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NO RASTRO DO PROFESSOR: A CRIAÇÃO 
DO PERSONAGEM-TIPO VILÃO NAS PEÇAS 
TEATRAIS LISBELA E O PRISIONEIRO, DE OSMAN 
LINS E AUTO DA COMPADECIDA, DE ARIANO 
SUASSUNA

Adriano Siqueira Ramalho Portela 
Mestre /UFPE

Este trabalho pretende fazer uma análise compara-
tista das peças teatrais Lisbela e o Prisioneiro, de 
Osman Lins e Auto da Compadecida, de Ariano 
Suassuna levando em consideração a criação do 
personagem-tipo vilão de cada obra. O vilão é 
um personagem repleto de características e proce-
dimentos que podem despertar vários sentimentos 
sobre as temáticas abordadas nos textos teatrais, 
portanto, este estudo busca a compreensão de 
alguns questionamentos. Quais os motivos que 
levam o dramaturgo a criar essas personas? Como 
o autor consegue fazer com que o vilão alcance 
os seus objetivos dentro do enredo? Quais os 
conceitos traçados para esse personagem? Como 
se dá a representação do antagonista no palco? 
Como é o comportamento dele em cada peça? Em 
Lisbela e o Prisioneiro, temos a figura do matador 
de aluguel Frederico Evandro, no Auto da Compa-
decida, João Grilo e Chicó se envolvem com um 
perigoso cangaceiro. Nas duas peças, a figura do 
vilão ganha um ar de comicidade, o riso acaba 
chamando a atenção do público e provocando 
empatia pelos personagens. Esse mesmo riso é o 
que brota das críticas aos nordestinos, universo 
central dos dois textos. É o caminho que Osman 
Lins, aluno de dramaturgia de Ariano Suassuna, es-
tava desenvolvendo no seu conjunto dramatúrgico 
sob os cânones da tradição cômico-popular. Para 
esta pesquisa serão adotados como base teórica, 
além dos próprios Lins e Suassuna, os acadêmicos: 
Bergson (2004), Brait (1985), Heliodora (2009), 
Ludwig (2012), Polidório (2011), Rosenfeld (1987) 
e outros.

CAPA-VERDE E O NATAL: O UNIVERSO INFANTIL 
NO TEATRO DE OSMAN LINS

Amanda Lucy Costa 
(Mestranda/Pós-Lit UnB)

Desconhecida do grande público, envilecida, 
talvez, por seu caráter infantil, surpreende os que 
com ela se deparam ao buscar por Osman Lins. 
Capa-verde e o Natal foi a única peça infantil do 
autor, que a fez como presente de Natal, a pedido 
da filha a quem dedica: “A Letícia, minha filha 
querida, que me pediu uma peça como presente 
de Natal. E também para Litânia e Ângela, com 
muitos e muitos beijos, afetuosamente, Osman”. 
Ganhadora do prêmio Narizinho, em 1965, a 
obra é um convite ao universo infantil do autor 
que, ao escrevê-la, convoca os personagens de sua 
predileção, utilizando-se daqueles que fazem parte 
da sua própria experiência. Conhecer a obra é 
adentrar um pouco mais na perspectiva do autor e 
sua ideologia.

O TEMPO DAS MULHERES

Andrea dos Reis Collaço
Doutoranda Pós-Lit UnB

A peça de teatro “A Idade dos Homens”, encena-
da no Teatro Bela Vista, em São Paulo, foi escrita 
por Osman Lins no ano de 1963. A narrativa, 
inspirada por fatos reais, desenvolve-se em torno 
do assassinato de uma jovem mulher atirada de um 
apartamento de classe alta de Recife. Transitando 
em torno de questões como a desigualdade social, 
os conflitos geracionais, a emergência do milita-
rismo na vida nacional, a relação entre governo 
e empresariado, o papel da mulher na sociedade 
e a cooptação da justiça pelo poder do dinheiro, 
o autor aborda um tema para o qual não existia 
definição à época: o feminicídio. A palavra femini-
cídio foi usada academicamente pela primeira vez 
em 1992, no livro Feminicide: The Politics of Wo-
man Killing (RADFORD, Jill, and RUSSELL, Diana E. 
H.), fruto de uma discussão que se desenvolveu ao 
longo do fim do século XX e ganhou repercussão 
no início do século XXI. Nesse período, o debate 
acerca dos direitos das mulheres, especialmente 
à vida e ao próprio corpo, foi retomado no meio 
acadêmico e nos grupos femininos, impulsionado 
pelo trabalho de milhares de mulheres engajadas 
na discussão do sexismo. Na América Latina e no 
Brasil, desde 2013 o tema ganhou definitivamente 

a arena pública, sendo pauta constante das redes 
sociais, dos meios de comunicação, das pesquisas 
sociais e das grandes manifestações das ruas. O 
presente trabalho propõe a leitura da peça de 
Osman Lins à luz das discussões recentes sobre 
o feminicídio, contribuindo para a ampliação da 
fortuna crítica do escritor e analisando sua impor-
tância no tratamento literário do tema.

