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APRESENTAÇÃO
Elizabeth Hazin

O II Encontro de Literatura Osmaniana, proposto pelo Grupo de pesquisa Estudos Osmanianos: 
arquivo, obra, campo literário (UnB) para os dias 21, 22 e 23 de setembro de 2015, na Universidade de 
Brasília, reúne estudiosos do Brasil e convidados do exterior que se interessam pela obra do escritor 
pernambucano Osman Lins. Como no ano anterior, tem o evento o caráter significativo de fazer uma 
homenagem que, neste ano de 2015 vai dirigida a um dos romances do autor: A Rainha dos Cárceres 
da Grécia. O motivo de tal homenagem prende-se ao fato de que se lê – em suas páginas – diário 
do protagonista que, escrito no período que vai de 26 de abril de 1974 a 23 de setembro de 1975, 
completa agora 40 anos. 

O foco preferencial do evento é a abordagem do romance citado, o que não significa, todavia, que 
outras obras do autor não possam ser objeto de apresentações. O romance – verdadeira ars poetica 
de Osman Lins - tem sido desde sua publicação alvo de estudos diversos, incluídos aí aqueles que 
se dão em outras áreas do conhecimento, deixando claro o quanto a obra desse autor é capaz de 
dialogar com saberes diversos que terminam por lhe acrescentar valor ímpar no âmbito da Literatura 
Brasileira.  Uma tese de doutorado na História (UFRPE) e um roteiro cinematográfico recém concluído 
na USP, para citar alguns exemplos, atestam o que vem sendo aqui afirmado. Assim, espera-se que 
tal evento possa contribuir para o aprofundamento da obra osmaniana, concedendo ao escritor o 
lugar que de fato merece na área dos Estudos Literários. Como tal romance é atravessado pela 
imagem da Burocracia Estatal, foi a mesma escolhida como imagem representativa da configuração 
do evento, sendo seu campo semântico estendido à fatura do Programa e à decoração do ambiente, 
numa tentativa de ordenação e coerência da matéria.

O foco proposto para a segunda edição do ELO - Encontro de Literatura Osmaniana, reparte-se 
nos quatro eixos temáticos que se descrevem a seguir. Levando-se em consideração os 40 anos 
do Diário do Professor (1974-1975), reunem-se em torno de 1) Em direção ao imensífero, estudos 
que se centrem especificamente no romance A Rainha dos cárceres da Grécia, levando em conta 
qualquer de seus aspectos reveladores da singularidade das leituras e interpretações; 2) A firmeza 
de cores nos tecidos propicia reflexões em torno da totalidade da obra osmaniana, a partir do ponto 
de vista estritamente literário, acolhendo múltiplas abordagens de seus textos; 3) Onde tudo invade 
tudo é definido pelo olhar crítico de pesquisadores que lidem com a obra desse autor, levando em 
conta o intertexto aí contido ou considerando outras áreas que extrapolem o estritamente literário e 
de que se alimenta seu texto ficcional;  e o quarto e último eixo 4) Xô, Xô, hão de ver-me e não direi 
quem sou é a oportunidade para que o Grupo de Estudos Osmanianos da Universidade de Brasília 
apresente publicamente trabalho coletivo de pesquisa, baseado no personagem-espantalho do 
romance homenageado: a cada um dos treze nomes por que é chamado o personagem corresponde 
um aspecto teórico ressaltado no romance, cada um desses desenvolvido por treze membros do 
grupo, cujo trabalho alude sem dúvida à conexão entre a criatividade individual e a coletiva. 

 Os estudos da obra de Osman Lins não constituem ainda vertente forte da atuação de 
pesquisadores e da reflexão contemporânea na área de Letras, no interior das universidades 
brasileiras. Em grupos isolados, em São Paulo, Recife, Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza, 
Goiânia, Belém e Brasília, professores desenvolvem pesquisas sobre o escritor, que não possui vasta 
fortuna crítica, apesar da densidade de seus textos e do fato de terem como característica o fazer 
pensar teoricamente questões relativas, por exemplo, a gênero textual, estruturação e recepção. 
Assim, um encontro dessa natureza termina por propiciar o espaço ideal para a discussão de 
questões contemporâneas sobre a relação entre obras literárias enquanto objetos estéticos e suas 
consequências éticas, constitutivas do evento, trazendo à tona um modo de pensar os procedimentos 
escriturais de Osman Lins que não pode ser deixado de lado, se o desejo é o de que este autor seja 
apreendido em uma clave profunda.
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EIXO TEMÁTICO: ONDE TUDO INVADE TUDO

ANA MARIA AGRA (UnB) 

“PASTORAL”: O PAPEL DA IDENTIFICAÇÃO

Em “Pastoral”, de Osman Lins, o relato do menino Baltazar edita o tema edipiano, de forma a focalizar o 
incesto, mostrando por meio de um deslocamento metonímico a falta da mãe. O narrador dirige seu desejo 
para a égua Canária, fato proibido pelas leis humanas. À luz da psicanálise pode-se pensar no processo de 
identificação como uma expressão de uma comunhão de origem sexual, expressão primária de sua ligação 
afetiva com a mãe. Ao mostrar ao leitor um personagem que se deixa matar, lutando pelo seu objeto de 
desejo, o conto de Osman Lins veicula nas entrelinhas do enunciado a denúncia devastadora representada 
pela figura do pai.

