, e também se curvaram. Esaú pergun-
tou: "O que você pretende com todos os rebanhos que 
encontrei pelo caminho? " "Ser bem recebido por ti, meu 
senhor", respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: "Eu já 
tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu". 
Mas Jacó insistiu: "Não! Se te agradaste de mim, aceita 
este presente de minha parte, porque ver a tua face é 
como contemplar a face de Deus; além disso, tu me rece-
beste tão bem! Aceita, pois, o presente que te foi trazido, 
pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho 
tudo o que necessito". Jacó tanto insistiu que Esaú aca-
bou aceitando. Então disse Esaú: "Vamos seguir em 
frente. Eu o acompanharei". (Gênesis 33.1-12) 
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Aqui se pode enxergar a liberdade que o romancista tem de manipular 

suas fontes e criar novos enredos, já que, como aqui já discutido, não 

guarda uma relação de fidelidade e subserviência aos enredos tradicio-

nais. No entanto, talvez seja melhor nesses irmãos reconciliáveis um 

diálogo com outro mito bíblico. Quando Yaqub diz que se o conflito 

dele com Omar não for resolvido com civilidade poderá haver uma 

cena bíblica, o que claramente se evoca é a história fratricida de Caim 

e Abel, conforme sustenta Costa (2011): 

Nesse momento, o par gêmeo dissonante tomado como 
exemplo não é Esaú e Jacó, pois estes apontam, na Bí-
blia, para um restabelecimento da aliança fraterna; ao 
passo que Caim e Abel são o par de rivalidades por ex-
celência: a morte de Abel e a marca de Caim denotam a 
impossibilidade de reestruturação familiar no clã do pri-
meiro homem. A primeira família na mitologia judaico-
cristã constituída por Adão, Eva e seus filhos já traz em 
seu bojo o peso da impossibilidade do pacto fraterno: os 
dois primeiros irmãos da humanidade se digladiando 
pela preferência divina; e aquele que é preterido, por não 
se conformar, mata o outro, por inveja, ciúmes. (p. 4).  

Apesar de não haver uma morte literal, a quebra do pacto fraterno faz 

com que um consiga aniquilar a possibilidade de vida digna do outro. 

Yaqub morre existencialmente afogado em seu mar interior de ódio e 

desejo de vingança. Omar morre psiquicamente, já que, depois das su-

cessivas torturas físicas e psicológicas que sofreu na prisão, em plena 

ditadura militar, a mando do seu raivoso irmão, aliado dos militares, 

entra num completo estado de bestialização. A desagregação familiar 

foi completa. E essa desgraça já havia sido prenunciada desde a epí-

grafe do romance.  

 

Considerações Finais 

O romance Dois Irmãos, de Milton Hatoum, tem muitas portas de en-

trada para análises. Escolheu-se aqui flagrar uma relação de intertextu- 
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alidade com a narrativa bíblica. Ainda assim, não houve a pretensão de 

ser uma leitura exaustiva. Procurou-se assinalar as confluências textu-

ais mais evidentes. No entanto, é provável que haja diálogos com ou-

tras sagas bíblicas que aqui tenham escapados. Além disso, há certa-

mente outras intertextualidades em operação, que não foram objetos de 

análise. Este artigo também teve a pretensão, ainda que consciente da 

simplicidade e concisão da sua abordagem, de oferecer alguma contri-

buição relevante, junto a tantos outros esforços acadêmicos, de ratifi-

car a bíblia como livro da cultura, catalisadora da produção literária, 

promotora de beleza estética e provocadora de reflexão sobre a com-

plexidade da vida humana. Isso se faz importante, especialmente num 

tempo em que esse texto dito Sagrado tem sido tão instrumentalizado 

por grupos políticos e religiosos fundamentalistas, promotores de dis-

cursos de ódio, reacionarismos e mortes simbólicas e até mesmo físi-

cas. 
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