ROMANCE DOS DOIS SOLDADOS DE HERODES 
E A INCAPACIDADE DE PENSAR

Cacilda Bonfim
Doutoranda Pós-Lit UnB

Na peça teatral “Romance dos Dois Soldados de 
Herodes”, publicada em 1975 no livro Santa, 
Automóvel e Soldado, Osman Lins nos brinda com 
uma tragicomédia que reconta e, portanto, dá 
nova roupagem a passagem bíblica em que o rei 
Herodes, após ter sido visitado pelos três reis ma-
gos e ter tomado conhecimento do nascimento de 
um “novo rei”, ordenou que todas as crianças de 
Belém, entre zero e dois anos, fossem executadas. 
De imediato, causa admiração notar que o autor 
nomeia uma encenação cênica iniciando seu título 
com palavra “romance”, haja vista a questão críti-
ca acerca dos gêneros literários e seus hibridismos. 
Ademais, o próprio enredo em si suscita fascínio 
ao se perceber o dilema ético-político embutido 
na história de dois soldados, o sargento Murcabel 
e o soldado mercenário Aquidauana mediante o 
cumprimento do decreto de execução de inocentes 
determinado pelo rei. Ora, no pequeno texto que 
introduz a peça, Lins esclarece que faz uma cisão 
entre personagens e intérpretes a fim marcar um 
contraponto à ilusão dramática de modo a conser-
var no espectador uma atitude crítica. Assim, insti-
gada por esse sentido primordial, minha apresenta-
ção visa, desta maneira, abrir um diálogo entre o 
tema suscitado por Lins e as reflexões políticas pela 
filósofa Hannah Arendt no que tange ao fenômeno 
da incapacidade de pensar, observado por ela 
durante o julgamento de Adolf Eichmann, um dos 
responsáveis pela concentração e evacuação dos 
judeus da Alemanha, Áustria e Tchecoslováquia, 
durante o Terceiro Reich. Logo, trazer à tona esse 
entrecruzamento entre literatura, teatro, comédia, 
ética e política em uma aproximação intertextual 
entre Osman Lins e Hannah Arendt é a meta basi-
lar desse empreendimento acadêmico.

PELA ESTRADA AFORA VAI UM AUTOR À PROCU-
RA DE SEUS PERSONAGENS

Elizabeth Hazin 
Professora Colaboradora Associada (PosLit UnB)

Em uma tarde de domingo de 1958, na sorvete-
ria Gemba do Recife, uma menina de oito anos 
pede a seu pai uma peça de teatro como presente 
de Natal, dando azo ao surgimento – no mesmo 
ano – do único texto teatral para crianças escrito 
por Osman Lins: CapaVerde e o natal. O trabalho 
que aqui se anuncia pretende chamar a atenção 
para dois aspectos importantes na construção de 
tal texto: 1) o desejo de escrever para um público 
específico, o infantil, e o modo como se deu sua 
concretização; 2) o movimento escritural que levou 
o autor a recolher personagens dispersos – nas 
histórias de fada, na literatura erudita, na cultura 
popular, nas histórias de quadrinhos e até na vida 
real - e a reuni-los em um mesmo espaço, trazendo 
para a cena o literário, tornado visível através dos 
jogos de linguagem, do ludismo de que se reves-
tem os dois atos da peça, e do aproveitamento 
de motivos reincidentes na literatura, como o do 
surgimento – em meio a uma festa - de um intruso 
indesejado e o da rosa azul, como símbolo do 
poético ou como símbolo de algo capaz de trazer 
de volta uma situação de felicidade que havia sido 
suspensa. 

SÃO PAULO CALEIDOSCÓPICA E CIRCUNSTAN-
CIADA, DA MÃO DE CICLISTAS, PEDESTRES E 
FANÁTICOS DO TRÂNSITO

Francismar Ramírez Barreto 
Doutor UnB

O “Auto do Salão do Automóvel” é peça interme-
diária do livro Santa, automóvel e soldado (1975) 
e uma das obras de teatro escritas por Osman Lins. 
Dividida em cinco partes (mais uma pantomima), o 
texto apresenta uma linguagem por vezes informa-
tiva, outras vezes própria da crônica, da publici-
dade ou dos magazines ilustrados, mas sempre 
narrativa, que oferece uma visão caleidoscópica 
da cidade de São Paulo. O universo descrito pelo 
autor remete, em primeira instância, a situações 
próprias do trânsito. Mas a verdadeira imagem 
em discussão é a das tensões presentes no Brasil 
de 1969/1970. A abundância de detalhes que 
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contém a peça contribui, também, a pensar que se 
trata de um texto inscrito na forma do memorável, 
segundo a qual (explica André Jolles) “os porme-
nores (de um todo) estão dispostos numa ordem tal 
que, tomados isoladamente sublinham o sentido do 
evento por explicação, por discussão, por compa-
ração e por confronto”.

O TEATRO ÉPICO NO ROMANCE DOS DOIS 
SOLDADOS DE HERODES

Graciela Cariello 
Universidad Nacional de Rosario
A dramaturgia osmaniana atingiu um alto nível de 
aprofundamento na linguagem teatral. Nas três 
últimas peças teatrais, que se publicaram em livro 
com o título de Santa, automóvel e soldado, se 
evidencia o intuito de produzir uma renovação da 
dramaturgia e ao mesmo tempo da encenação no 
teatro brasileiro. No livro, o autor está muito pre-
sente, em textos explicativos com traços ensaísticos, 
e nas indicações cênicas. Em “Romance dos dois 
Soldados de Herodes”, a modalidade da ence-
nação apresenta inovações para o teatro épico 
que, embora baseadas nas formas brechtianas, as 
modificam e aprofundam. Na comunicação serão 
analisados estes recursos inovadores da montagem 
teatral osmaniana, na peça mencionada.