Palavras-chave: Osman Lins; Nove, Novena; Complexo Edipiano; Identificação; Deslocamento.

FERNANDO DUSI ROCHA (Doutor UnB) 

O CORTEJO DO CORPO ETERNAL: ÍNDICES DE DESSACRALIZAÇÃO
DA MORTE NO CASO ESPECIAL “MARCHA FÚNEBRE”

A presente comunicação tem por objetivo apurar alguns indicadores de presença do sagrado que conturbam 
a noção do corpo belo e incorruptível, apregoada num dos Casos Especiais escritos por Osman Lins para 
a televisão, intitulado “Marcha Fúnebre”. Pretende-se perquirir, na análise da telenarrativa osmaniana, 
a re-expressão do eterno rogo da brevidade da vida numa sociedade futurista e investigar — num apelo 
redimensionado do memento mori — a indiferença diante da salvação ou da expiação da alma. Busca-se avistar 
a pontualização de valores sacros e profanos, tendo como pedra angular a recusa da morte diante da corrupção 
da beleza humana, de forma a revelar o que Osman Lins — desbravadoramente — sugere e prognostica: o 
desencanto do mundo diante do excesso de dessacralização. Trata-se de uma tentativa de desenhar alguns 
índices de dessacralização e de mostrar como o sagrado, no seu elastíssimo campo de influência, permite uma 
mistura desordenada de atitudes e de posições diante da morte incapazes de serem harmonizadas.

Palavras-chave: Osman Lins; Marcha Fúnebre; Literatura e Sagrado; Literatura e Morte.

JOÃO GUILHERME DAYRELL DE MAGALHÃES SANTOS ( Estágio Pós-Doutoral UFMG) 

PARADOXO E ANIMISMO: OSMAN LINS, UM SELVAGEM CIVILIZADO

Em uma famosa objeção à comparação de sua literatura com aquela engendrada pelos nouveaux romanciers 
franceses, Osman Lins afirmava ser tal corrente literária extremamente civilizada enquanto, ao contrário, 
via-se (a si mesmo e sua prosa) como “um tanto civilizado, mas (...) mais ou menos primitivo, um selvagem 
civilizado”. Considerando que o primitivismo osmaniano é colocado pelo autor como algo da ordem 
dos “instintos” e do “incompreensível”, esta comunicação pretende demonstrar como este aspecto foi 
identificado pelo crítico franco-lusitano Álvaro Manuel Machado de maneira precisa, sobretudo quando 
este autor propõe o “paradoxo” e o “animismo” como chave de leitura de Nove, novena e Avalovara. 
Assim, pretendemos aclarar o interesse de Lins pela coincidentia opositorum e pelo “olhar” dos animais 
propostos por Mircea Eliade, além de desdobrar o protagonismo dos seres não-humanos e da natureza em 
geral em suas obras citadas. Finalmente, exporemos como Lins, em sua literatura, elabora uma veemente 
crítica à pretensão à racionalidade pura.

Palavras-chave: Osman Lins; Nove, Novena; Avalovara.



6 7

JOEL YAMAJI (USP) E TERESA DIAS (Doutor USP)

TRANSCRIÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE A RAINHA DOS
CÁRCERES DA GRÉCIA - VOZES E ESTILO EM OSMAN LINS

A rainha dos cárceres da Grécia (do romance homônimo de Osman Lins)
Projeto para adaptação cinematográfica – Joel Yamaji
 
Sinopse :
Um professor relembra a amiga, morta recentemente em um acidente, através de um romance inédito, escrito e 
deixado por ela: A rainha dos cárceres da Grécia. No livro, depara-se com a história de Maria de França, parda, 
esquizofrênica que, vinda do interior do Pernambuco para a capital, vive como doméstica em um bordel e, 
depois, como operária em fábrica de tecelagem. Injustiçada, passa a vida pleiteando uma aposentadoria na 
Previdência Social, por motivos de saúde mental, sem nunca consegui-lo. Maria de França acredita em 
poderes mágicos e, emseu jeito peculiar de ser, passa a construir um espantalho para protegê-la dos inúmeros 
inimigos que vê, entre eles, pássaros gigantes que a atormentam e homens que lhe exigem coisas numa lógica 
impossível de compreender. Um jovem jogador de futebol de várzea, cobrador de ônibus, apaixonado por 
ela, tenta ajudá-la. Imerso no livro da amiga, o professor, aos poucos, será acometido por lapsos de memória 
e crise de identidade, até descobrir-se, ele próprio, como uma das personagens do romance. O filme, a partir 
da obra homônima de Osman Lins, traz à memória ecos da história recente de nosso país (os anos 70), e 
lança o olhar sobre parte do povo brasileiro que foi alienado e deserdado pelo sistema político-econômico, 
social, de saúde pública e educação impostos desde então. Ao mesmo tempo, através da dedicação do professor 
à memória do livro da amiga, é uma homenagem ao romance e à literatura nacional, buscando, em linguagem 
épica e de realismo fantástico, resgatar nosso imaginário popular.