GUERRA DO “CANSA-CAVALO”

Leny da Silva Gomes
UNIRITTER

Guerra do “Cansa-Cavalo”, peça em três atos, 
segue os padrões clássicos das três unidades: as 
ações transcorrem na sala de visitas da casa-gran-
de do engenho “Cansa-Cavalo”, no domingo de 
29-9-1940, dia de São Miguel, conforme cenário 
detalhadamente descrito pelo autor. Entretanto, 
tempo e espaço são expandidos mediante narra-
ção de algumas personagens que revelam ações 
desenvolvidas em outros espaços-tempos. Sem 
assumir uma forma ostensivamente transgressora, 
essas incursões ao passado imediato ou remoto 
sugerem aos estudiosos da dramaturgia de Osman 
Lins seu alinhamento, que será manifesto em Santa, 
Automóvel e Soldado, ao teatro épico brechtiano, 
bem como sua tendência à narrativa. Sobre esses 
dois aspectos, consubstanciados em sua obra, 
algumas considerações podem ser feitas, a partir 
das próprias declarações do autor em entrevistas e 
no capítulo VI O escritor e o teatro, de Guerra sem 
testemunhas.

GUERRA DO CANSA-CAVALO: PERFORMANCE 
E POÉTICA DA ORALIDADE NA DRAMATURGIA 
OSMANIANA, UM TEXTO DE CAVALARIA SERTA-
NEJA

Luciana Barreto Machado Rezende
Doutor UnB

Em seu confessado intento de não retratar um mun-
do, mas de recriá-lo, conforme aponta a rubrica 
inicial da peça Guerra do Cansa-Cavalo (1966), 
Osman Lins prossegue filiado ao projeto literário 
que conforma toda a sua obra, ao evidenciar o ca-
ráter ficcional da narrativa, valendo-se da tradição 
– incluindo as vozes locais sertanejas e os supor-
tes que as acompanham – para alcançar novas 
formas expressivas. A inspiração para o motivo e a 
composição dos personagens e da obra parte das 
novelas de cavalaria, em especial a emblemática 
paródia do gênero empreendida por Miguel de 
Cervantes em Dom Quixote de la Mancha. Nessa 
perspectiva, ajusta-se, em nossa visada, o que Paul 
Zumthor propõe como performance e poética da 
oralidade, ao conjugar os estudos das literaturas 
orais à sua bagagem medievalista, após pesqui-
sa pelo sertão do Nordeste brasileiro na década 
de 70. Nesta comunicação, mostraremos como 
Osman Lins se vale da interseção entre escrita e 
oralidade, bem como de diálogos intertextuais com 
o gênero épico, para a composição dramática de 
uma das suas primeiras peças teatrais.

MISTÉRIOS E MÁSCARAS: O TEATRO OSMANIA-
NO EM “SANTA” E AS MYSTERY PLAYS

Maria Aracy Bonfim
Professor adjunto/UFMA

Integrante da obra Santa, Automóvel e Soldado, 
lançada em 1975, “Mistério das figuras de barro” 
é a peça osmaniana escolhida para que eu sonde a 
intenção do autor em referenciar traços das represen-
tações teatrais chamadas “Mystery” da era medieval. 
Afirma Teresa Dias em Um teatro que conta: a dra-
maturgia de Osman Lins (2011, p. 118): “Além das 
questões temáticas de ‘Mistério das figuras de barro, 
há ainda fortes tendências épicas na proposta para 
a encenação do texto (...). A utilização de máscaras-
-luva remete, em primeira instância, ao teatro pré-ilu-
sionista da Idade Média”. Por ser estudiosa da obra 
de Lins e também das literaturas de língua inglesa, 
escolhi unir a motivação que segue em meu grupo 
de pesquisa osmaniano neste ano, que é do estudo 
de seu teatro ao estudo dos primórdios do teatro 
medieval, que também tem sido conteúdo da discipli-
na “Teatro de língua inglesa” por mim ministrada na 
Universidade Federal do Maranhão.

UM TEATRO QUE CONTA: ASPECTOS NARRATI-
VOS EM “AUTOMÓVEL”

Maria Teresa de Jesus Dias
Colégio Santa Cruz - SP

“Auto do Salão do Automóvel”, de Osman Lins, é 
uma peça provocativa, que confirma a superação 
de padrões dramáticos antes utilizados pelo autor, 
incluindo seu nome entre os representantes do me-
lhor teatro épico brasileiro. Constituída por cinco 
quadros, cujo ponto de confluência é a revolução, 
“Automóvel” constrói um painel urbano, a partir 
do entrecruzamento de perspectivas, valendo-se de 
procedimentos epicizantes, cuja intenção relaciona 
o anti-ilusionismo cênico ao contexto histórico, no 
encalço de um teatro nacional rico e maduro.

REFERÊNCIAS/PREFERÊNCIAS: O TEATRO DE 
OSMAN LINS E A COMÉDIA

Pedro Henrique Couto Torres
Doutorando/UnB

Esta comunicação se orienta em uma linha dupla. 
Primeiramente, proponho uma leitura do texto 
dramático de Osman Lins, Lisbela e o Prisioneiro, 
escrito em 1960 e estreiado em 1961, a partir de 
seus aspectos dramáticos e dialógicos do gênero 
cômico. Em seguida, pretendo expor como a peça 
em questão tematiza várias das obsessões técnicas 
de Osman Lins e se solidariza organicamente com 
a produção posterior do escritor pernambucano.