LUCIANA BARRETO MACHADO REZENDE (Doutoranda UnB)

ABEL, BABEL, PURGATÓRIO: “MEU PORTÃO OU ALÇAPÃO ESTÁ EM ROOS”

Sob o signo do infortúnio, da balbúrdia e da incomunicabilidade, é possível associar a germânica Anneliese 
Roos, primeira das mulheres de Abel, à figura bíblica de Babel, especialmente pela personificação da falta e 
da incompletude como elementos mobilizadores de sua busca. Pois a Torre de Babel – malogrado e grandioso 
projeto edificado por Nemrod, primeiro rei da Babilônia, sob o propósito de se alcançar o céu, construir uma 
cidade e conquistar um nome – comporta também alinhamento simbólico com o Purgatório concebido por 
Dante Alighieri em A Divina Comédia. Além da equivalência plástica entre a altíssima montanha, também 
em forma espiral ascendente, segundo a topografia dantesca, e o mito bíblico, outra interseção, aproximando 
Roos à torre-templo e à representação de Dante, está contida na raiz do nome, já que Babilônia deriva do 
acadiano Bāb-ilu, que significa “porta do céu” – e é justamente junto a ela que Abel avista a “Porta Dourada”. 
Caracterizada como esquiva e fugidia, a claridade emanada pela mulher alemã é mais um dos sinais de rarefação 
que compõem o desenho da personagem, sempre escapando e evadindo do seu pretendente. Assim como a 
“ofuscante” e “inapreensível” Roos, o reino do Purgatório também é atravessado por extrema luminosidade e 
os condenados diáfanos e sem sombra. A suspensão diante de um porvir incerto, o ‘entre’ que compreende a 
história entre Abel e sua musa, a dilatada espera do protagonista por sua esquiva e fugidia amada contornam e 
conformam, então,  a tríade Babel-Roos-Purgatório, segundo a perspectiva bíblica e dantesca.

Palavras-chave: Osman Lins; Avalovara; Dante; A Divina Comédia.

LUÍS MANUEL DOMINGUES DO NASCIMENTO (UNICAP/UFRPE)

A RAINHA DOS CÁRCERES DA GRÉCIA E O DIÁRIO DA CONDENSAÇÃO
DAS MODERNIZAÇÕES DE UM BRASIL RECENTE

No romance de Osman Lins, intitulado A Rainha dos cárceres da Grécia, o lugar nomeado Grécia é a condensação 
das periferias dos centros modernizantes, a Europa e suas capitais, que para instituir a modernidade e levar a 
cabo os seus processos de modernizações tiveram que se valer do mundo descoberto e colonizado. Um desses 
mundos é a América e suas cidades, entre as quais está o Recife, que durante muitos séculos foi um não-lugar 
ou um simples apêndice do centro europeu, mas, como tantas outras cidades da América, foi essencial para 
que a Europa se tornasse o centro do mundo e desencadeasse o seu processo de modernidade, feito à custa de 
sacrifícios e de derrotas catastróficas dos povos das periferias condensadas. Esse Recife, junto com as cidades 
de Olinda e São Paulo, é o cenário primordial desse romance de Osman Lins, que perpassa uma unidade 
temporal, expressa através de um diário escrito por um autor inominável, situando a cidade do Recife em um 
país que crescia a uma média de 11% do PIB ao ano, entre 1970 e 1973, e uma cidade que passava a não mais 
ser governada e sim gerenciada pelos parâmetros da eficiência, eficácia e racionalidade da empresa capitalista, 
livrando-se, dessa forma, das rugas das administrações politizadas e/ou tidas como populistas. Recife passava, 
desde então, a ser administrada e governada por atores políticos que se postavam perante o seu espaço e 
população como gerentes. Neste sentido, o romance A Rainha dos cárceres da Grécia desvela o contexto 
histórico das cidades do Brasil, especialmente, Recife, Olinda e São Paulo, em um dos momentos da história 
recente do país em que, em nome da internalização e modernização da produção capitalista no Brasil, operou-
se um reordanamento político que promoveu a hegemonia do capital monopolista e a contenção, submissão 
e disciplinamento das demandas sociais, políticas e econômicas das classes subalternas, promovendo para 
elas o infortúnio, a desagregação, a demência e a exaustão de suas forças e consciências, instituindo-se como 
marcas e frutos de uma chaga social projetada, internalizada e reproduzida pelos territórios das cidades e da 
nação do país Brasil. É nesse contexto, que se constitui e emergem os personagens do romance de Osman 
Lins: Julia Marquezim Enone, a tomada de consciência e crítica da modernização do país; Maria de França, 
aquela que instiga as estruturas modernizantes, tentando a elas resistir e buscando insistentemente desvelar 
as suas debilidades; Ana, a protagonista da insurgência e que reivindica um outro projeto civilizatório; o 
Narrador, que se estabelece como um demiurgo que passa a atuar como um artífice incumbido de ordenar o 
mundo da memória em caos; e, por fim, a própria cidade do Recife, a condensação das periferias dos centros 
modernizantes e em seu trânsito para uma fase inteligível e cabal de incorporação da lógica, das estratégias, 
do alinhamento e da estrutura operacional da modernização.

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Literatura e Periferia.
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VANESSA PEREIRA CAJÁ ALVES (Graduanda UnB)  

O RELEVO, O CINZEL E A LETRA EM “CONTO BARROCO OU UNIDADE TRIPARTITA” 

Escultor da palavra, Osman Lins constrói uma tessitura de imagens e significados em Nove, Novena que 
constituem uma expressão arquetípica permeada de artifícios modernos e, também, de recursos tipográficos. 
Esse tecido narrativo é resultado da tentativa do escritor pernambucano de fazer a transposição da linguagem 
iconográfica para a Literatura. Diante disso, o presente artigo objetiva analisar a correspondência das artes 
através da narrativa “Conto Barroco ou Unidade Tripartita”. Além de pensar a relação entre artes, serão 
explorados outros elementos que estão postos em relevo no texto literário em questão.

Palavras-chave: Osman Lins; Nove, novena; Correspondência entre Artes.

EIXO TEMÁTICO: EM DIREÇÃO AO IMENSÍFERO

ANA LUIZA ANDRADE (UFSC)

O ROMANCE ENSAÍSTICO NO DIÁRIO ÍNTIMO: LIMA BARRETO EM OSMAN LINS

Neste trabalho busco as pontes entre o Diário Íntimo e Clara dos Anjos, de Lima Barreto e A Rainha dos 
Cárceres da Grécia, de Osman Lins, através do estudo Lima Barreto e o Espaço Romanesco, tese de 
doutorado do segundo. Em ambos os escritores há um diálogo entre o sonho e a catástrofe a partir de suas 
autobiografias ficcionais.

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Lima Barreto; Clara dos Anjos; Diário 
Íntimo; Autobiografia Ficcional.

GRACIELA CARIELLO (UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO) 

ENSAIO SOBRE A DERRISÃO 

Em vários trabalhos anteriores, assinalei uma coincidência entre Osman Lins e Jorge Luís Borges, no modo 
como tratam a erudição na sua obra literária: a derrisão. Osman Lins se vale do recurso em A Rainha dos 
Cárceres da Grécia. No presente trabalho, pretendo retomar a leitura desse procedimento, tentando descobrir 
não apenas a intenção crítica geral contra a presunção do ensaio que a sua profusão demonstra, mas também 
o modo em que abre uma diferente significação para o gênero. Na base dessa significação, está a escolha do 
personagem, ensaísta não erudito, e a proposta de um ensaio que se sustente mais nas interrogações que nas 
certezas, na subjetividade que na isenção, e, finalmente, mais no amor pelo objeto analisado que na exatidão da 
análise. Negando por meio da derrisão a rigorosidade (aparente) do ensaio crítico da época em que o romance 
foi escrito, afirma o que hoje todos nós, na trilha das discussões, entre outros, de Lukács, afirmamos sobre o 
gênero: a subjetividade. Nesta releitura do romance, indagarei sobre algumas das ocorrências desse recurso 
de derrisão, com o intuito de ver, na sua negatividade, a afirmação de um programa sobre a leitura crítica e 
também sobre toda e qualquer leitura.

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Derrisão; Leitura.

KELLEN MILLENE CAMARGOS (CNPQ) 

AS (IM)POSSÍVEIS LEITURAS DE A RAINHA DOS CÁRCERES DA GRÉCIA 

Neste trabalho, serão realizadas possíveis leituras do romance A Rainha dos cárceres da Grécia, aproveitando 
o que ele próprio oferece para a construção de seu sentido. Serão considerados os seguintes aspectos: o uso 
do gênero diário, o tema da memória, a intertextualidade, a fragmentação do texto e as abordagens sociais 
e históricas no romance. Será observado que o tempo memória encontra no gênero romance-diário um forte 
aliado, refletindo não só as experiências individuais, mas também as coletivas. A relação entre o tempo e a 
experiência vivida neste romance busca, em algumas obras literárias citadas no diário, a explicação para a 
confusão no discurso do espantalho, cuja memória se mostra fragmentada. Buscar-se-á verificar que nesse 
romance a memória muito se relaciona com a intertextualidade, estabelecendo uma dependência de leituras 
para a compreensão do texto.

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Memória; Intertextualidade.
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MARCOS EDUARDO LOPES ROCHA (Graduando UnB)

DE CRIADOR A CRIATURA: A CONSTRUÇÃO DO ABISMO

Este trabalho se propõe a pensar o processo de mise-en-abyme presente no romance A Rainha dos cárceres da 
Grécia, de Osman Lins. Dando enfoque à mudança de percepção de si por que o professor passa ao longo da 
narrativa: de criador a criatura, de criatura a criador. Lançando mão, através do método comparativo, de outras 
formas de arte - música e pintura - em que se nota a presença de processo semelhante, de forma a entendê-lo 
com mais profundidade no romance.

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Mise-em-abyme e Literatura.