 “MISTÉRIO DAS FIGURAS DE BARRO”: O CA-
RÁTER ÉPICO DA CONSCIÊNCIA TRÁGICA DO 
SUBDESENVOLVIMENTO

Rafael Villas Bôas
UnB/Planaltina

 O trabalho analisa a fatura estética da peça “Mis-
tério das figuras de barro” destacando a relação 
entre os procedimentos narrativos utilizados para 
a construção da trama e a composição dos perso-
nagens com a figuração de uma trama trágica por 
meio da qual se expressa o vigor da percepção da 
consciência do subdesenvolvimento. A ausência de 
perspectiva de futuro redentor, a dessolidarização 
entre os três personagens e a mediação da violên-
cia como uma espécie de fio condutor na relação 
social entre os personagens são características 

que dão forma objetiva à consciência trágica do 
subdesenvolvimento expressa na narrativa, em que 
a ação popular, movida pela religiosidade de fácil 
manipulação, define um movimento de inquietação 
que, sendo incapaz de mirar os donos do poder, 
que sequer aparecem enquanto personagens, se 
volta para seus iguais, fazendo da personagem 
feminina Jerônima a vítima da fúria popular.

AÇÃO DRAMÁTICA E CONFLITO EM A IDADE 
DOS HOMENS

Robson Teles Gomes
UNICAP

Esta pesquisa se propõe a estudar a ação dramá-
tica e o conflito como categorias importantes na 
construção de A idade dos homens, de Osman 
Lins. Nesse sentido, busca-se destacar a maneira 
alegórica e funcionalmente artística como Lins 
construiu as ações dramáticas, os conflitos e as 
personagens nessa peça. Para tanto, são utilizados 
aparatos teóricos a partir de Hegel, bem como do 
teatro clássico como paradigma.
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REPRESENTAÇÃO E REALIDADE NO CONTO “UM 
PONTO NO CÍRCULO”, DE NOVE, NOVENA

Adriana de Fátima Barbosa Araújo
Professor adjunto/UnB

“Desse modo agem a vida e a memória, soverten-
do com igual indiferença o terso e o impuro, para 
nunca mais ou até que o trabalho do homem - ou o 
acaso - os devolvam à superfície”. A comunicação 
que propomos busca investigar a relação entre 
representação e realidade na composição narrati-
va do conto “Um ponto no círculo” publicado em 
Nove, Novena (1966) pelo escritor Osman Lins. 
Nossa referência teórica é a estética marxiana 
especialmente a partir da obra de György Lukács. 
Investigar a dialética da essência e da aparência é 
nosso principal recurso de aproximação à obra.

UM PLANO DE VÔO OSMANIANO: DOS PÁS-
SAROS DA MANHÃ AOS PÁSSAROS PROIBIDOS 
- UM PER-CURSO ALQUIMÍCO

Fabiano Antonio Melo
Doutorando Pós-Lit UnB

Os Pássaros povoam o universo simbólico. A 
linguagem dos Pássaros é citada convenientemente 
para indicar uma cabala fonética implícita nos 
textos alquímicos onde o símbolo essencial da 
alma e da sua materialização processa-se através 
da alma-pássaro. Como explicitar que tradições es-
palhadas ao longo da História, tenham elegido os 
Pássaros como mensageiros? Qual uma Fênix que 
re-nasce incessantemente, Osman Lins em Avalova-
ra ascende aos espaços literários para ressignificar 
as etapas da Ars Regia, estabelecendo assim uma 
percepção alquímica da Literatura. Por que? Que 
sejam os Pássaros os nossos Guias...

O ESCRITOR COMO INTELECTUAL COMPROME-
TIDO EM OSMAN LINS E JULIO CORTÁZAR

María Emilia Vico
Universidade Nacional de Rosario

A comunicação visa fazer uma análise do con-
ceito de intelectual comprometido em Osman Lins 
e Julio Cortázar, da ‘função’ dos intelectuais nas 
décadas de ‘60 e ‘70 considerados como ‘época’ 
(GILMAN, 2013), da relação entre os intelectuais, 
a literatura e a política desde o ‘terceiro mundo’ 

e a suas propostas de ação no contexto social e 
político da América Latina, através de Guerra sem 
testemunhas de 1969, a obra crítica reunida em 
Do ideal e da Glória – Problemas interculturais 
brasileiros, de 1977 e Evangelho na Taba – Outros 
Problemas Interculturais Brasileiros, de 1979 de 
Lins;  e de Cortázar – Obra Crítica I, II e III - com o 
intuito de reconhecer como se constituem em inte-
lectuais comprometidos com o seu tempo, traçando 
os pontos de contato entre os dois autores. Qual 
é o lugar de enunciação que assumem na escrita? 
Como entendem a relação entre literatura, escrita e 
política?

O NARRADOR DE BENJAMIN NO BRASIL: OS-
MAN LINS E A EXPERIÊNCIA NO TEXTO

Mayara Moratori Peixoto
Mestranda/UFJF

O objetivo do presente trabalho focaliza-se na 
questão do narrador e da experiência: a partir 
dos ensaios “O narrador – Considerações sobre 
a obra de Nikolai Leskov” e “Experiência e 
pobreza”, de Walter Benjamin (2012), levanta-se 
reflexões a respeito de como Benjamin caracte-
riza a narrativa, que se reconfigurou após a I 
Guerra Mundial, e de que forma o narrador por 
ele problematizado se aproxima ou afasta do(s) 
narrador(es) do romance A Rainha dos Cárceres 
da Grécia, de Osman Lins. Para tanto, far-se-á 
uso de uma entrevista concedida a Edla van 
Steen (2008) por Osman Lins, registrada no livro 
Ler & Escrever, em que podem ser identificados 
pontos em que a experiência pessoal de Lins 
se expressa na obra em questão. Os paralelos 
traçados entre as informações concedidas na 
referida entrevista e alguns dados extraídos do 
romance contrariariam, portanto, o posiciona-
mento de Benjamin, que proclama o declínio da 
narrativa no período pós-guerra devido a uma 
pobreza de experiências comunicáveis.