ROBERTO MEDINA (Doutorando UnB) 

DISCURSOS DIALOGANTES EM A RAINHA DOS CÁRCERES DA GRÉCIA: LINS E BORGES

O presente trabalho discute a arte narrativa literária entre Osman Lins e Jorge Luis Borges, a partir das noções 
cambiantes de dialogismo, de intertextualidade e de recepção estética em literatura entre o romance osmaniano 
A Rainha dos Cárceres da Grécia e o conto borgeano “Pierre Menard, autor de Quixote”.

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Jorge Luis Borges; Criação e Intertextualidade; 
Literatura e Recepção.

EIXO TEMÁTICO: A FIRMEZA DE CORES NOS TECIDOS

CACIO JOSÉ FERREIRA (UFAM)

(RE)FIAR: PERCURSO INICIAL DA TRADUÇÃO DE AVALOVARA

Esta comunicação pretende abordar os caminhos iniciais da tradução utilizados para transpor fragmentos do 
romance Avalovara, de Osman Lins, a partir dos estudos de literatura comparada relacionados a elementos 
da poética da tradução no Japão. Pretende-se analisar o percurso, ainda inicial, mas espinhoso - e desafiador 
- do empreendimento dessa tarefa. No encargo de “verter”, atesta-se que a poética da tradução literária está 
amplamente implicada no contexto cultural, envolvendo processos que se assemelham a uma espécie de (re)
invenção dos fios que revelam a trama já constituída. Além disso, apontaremos algumas relações com o romance 
1Q84, de Haruki Murakami, a fim de pensar a tradução como acesso expandido e inclusivo da literatura. Para 
isso, faz-se providencial a reflexão acerca da Tarefa do tradutor, de Walter Benjamin, conectando-a tanto à 
teoria quanto ao ofício do ato de traduzir, propostos por Henri Meschonnic.

Palavras-chave: Avalovara; Osman Lins; Haruki Murakami; 1Q84; Teoria da Tradução.
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IZABELLA VERÔNICA CARDOSO DA COSTA (Mestranda UNB)

O LUTO EM NOVE, NOVENA: A PO(ÉTICA) DA DESPEDIDA

Esta comunicação propõe desenvolver um estudo da poética da temporalidade do ser na obra Nove, novena, de 
Osman Lins, tendo como ponto de partida a representação literária da mortalidade do ser, da sua temporalidade 
outra. Pretende-se levar em consideração a discussão filosófica acerca da infinita responsabilidade ética implicada 
na relação com o outro e na ausência imanente a toda presença, princípio de todo pensamento e linguagem. Colocar-
se-á sob análise também a natureza da memória como o autêntico lugar dos ritos de luto. Serão analisados alguns 
excertos das narrativas: “Pentágono de Hahn”, “Retábulo de Santa Joana Carolina” e “Perdidos e Achados”, para 
a elucidação das metáforas da memória e do luto no texto. O presente trabalho tem como objetivo a apresentação, 
nos discursos das personagens e na obra como um todo, dos símbolos que remetem ao silenciamento do ser em 
sua morte e ao testemunho desta morte, que evoca já a palavra, para dar corpo à memória.

Palavras-chave: Nove, novena; Osman Lins; Luto; Memória; Ética.

LORENA TORRES TIMO (Mestranda UnB)

AVALOVARA NASCIDO E NASCIDO: A TRADUÇÃO PARA O INGLÊS

Romance minuciosamente arquitetado por Osman Lins, Avalovara alça voos por novos horizontes graças à 
intermediação de seus tradutores. A proposta consiste em descrever, em linhas gerais, o (re)nascimento de 
Avalovara na forma de tradução para a língua inglesa, esta assinada pelo tradutor norte-americano Gregory 
Rabassa. Trata-se de apresentar um breve perfil do tradutor, levantando, em conjunto, um apanhado sobre a 
tradução para o inglês desse tão representativo romance da obra osmaniana. Para tanto, alguns índices foram 
elencados para delimitar a análise, tais como: tradução de antropônimos, topônimos, e outros marcadores 
culturais que se julga de difícil transposição para outras culturas.

Palavras-chave: Avalovara; Osman Lins; Tradução; Análise Crítica de Tradução; Gregory Rabassa.

RICARDO ANDRADE (Mestrando UNB)

A OBSTINAÇÃO EM OSMAN LINS: O TRABALHO DO ESCRITOR EM ANALOGIA 
À DIALÉTICA DO SENHOR E DO ESCRAVO, DE HEGEL.

O trabalho mostra a obstinação em Osman Lins, desde sua história de vida às reflexões estéticas, através de 
seu rigor artístico e da inovação de suas obras, especialmente de Avalovara. O escritor que reflete sobre o 
mundo, o universo e as relações sociais, sobre a função, o ofício do escritor, mas que também busca liberdade 
e conhecimento. Uma reflexão resultante da relação da “dialética do senhor e do escravo”, do filósofo Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, com a relação de Publius Ubonius, o senhor, e de Loreius, o escravo, no tema S (“A 
Espiral e O Quadrado”) de Avalovara. Uma observação sobre a obstinação de Loreius para construir a frase 
palindrômica Sator Arepo Tenet Opera Rotas, que significaria sua liberdade, e a analogia com a “criação” do 
romance, do universo, com a busca de compreensão da realidade, com a relação do opressor e do oprimido, no 
período da ditadura militar brasileira, contexto de produção e de lançamento de Avalovara. A obra literária como 
um trabalho e sua relação com a consciência do escritor. A busca do conhecimento pela palavra, especialmente a 
escrita e literária. Uma afirmação da importância da arte e da obstinação dos artistas.