A ARTE VIVA DE OSMAN LINS ATRAVÉS DA 
CANÇÃO “CENÁRIOS”

Ricardo Andrade
SEEDF

O objetivo da comunicação é observar o caráter 
unificador e dinâmico — especificamente em 
Avalovara — da escrita romanesca de Osman 
Lins: uma obra viva que — à semelhança de uma 

encenação teatral e da mesma forma que o rio 
de Heráclito (sendo o mesmo e, simultaneamente, 
outro) — é permeada pela conjunção de opostos 
e por múltiplas possibilidades interpretativas, 
concatenando reflexões sobre fragmentação e 
completude, bem como interligando, através 
de procedimentos artísticos, o ideal de clare-
za da retórica à natureza obscura do discurso 
alquímico. Uma arte sem fronteiras (mesclada a 
outras), que privilegia a alegoria por intermédio 
da conexão de mecanismos poéticos e retóricos, 
entrelaçando, numa infinidade de significados, 
figuração, sentido próprio, ficção, realidade, 
reflexão teórica e especulação filosófica. Partin-
do de observações de Elizabeth Hazin e Sandra 
Nitrini sobre o autor e suas obras, a comunica-
ção será teoricamente embasada pelas reflexões 
do próprio escritor, contidas em Guerras sem 
Testemunhas e em entrevistas publicadas em 
Evangelho na Taba, e por estudos sobre alego-
ria e ornamentações retóricas de João Adolfo 
Hansen. A escrita romanesca osmaniana será 
apresentada como arte viva, em sua exuberância 
engenhosa e em forma privilegiada de conhe-
cimento (da natureza e da humanidade). Este 
caráter alegórico, unificador e vivo de Avalovara 
será exemplificado pela canção “Cenários”, 
de Alexandre França, cuja letra é um trecho do 
romance de Osman Lins.

O SALTO DO LEITOR

Sebastiana Lima Ribeiro
Doutor UnB

Nas obras de Osman Lins, multiplicam-se refe-
rências e metáforas acerca dos atos de ler e 
escrever, aludindo-os ao ato de navegar. Des-
tacamos o livro Avalovara, que, em suas linhas 
narrativas, fornece chaves interpretativas que são 
metalinguagem do romance. A multiplicidade 
de elementos que compõem cada uma das oito 
linhas narrativas se assemelha a uma torrente, a 
ondas em convulsão. Diante deste mar, o leitor 
pode afundar, mas, pode também, aprender 
a equilibrar-se, navegar com segurança. Com 
isto, podemos dizer que a superabundância de 
informações no romance divide os leitores em dois 
tipos, o náufrago e o navegante, ante os quais se 
impõe a torrente aquosa. Nesse sentido, enquanto 
o navegante possui a orientação e a rota, o náufra-
go soçobra ao ímpeto das águas e tende a submer-
gir. Assim, a proposta desta comunicação centra-se 
na explicitação de algumas chaves de leitura que 
facilitam a apreensão da obra.

ESPAÇO E TEMPO EM A RAINHA DOS CÁRCERES 
DA GRÉCIA: UMA CÁLCULO PONTUADO, UMA 
UNIÃO

Thayla Crisrhana Martins Pereira
Mestranda UnB

Ao leitor assíduo da obra literária de Osman Lins, 
no passar de páginas, erguem-se imagens que são 
reiteradamente versadas pelo autor em diversas de 
suas obras. Muitas vezes essas imagens são forças 
que, embora ocupem lugares distintos, se unem em 
momentos determinados, a fim de tonalizar a nar-
rativa e guiar o leitor para algo além do aparente. 
Essas estruturas podem ser apresentadas ora em 
relação de oposição como ordem e desordem e sa-
grado e profano, ora em relação de contato como 
espaço e tempo e real e imaginário. Em A Rainha 
dos Cárceres da Grécia (1976), a importância da 
estrutura tempo e espaço faz-se notória desde a 
organização do romance, já que o gênero diário 
pode ser visto como forte representação da jun-
ção dessas duas instâncias. Ao passo que os dias 
do diário marcam o tempo e, com ele, as noções 
de continuidade, fluidez e sequência, através do 
espaço delimitado do dia é estabelecida a percep-
ção de cerceamento. Considerando que espaço e 
tempo literários são questões teóricas avidamente 
abordadas em Lima Barreto e o Espaço Romanes-
co (1976), tese de doutoramento de Lins escrita 
imediatamente antes de A Rainha dos Cárceres da 
Grécia, propõe-se aqui uma leitura pautada em 
investigar como se dá a realização dessas duas ca-
tegorias no romance e como elas se relacionam até 
o momento ápice em que se fundem dando origem 
a um espaço-tempo estritamente literário.

HÁ SAÍDA CONTRA A OPRESSÃO?

Thomaz Antonio Santos Abreu
Mestre UnB

No Brasil atual, vive-se sob uma violenta derrocada 
de direitos do trabalho, a qual se contextualiza no 
âmbito de um golpe apoiado por setores do legis-
lativo, do judiciário e dos meios de comunicação 
de massa. Assim, os cidadãos críticos de um país 
– cujo regime democrático de direitos é lancinan-
temente apunhalado – podem enlear-se acerca de 
como reagir contra a opressão. A literatura osma-
niana, em especial no romance Avalovara, ofere-
ce, contudo, reflexões politicamente orientadas, de 
modo que, “tal como um peixe salta um dia acima 
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da vastidão do mar”, o leitor pode se colocar ante 
indagações à luz das quais se descortinam formas 
de luta. Nesse sentido, o propósito desta comuni-
cação é apresentar duas formas de resistência, as 
quais se mostram nas linhas narrativas R e O, em 
contraposição à opressão.