Palavras-chave: Osman Lins; Avalovara; Reflexão Estética e Prática de Escrita.

[http://sempapelecanetacomalmaecoracao.blogspot.com.br/2013/06/homem-sem-rosto.html]

EIXO TEMÁTICO: XÔ, XÔ, HÃO DE VER-ME E NÃO DIREI QUEM SOU

SEBASTIANA LIMA RIBEIRO (UnB)

6 DE JANEIRO DE 2015:  A INVERSÃO DA INVASÃO, O INVISÍVEL

Ao tomar como narrador-personagem um professor de história natural transmudado no último terço de 
A Rainha dos Cárceres da Grécia em espantalho, o escritor Osman Lins consegue uma síntese notável 
dos temas tratados na obra. Outro foi nosso caminho, em verdade quase seu reverso, pois seguindo os 
passos (os rastros) do personagem, buscamos aqui e ali reunir os fragmentos espalhados na narrativa 
para melhor delinear o Súpeto. Para isso levamos em consideração, sobretudo, um momento de fluxo de 
consciência em que o professor-ensaísta ao ler a obra de Julia Marquezin Enone, encontra traços seus. 
Quando o professor se dá conta da passagem do tempo no corpo da jovem amiga, ele que até então era 
invisível, de súpeto, se vê e nos mostra como as relações que até então pareciam isoladas se invertem, e  
como “tudo invade tudo”.  Olinda, Recife e São Paulo invadem-se, bem como passado/presente, autor/
obra, personagem/narrador, ficção/realidade, guerra/festa e ensaio-diário-romance.

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Tempo e Literatura; Ficção e Realidade.
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MICHEL PETERSON (FURG/McGill-CA)

28 DE JANEIRO DE 2015: L’ÉNERGIE FOSSILE DE LA REINE

Um lecteur d’Osman Lins, traversé par l’Autre, hanté par l’écriture, entre dans les dédales cosmologiques de 
La Reine pour exposer la dimension proprement transférentielle de toute relation entre um auteur – Osman 
Lins – et um lecteur – um professeur – et um autre lecteur – um autre professeur. Au cours du parcours, il 
recontre um Homme, rêve d’épouvantail, qui spécule sur l’énergie sombre qui le lie au texte, jusqu’à constituer 
lui aussi une sorte de journal benjaminien qui suit les noeuds du fantasme.

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Autoria.

FRANCISMAR RAMIREZ BARRETO (Doutor UnB)

19 DE FEVEREIRO DE 2015:  O REAL ROMANESCO 

Experimental, o fenômeno da superposição de cenários é um dos procedimentos mais interessantes que Osman 
Lins coloca em prática em A Rainha dos Cárceres da Grécia - seu último romance publicado. Em não poucas 
entradas deste romance configurado como diário, o professor se refere ao fenômeno: primeiro de fora -como 
estudioso do romance de Julia Marquezim Enone- e depois completamente imbricado na matéria que discute 
e que, ao mesmo tempo, narra. Trata-se, a hibridez, não apenas de um exercício que imprime caráter surreal 
às cidades superpostas, mas de uma ferramenta ficcional que delimita, inicialmente, uma das duas categorias-
chaves da arte romanesca (a saber, o espaço). Sem o experimento paralelo na ação, adverte-nos porém o 
narrador, a operação imaginária dos cenários ficaria incompleta. Sendo assim, a temporalidade ubíqua será o 
elemento totalizador que dotará de significado a proposta de Julia (interpretada desta forma pelo professor). 
Por sua vez, esta será a discussão teórica sobre a qual se debruçará este ensaio.

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Superposição Espacial e Temporal; Dupla 
Exposição; 19 de Fevereiro.

BERNARDINA MARIA DE SOUSA LEAL (UFF)

11 DE MARÇO DE 2015: O ESTRANHO TIMBRE DO ESPANTO

O vento, enquanto ar em deslocamento a provocar mudanças, é aqui tratado de forma figural a desdobrar-se 
em imagens verbais. Referências literárias associadas a experiências vivenciadas pela autora ilustram uma 
história de vida marcada por trajetos e percursos que lembram formas que o vento assume. O desafio é narrar 
o vivido e falar por outro na busca pela justeza da palavra.

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Narrativa e Autobiografia.

ANDREA COLLAÇO (Mestre UnB)

27 DE MARÇO DE 2015: TODO AMOR JÁ É UM DESCANSO NA LOUCURA

Investigação sobre o romance A Rainha dos Cárceres da Grécia, de Osman Lins, a partir da interpretação da 
escrita amorosa, tal como proposta por Roland Barthes em Fragmentos de um discurso amoroso, em suas 
relações com a loucura, o isolamento e as possibilidades de construção de sentidos. A linguagem amorosa 
vista não como a que consegue dizer do vínculo entre dois, mas como aquela que opera o resgate do sentido 
do humano.

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Linguagem Amorosa.

POLIANA QUEIROZ BORGES (Doutoranda UnB) 

10 DE ABRIL DE 2015: E O RESTO É SILÊNCIO? 

A tentativa de delinear o mapa sonoro do texto osmaniano é, também, penetrar em zona de silêncios. Lá, nome 
de um dos doze espantalhos presentes na obra escrita por Júlia Marquezim Enone, personagem de A Rainha 
dos Cárceres da Grécia, remete, imediatamente, ao advérbio de lugar em circunstância de imprecisão: tanto 
pode denotar o exterior como a clausura. Para além da gramática, recorremos ao aspecto musical que o nome 
do espantalho pode evocar, pois Lá nomeia a sexta nota da escala musical diatônica. Sua tonalidade em caráter 
subdominante remete à sensação de tensão crescente, estabelecendo uma aura de expectativa, hesitação e 
interrogação em preparação para a tônica, o repouso ou o recomeço de um novo trecho musical. O professor, 
o espantalho e a nota musical constituem, na obra, entidades que se harmonizam por aspectos que, em si, são 
instauradores de desconforto íntimo.

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Música e Literatura.
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FABRÍCIA WALACE (UnB)

28 DE ABRIL DE 2015: DO DEPOENTE FIDEDIGNO À FALSA TESTEMUNHA DECLARADA
 
 
Na duplicidade de sentidos da expressão “memória da literatura” é possível compreender o caráter ambíguo 
da escrita em A Rainha dos Cárceres da Grécia: o romance é, por um lado, a possibilidade de registro 
da memória que envolve Júlia Marquezim Enone, mas é também, por outro lado, uma espécie de reflexão 
sobre o caráter rememorativo tanto do processo de criação literária quanto da reflexão ensaística vinculada a 
ela. Nesse sentido, o presente ensaio visa discutir o engendramento dessas duas memórias naquele romance. 

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Literatura e Memória.

THAYLA CRISRHANA MARTINS PEREIRA (Graduanda UNB)

15 DE MAIO DE 2015: DA DIFÍCIL ARTE DE DISPOR OS EVENTOS 

 
A Rainha dos Cáceres da Grécia (1976) é um romance do pernambucano Osman Lins em que é potencializada 
toda sua qualidade literária. Numa composição em que combina recortes de jornais, passagens teóricas e 
coexistência de gêneros literários, Lins cria um personagem inominado - o Professor - que, numa tentativa 
de reconhecer-se no livro escrito por sua amante Julia Marquezim Enone, escreve um ensaio em que analisa 
o romance ainda não publicado da escritora. O estudo tem por objetivo ser uma reflexão sobre o meticuloso 
processo de criação literária de Osman Lins em A Rainha dos Cárceres da Grécia e também uma extensão 
da ideia de mise en abyme impressa no romance. A estrutura deste texto foi erigida sob a figura de uma torre 
(um dos nomes pelos quais a personagem Maria de França chama o espantalho por ela criado no romance), 
já que a pesquisa pauta-se numa aproximação entre a construção literária – em seus métodos e técnicas – e 
a construção arquitetônica. Assim, cada sessão representa um andar da torre que, em sua totalidade, forma 
o presente texto. Cada andar, por sua vez, significa um passo da pesquisa que foi proposta e um aspecto do 
romance de Lins.

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Construção Literária; Arquitetura e Literatura.

LENY DA SILVA GOMES (UNIRITTER)

22 DE MAIO DE 2015: NA VASTIDÃO DA TERRA, UMA URNA DE AR

O texto trata de um dos cognomes do surpreendente espantalho de A rainha dos cárceres da Grécia. Numa 
apreensão imediata, o Teto conduz ao sentido de proteção. Além disso, é para sua proteção que Maria de França 
cria o espantalho. Entretanto, essa função, bastante óbvia, merece questionamentos, dos quais derivam as 
especulações sobre limites, sobre o ilimitado e, sobretudo, sobre a linguagem “vértice da obra”, morada do ser.

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Linguagem e Literatura.

MARIA ARACY BONFIM (UFMA)