ALQUIMIA, GEOMETRIA E ESTÉTICA: “RETÁBULO 
DE SANTA JOANA CAROLINA”

Victor Hugo Pereira de Oliveira
Doutorando/UnB

Partindo das reflexões acerca dos diversos âmbitos 
do hermetismo – alquimia e geometria, principal-
mente – e as reflexões sobre o ato de escrever, este 
trabalho visa explorar a maneira como Osman Lins 
entrecruza, na narrativa de “Retábulo de Santa 
Joana Carolina”, as diversas concepções da geo-
metria sagrada, a rica simbologia alquímica e as 
reflexões acerca da natureza estética. Quanto ao 
âmbito dos estudos alquímicos, Jung (2011) e Bur-
ckhardt (2001) são os principais autores utilizados 
no presente trabalho. E, com relação à geometria 
sagrada, Bamford (1994) é o principal autor refe-
renciado aqui. Interessa, dessa forma, saber como 
Lins trabalha as relações da proporção geométrica 
e a interconectividade das narrativas identificadas 
como ‘mistérios’ no conto a ser analisado neste tra-
balho. E, ao se ter consciência de que Osman Lins 
apresentava uma preocupação quanto à perfeição 
estética da obra literária, todos os aspectos acima 
citados serão levados em conta como fatores 
importantes para a análise do processo criativo do 
autor.



eixo temático
no palco, “Os Gestos”:

 O INEXPRIMÍVEL DAS COISAS
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A CORTINA DE ACESSO AO PICADEIRO: LEITURA 
DE “CONTO DE CIRCO” E “A PARTIDA” EM OS 
GESTOS, DE OSMAN LINS

Cacio José Ferreira
Professor Assistente/UFAM

“Conto de Circo” e “A partida” são contos que 
integram Os Gestos e exploram o momento de 
mudança de vida do indivíduo. Seja por meio da 
despedida entre a avó e o neto ou do último dia de 
acrobacias de um trapezista, os contos se asse-
melham pela intensa dúvida que a alma humana 
suscita no momento da partida. Em meio a alegria 
e o colorido do circo, as contrações do silêncio 
transbordam e elevam os significados das pala-
vras. A maleta e a velha toalha branca da mesa se 
divergem em relação aos sentimentos do persona-
gem.  Nesse caminho, essa comunicação pretende 
fazer uma leitura dos contos mencionados contem-
plando o colorido do circo e os símbolos que o 
rodeia diante da escritura de relampejos da vida.  

“O PERSEGUIDO OU CONTO ENIGMÁTICO”: 
SOLILÓQUIOS DO EU NARRATIVO-AUTORAL NO 
ARREPIO MÍSTICO

Fernando Antônio Dusi Rocha
Doutor UnB

A presente comunicação pretende investigar “O 
perseguido ou Conto enigmático” como um marco 
relevante na escrita de Osman, revelador da 
magnitude simbólica e psicológica da experiência 
religiosa. Busca-se, essencialmente, analisar os 
compósitos textuais e extratextuais de expressão do 
eu narrativo-autoral, entrevisto nas manifestações 
de uma consciência transformada e transtornada 

pela experiência diante do numinoso, do inefável, 
do impronunciável. A interpretação que se preten-
de fazer do conto é bifronte: leva em conta tanto a 
faceta da perseguido (ou da consciência em busca 
da totalidade psíquica) quanto a moldura arquetípi-
ca do(s) perseguidore(s) (sugerida pela  indisfarça-
da “ imago” Cristo e pelos contrastantes elementos 
simbólico-bíblicos). Em suma, trata-se de uma leitu-
ra que busca evidenciar como escrita osmaniana, 
sob o influxo do “mysterium” aterrador e fascinan-
te, enseja ao leitor uma reflexão sobre o sentido do 
sofrimento na busca da totalidade psíquica.

“EU PENSAVA NOS GESTOS”: O ENFRENTAMEN-
TO DO SILÊNCIO, DA ANGÚSTIA E DA SOLIDÃO 
EM OS GESTOS, DE OSMAN LINS

Izabella Verônica C. da Costa
Mestranda/ UnB

Passados sessenta anos da primeira edição de 
Os Gestos (1957), livro que reúne algumas das 
primeiras páginas que Osman Lins considerava 
terem conquistado certo equilíbrio após mais 
de dez anos de luta constante com as palavras, 
proponho um estudo voltado, sobretudo, para essa 
obra, ainda pouco explorada pelos pesquisadores 
de Osman Lins em comparação às suas obras mais 
maduras. O presente trabalho consiste, primeira-
mente, em elucidar o contexto de publicação e re-
cepção da coletânea de contos e do jovem escritor 
pernambucano, que começava a ficar conhecido 
após sua segunda publicação. Em seguida, far-se-á 
a análise do marco que Os Gestos representa para 
a obra de Osman Lins e, por fim, de algumas das 
suas influências futuras em Nove, Novena.

O CANTO E O VÔO: DUAS OCORRÊNCIAS DO 
PÁSSARO COMO SÍMBOLO DO AUGÚRIO NA 
OBRA DE OSMAN LINS

Marcos Eduardo Lopes Rocha
Mestrando/UnB

Em “Chegando ao inconsciente”, Carl Jung afirma 
que o símbolo se articula através de conotações 
além de seu significado evidente. Isto é, o símbo-
lo, diferentemente do signo, possui um campo de 
significação, cujo raio está em constante expan-
são, agregando sentidos afora o seu mais comum. 
Foi a partir desse texto que comecei a debruçar-me 
sobre as possíveis conotações simbólicas do pás-
saro em dois contos de Osman Lins: “Lembrança” 
e “O pássaro transparente”. Durante a infância 
e a adolescência, tive encontros simbólicos com 
aves de vários tipos: arara, águia, cancão. Esses 
encontros previam a busca a que me lanço nesta 
comunicação? Em 2017, Os Gestos, de Osman 
Lins, completa sessenta anos de publicação. O 
escritor pernambucano constitui, nessa e em suas 
obras posteriores, narrativas, onde se faz presente, 
com grande recorrência, a simbologia dos pássa-
ros. “Lembrança”, última narrativa do livro recém 
sexagenário, engendra a história de um menino é 
um canário. Este encerra seu canto após ser morto 
por um tiro de baladeira daquele. O silêncio da 
ave anuncia o fim da obra? Nesta direção, “O 
pássaro transparente” - narrativa que abre Nove, 
Novena, segundo livro de contos de Lins - adian-
ta, por sua estrutura e temáticas, os outros contos 
deste livro. A narrativa expõe cenas de diferentes 
momentos da vida de um homem frustrado por 
ter seguido o caminho traçado pelo pai ao invés 
de sua vocação artística. A artista - ex-namorada 
do homem e personagem que se opõe à vida 
frustrada dele - pinta o quadrado do pássaro, que 
voa deixando exposto seu interior (estrutura) e seu 
exterior (temática). Esta narrativa é segmentada em 

nove partes, aludindo a estrutura da obra como um 
todo. Cada uma delas está ligada, pela temática, 
a uma narrativa de Nove, novena. Tendo em vista 
as duas ocorrências, teço uma hipótese: uma das 
conotações possíveis do pássaro como símbolo na 
obra de Osman Lins remete ao augúrio, prática da 
antiguidade romana, com que os adivinhos liam o 
futuro por meio do canto e do vôo das aves.”

SÍMBOLO E MEMÓRIA: UMA ANÁLISE EM OS 
GESTOS, DE OSMAN LINS

Ribanna Martins de Paula
UnB

Esta comunicação pretende investigar quais são os 
símbolos presentes no conto “Os gestos”, de Os-
man Lins, e como os mesmos são capazes de ativar 
a memória de seu personagem principal. Para 
alcançar este objetivo, julga-se necessário relem-
brar conceitos importantes atrelados aos estudos 
simbólicos e da memória. Dessa forma, fez-se uma 
retomada dos pressupostos teóricos acerca dos sím-
bolos apresentados pelo psicanalista Carl Gustav 
Jung (1964) e pelo filósofo Mircea Eliade (1979). 
Quanto às referências utilizadas para o estudo da 
memória, o filósofo Henri Bergson (1999) será o 
principal representante. Assim, o presente trabalho 
analisa como os símbolos presentes no texto são 
responsáveis por reavivar as memórias do persona-
gem do conto, bem como compreender os efeitos 
delas sobre ele. Alcançada a finalidade deste es-
tudo, o mesmo contribui para os estudos literários 
osmanianos e para a fortuna crítica da obra.



eixo temático
estalam tempestades,

decidem-se guerras e morrem heróis: 

EXPANSÃO DO
PODER VERBAL
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JOGOS DA ALTERIDADE NA PEÇA LISBELA E O 
PRISIONEIRO, DE OSMAN LINS

Elizabete Barros de Sousa Lima & 
Francisco Alves Gomes 
Doutorandos Pós-Lit UnB

No ano de 1964, Osman Lins escreve Lisbela e o 
Prisioneiro. Marcada pelo riso do começo ao fim e 
com uma linguagem nitidamente galhofeira, o que 
se perde diante do discurso cômico é o poder que 
um sujeito mantém sobre o outro. As palavras, em 
tons diversificados delimitam os espações sociais, 
denunciam quem comanda o discurso normatiza-
dor, indiciando espectralmente o poder da nar-
rativa de Lins em tempos de recessão. Longe de 
ser uma obra escrita somente para o riso, o texto 
teatral carrega em suas linhas uma grande carga 
teórica da vida: denuncia-se em suas páginas o 
poderio de uma classe sobrepujando a outra, ou 
de um sujeito sobre o outro. Diante do exposto, 
partindo do pensamento de Mikhail Bakhtin a 
respeito do processo dialógico, intentamos explici-
tar os processos de alteridade presentes na peça 
de Osman Lins, apontando o discurso risível como 
parte fulcral da caracterização dos personagens 
que se constroem na diferença, irmanados por 
jogos identitários a potencializar suas ações no 
tecido dramático.

ENTRE TÍTERES E TETRARCAS – TRÊS TRAMAS 
TEATRAIS DE OSMAN LINS

Gilberto Figueiredo Martins 
(UNESP de Assis)

Partindo de uma visada panorâmica acerca da 
produção dramatúrgica brasileira entre as décadas 
de 1950 e 70, o olhar crítico detém-se na trilogia 
de peças em um ato publicadas por Osman Lins 
sob o título Santa, Automóvel e Soldado (1975). 
Vinculando-se à tradição europeia dos gêneros 
teatrais medievais e barrocos e às técnicas do 
teatro popular do Nordeste, o trabalho analisa as 
vinculações entre forma e matéria histórica, com 
destaque para os temas: religiosidade, poder e 
criação artística. 