8 DE JUNHO DE 2015: (N)O CERNE DOS ESPELHOS, EMBLEMAS E ABISMOS 

Água e imaginação são simbolizadas pelo peculiar objeto que reflete e que refletindo parece se apoderar da 
imagem: o espelho. Artefato de acepção simbólica das mais fascinantes e ricas – eco, duplicação, infinito 
e tantas mais, é também o espelho responsável pelo reflexo de certas nuanças da luz. Em meu trabalho 
devo tratar da presença do mise-en-abyme no romance A Rainha dos Cárceres da Grécia, procurando 
sondar o modo como tal mecanismo se dissemina peculiarmente na obra, gerando questões que findam 
por envolver todo o próprio processo de leitura: “Pode-se ver em A Rainha dos Cárceres da Grécia, no 
fato de esconder, sob a capa de simplicidade, uma estrutura complexa, e – o termo irrompe – abissal, uma 
tentativa de imitar a aparência do mundo e, escondida nas aparências, a sua verdade, lentamente, dificilmente 
revelável ao contemplador, mesmo adestrado”(LINS, 1976, p. 191). O mar e a concha que contém o mar? 
Analogicamente, talvez ao ler A Rainha, estejamos a ouvir numa concha marinha o rugir das ondas do mar.  
O livro que contém em si o livro e que instaura na arte literária a mesma noção que o símbolo do escudo 
heráldico, “Ao mesmo tempo em que defende e cobre, o escudo exibe, por isto já desde a antiguidade era o 
lugar em que o guerreiro expunha seu emblema característico e que, entre os séculos XI e XIII, converteu-
se em brasão heráldico, hereditário” (CIRLOT, 2007, p. 231). Escudo Luminoso é espantalho que guarda 
Maria de França. Escudo que por sua própria natureza simbólica “tem pleno valor apotropaico (i.e., valor 
de afastar malefícios)” (CHEVALIER, 2008, p. 388). Escudo Luminoso é emblema e é também a concha 
que guarda, resguarda. Carapaça protetora. Concha de Nautilus guardador da perfeição espiralada infinita. 
Seguirei então neste ensaio pela senda do estudo sobre a imagem especular emblemática e abissal com que 
Osman Lins arma A Rainha dos Cárceres da Grécia. O Oito é o símbolo do infinito, figurado também no 
oceano, por causa do desenho das correntes no Atlântico (celebrado não oficialmente desde o dia 8 de junho 
de 1993 e reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas em 2008).

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Mise-em-abyme e Literatura.

PEDRO HENRIQUE COUTO TORRES (Doutorando UnB)

14 DE JULHO DE 2015: O ROMANCE DOS CÁRCERES

A Rainha dos Cárceres da Grécia, romance que, para a fatura literária, importa o cálculo da memória ao 
mesmo tempo inventada e biográfica, conta suas próprias leis e direções. Sua máxima proclama: “Toda obra 
de arte configura a sua própria teoria.” Um de seus imperativos – ainda que a busca econômica duma análise 
não revele seus segredos totais nem, por meio da leitura sedenta do crítico, decifre seu horizonte – é a clausura: 
a do tempo que lhe determina a escrita de diário-ensaio e os limites do gênero. Apresentarei uma leitura que 
articule os problemas da escrita romanesca a partir  da ideia segundo a qual o isolamento e a clausura do 
escritor são condições irrenunciáveis para a prática literária. Analisarei, ademais, os aspectos narrativos do 
romance em vista da figura do Professor e seus comentários críticos.

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Isolamento e Prática Literária.
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JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO (UNB)

7 DE AGOSTO DE 2015 : MUTILAÇÕES E ENXERTOS 

Esse texto analisa e interpreta, por meio da voz do personagem narrador de A Rainha dos cárceres da Grécia, as 
diversas imagens de mutilações e composições grotescas, enxertos de partes de um mesmo corpo ou de corpos 
diversos. Em um jogo intertextual, as imagens analisadas variam de algumas obras da literatura ocidental 
às especificidades da obra de Osman Lins a partir de “Nove, novena”, incluindo também às referências a 
mutilações e transplantes reais no mundo contemporâneo.

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Nove, novena; Grotesco.

ELIZABETH HAZIN (UnB)

23 DE SETEMBRO DE 2015:  DA DISSOLVÊNCIA NARRATIVA

Este trabalho, centrado na figura do Báçira – último nome dado ao espantalho de Maria de França – pretende 
discorrer sobre estratégia narrativa aplicada por Osman Lins ao final de alguns de seus textos ficcionais, a 
exemplo do romance A Rainha dos cárceres da Grécia. Os textos que aqui importam são os que seguem 
normas rígidas, que são criados a partir de um controle absoluto mas que, no final, tem toda a rigidez suspensa. 
Tal estratégia se contrapõe à criteriosa condução do texto até aquele momento, condução que aponta para o 
controle exercido pelo escritor sobre a obra. Talvez corresponda ao modo encontrado por Osman Lins de 
metaforizar o que para ele seria o processo escritural: apesar do rigor, das regras, há sempre algo que escapa, 
que não se diz, que nunca cabe em palavras. Em A Rainha, a dissolvência assume a aparência  da ausência de 
discernimento entre ficção e realidade (no interior mesmo do universo diegético), o que vem sendo “anunciado” 
ao longo do romance pelas referências à dialética lembrar/esquecer. À pergunta do Professor – “quem ou o que 
nos salva do esquecimento?” – Weinrich responde já na primeira linha do prefácio que escreve ao seu livro 
Lete: “Ninguém está a salvo do esquecimento”, na medida em que já viveu a experiência de esquecer seja 
lá o que for. E acrescenta: “ou quem sabe o esquecimento está mais próximo da memória do que parece ao 
primeiro olhar?” O trabalho quer mostrar, ainda, que o “esquecimento” do Professor tem a ver com a questão 
da memória aqui tratada por ele. A certa altura de A Rainha, o Professor afirma que a última leitura feita 
do livro de sua amante lhe mostrou que as personagens do livro sempre esquecem: compromissos, eventos, 
recomendações. E ele aí se pergunta: “Que significa?”  é a isso que aqui se quer responder, de alguma forma.       

Palavras-chave: Osman Lins; A Rainha dos cárceres da Grécia; Dissolvência Narrativa; Literatura e Memória.
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