TIRO DE FESTIM”: LÓGICA DRAMATÚRGICA E 
OCULTAMENTO CÔMICO NO PALCO OSMANIA-
NO

Roberto Medina
Doutorando/UnB

Os pré-socráticos deram as primeiras coordena-
das do pensamento tanto no Oriente quanto no 
Ocidente, valendo, nesse intercâmbio, as artes 
miméticas e o imaginário que persistem até hoje. 
As performances, a partir das míticas bacanais e 
dionisíacas, plasmam-se, no decorrer dos tempos, 
na arte dramática. Como Osman Lins, em Lisbela e 
o prisioneiro, as complementaridades e as oposi-
ções se entretecem no fluxo de personagens que, 
por espelhamento cênico, confrontam a lógica 
dramática apontada por Aristóteles. Essa mecânica 
cênica vela e revela os comportamentos humanos 
e os de costumes na economia cômica ou dramá-
tica mediante a sátira social. Na prerrogativa de 
Heráclito de Éfeso, a natureza busca o ocultamen-
to, enquanto os seres humanos também estão à 
procura de si mesmos. Dessa forma, o instante de 
diálogos e ações na peça osmaniana põe à luz vi-
sões de mundo que se revelam e se esfumaçam aos 
olhos de um espectador-leitor atento. Se há mortes, 
a culpa está no “festim” da intriga, das peripécias, 
do reconhecimento e do gesto escritural do autor, 
o qual se apaga no texto artístico para que as 
palavras ganhem o palco do mundo.



eixo temático
nos bastidores da criação: 

O PAPEL DO ARQUIVO
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O TEMPO INVENTOU O HUMANO? UMA OUVI-
DA DA POÉTICA OSMANIANA

Odalice De Castro Silva
Professor Adjunto/UFC

Quem (ou o que) inventou o humano? Lançado ao 
tabuleiro do pensamento, um conceito de humano 
desliza por algumas casas no espaço de um jogo 
reforçado pelas possibilidades de linguagens em 
trânsito: uma que cria novas significações para an-
tigas palavras, para que imagens/ figurações das 
imagens verbalizadas ganhem realidade e uma ou-
tra, necessária como responsável por conter e per-
mitir o transbordamento do ato de fazer imagens. 
Levando esse pressuposto para o campo literário, 
este exercício procura refletir acerca de como as 
palavras renovadas pela combinação de técnica e 
talento criam, sob constante inquirição teórica, na 
etimologia mais arcaica do termo, um perto e uma 
mais distante, isto é, uma metanarratividade na 
figuração de constante reinvenção do humano que 
tem sido um dos motivos e destinos do fazer poéti-
co. Na premissa acima envolvo Osman Lins (1924 
- 1978) e alguns de seus parceiros, a fim de pensar 
a respeito do desejo do escritor de Vitória de Santo 
Antão, de ouvir a poética de outros escritores, ato 
contíguo, simultâneo, traçar coordenadas da ouvi-
da de sua própria poética, construída nas linhas e 
interstícios do tecido textual, sob uma perspectiva 
teatralizada, através das categorias fundamentais 
da narrativa, com ênfase na relação espaço-tempo, 
entregues ao leitor nos diferentes e híbridos tipos 
de textos que ele legou à língua portuguesa, como 
uma dádiva, para os desafios da interpretação das 
ambiguidades de sua contribuição à Literatura.

REFLEXÕES SOBRE O CORPO DE UMA PERSO-
NAGEM FEMININA EM AVALOVARA, DE OSMAN 
LINS

Raul Gomes da Silva & Márcia Rejany Mendonça
UFMS

Ao analisar o livro não publicado de Julia Marque-
zim Enone, o professor de A Rainha dos Cárceres 
da Grécia nos diz que “criar uma personagem 
não significa apenas vê-la e sim eleger, em relação 
a ela, uma atitude e um modo de operar” (LINS, 
1976, p. 177). Partindo desta proposição, este 
trabalho se dedica a estabelecer algumas reflexões 
acerca de uma personagem feminina no romance 
Avalovara (1973): a alemã Anneliese Roos. A 
análise busca compreender os desdobramentos 
do espaço romanesco através da leitura do corpo 
desta personagem e das cidades nele sobrepostas.

OSMAN LINS, DE BRAÇOS ABERTOS: UM RETRA-
TO DO ESPAÇO, O MOVIMENTO DA CRIAÇÃO

Vanessa Pereira Cajá Alves
Mestranda/UnB

A narrativa “Conto Barroco ou Unidade Tripartita” 
sugere ao seu leitor o estado de impregnação em 
que se encontrava o escritor Osman Lins diante 
das diversas manifestações artísticas barrocas de 
Minas Gerais no ato de criação do referido texto 
literário. Ornamentos arquitetônicos, igreja matriz, 
esculturas de Aleijadinho, ruas sinuosas, chafariz, 
arquitetura mineira barroca, todos esses elementos 
operando e suscitando um movimento de criação 
de uma poética osmaniana também barroca e 
comprometida com a composição de imagens 
que retratam o espaço de Congonhas do Campo, 
Ouro Preto e Tiradentes. A partir de uma fotogra-
fia de Osman Lins em Congonhas, Minas Gerais, 
disponível em seu acervo, na Fundação Casa de 
Rui Barbosa (RJ), proponho, para este estudo, uma 
análise das irradiações do espaço dessas cidades 
mineiras no texto de “Conto Barroco ou Unidade 
Tripartita”. Ademais, é também ocupação deste 
estudo a análise do fragmento do manuscrito da 
narrativa em questão e do poema “Monólogo de 
Congonhas do Campo”, também de autoria do es-
critor pernambucano, ambos documentos oriundos 
do acervo supracitado.
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