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III COLÓQUIO OSMAN LINS 
15, 16 e 17 de maio de 2013 - Universidade de Brasília 

 

 

 

Os textos: em princípio, doação universal. Se sobre eles 

opinamos ou se os iluminamos de algum modo – se 

fazemos com que se ampliem em nós -, operamos sobre 

um patrimônio coletivo. 

OSMAN LINS 

 

Com o propósito de reunir especialistas em torno da obra do escritor e 

ensaísta Osman Lins, para contribuir na expansão e aprofundamento da 

sua fortuna crítica, este encontro se presta a desdobrar e iluminar 

aspectos associados tanto a seu absoluto rigor formal, complexidade 

narrativa e confluências de linguagens quanto às instâncias temáticas, 

simbólicas, sociais e filosóficas que atravessam o seu pensar e fazer 

literário. 

Sob a coordenação da professora-doutora Elizabeth Hazin, da 

Universidade de Brasília (UnB), a frente do Grupo de Pesquisas 

Osmanianos, credenciado pelo CNPq, a iniciativa do Colóquio deriva da 

necessidade de se criar condições para a difusão da obra literária -  a 

exemplo de encontros similares ocorridos, na Universidade de São Paulo 

(USP), sob a coordenação da Profa. Dra. Sandra Nitrini.   

A singularidade e a grandiosidade da escrita literária de Osman Lins 

acolhem os desdobramentos revelados nas mais diferentes formas de 

expressão artística, constituindo-se em verdadeiro convite a diferentes 

inscrições, de onde a repercussão do seu talento literário em outras artes. 

Como resultado do encontro, livro contendo os textos apresentados no 

Colóquio; subsídios que enriqueçam a proposta de criação do Instituto 

Cultural Osman Lins; ampliação do Grupo de Estudos Osmanianos; 

parceria com instituições estrangeiras interessadas na obra de Osman 

Lins; e tradução de textos osmanianos. 
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O foco proposto para este III Colóquio está disposto nos eixos temáticos 

que constam na PROGRAMAÇÃO COMPLETA, os quais pretendem acionar 

a reflexão em torno das seguintes questões: 

1) ARQUIVOS DE OSMAN LINS: QUIETUDE E POTENCIALIDADE  - o 

processo de criação do autor, a partir do exame de seus manuscritos 

depositados em arquivos institucionais; 

2) TRADUÇÃO: ARTEFATO DE DIFÍCIL MANEJO - a tradução de sua obra – 

problemática enfrentada no âmbito linguístico – que se amplia na medida 

em que se retomam questões teóricas referentes à traduzibilidade do 

texto literário, transcriação, fidelidade e responsabilidade diante da 

escrita; 

3) DE TEIAS E DE BILROS: A POÉTICA OSMANIANA - a abordagem de seus 

artifícios narrativos que colocam em questão a prática da escrita e da 

própria obra de arte enquanto criação de sentidos, de vez que a 

potencialidade inventiva de sua escrita impulsiona vitalmente a 

transfiguração das coisas; 

4) OUTRAS COMPOSIÇÕES: FIGURAS, NÚMEROS, CLAVES... - as diferentes 

composições que se desdobram em uma multiplicidade de outras 

expressões conforme as relações que se estabelecem a partir da leitura 

crítica de sua obra; 

5) UM PÁSSARO NA SALA (Avalovara, 40 anos) -  a justa homenagem ao 
romance Avalovara, que há 40 anos irrompia na cena literária brasileira, 
alçando-se rapidamente à de países da Europa. 

 

Elizabeth Hazin 
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PROGRAMAÇÃO 

15 de maio – quarta-feira 

Manhã 

8h30 – Entrega do material 

9h – ABERTURA: Elizabeth Hazin 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA: Roberto Vechi (Università di Bologna) 

“Política da razão crítica: Osman Lins e a reconfiguração da leitura pela 

escrita” 

 

Tarde 

14h – MESA 1 (mediador: Gabriela Lafetá Borges) 

EIXO TEMÁTICO – UM PÁSSARO NA SALA (AVALOVARA 40 ANOS) 

Ermelinda Maria Araújo Ferreira (UFPE) 

Luciana Barreto Machado Rezende (Doutoranda UnB) 

Pedro Henrique Couto (Mestrando UnB) 

15h30 - INTERVALO 

16h – MESA 2 (mediador: Luciana Barreto) 

EIXO TEMÁTICO– UM PÁSSARO NA SALA (AVALOVARA 40 ANOS) 

João Vianney Cavalcanti Nuto (TEL-UnB) 

Elizabeth Hazin (TEL-UnB) 

Margot Ines Villas Boas Caruccio (UniRitter) 

18h30 – Jantar no Sebinho 

(Lançamento do prato Osman Lins) 
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16 de maio – quinta-feira 

Manhã 

8h30 – MESA 3 (mediador: Piero Eyben) 

EIXO TEMÁTICO – TRADUÇÃO: ARTEFATO DE DIFÍCIL MANEJO 

Adria Frizzi (University of Texas at Austin) 

Válmi Hatje-Faggion (LET-UnB) 

Germana Henriques Pereira de Sousa (LET – UnB) 

10h30 – MESA 4 (mediador: Bernardina Maria de Sousa Leal) 

EIXO TEMÁTICO – DE TEIAS E DE BILROS: A POÉTICA OSMANIANA 

Cauê Augusto Maia Baptista (Mestrando UnB) 

Ana Maria Agra Guimarães (IdA – UnB) 

Gabriela Lafetá Borges (Doutoranda UnB) 

Joseana Geaquinto Paganine (Mestre UnB) 

Luiz Augusto Antunes Netto Carreira (Doutorando UnB) 

Sebastiana Lima Ribeiro (Doutoranda UnB) 

 

Tarde 

14h –MESA 5 (mediador: Ana Maria Agra Guimarães) 

EIXO TEMÁTICO – DE TEIAS E DE BILROS: A POÉTICA OSMANIANA 

Leny da Silva Gomes (UniRitter) 

Francismar Ramírez Barreto (Doutora UnB) 

Piero Eyben (TEL – UnB) 

Fábio Borges da Silva (Doutorando UnB) 
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15h30 – INTERVALO 

16h – MESA 6 (mediador: Joseana Geaquinto Paganine) 

EIXO TEMÁTICO – DE TEIAS E DE BILROS: A POÉTICA OSMANIANA 

Zênia de Faria (UFG) 

Adriana de Fátima Barbosa Araújo (TEL- UnB) 

Loide da Silva Chaves (Mestre UnB) 

Marcia Rejany Mendonça (UFT) 

 

17 de maio – sexta-feira 

Manhã 

9h – MESA 7 (mediador: Elizabeth Hazin) 

EIXO TEMÁTICO – ARQUIVOS DE OSMAN LINS: QUIETUDE E 

POTENCIALIDADE 

Angela da Costa Lins(Apresentação da proposta de criação do Instituto 

Osman Lins) 

Eder Rodrigues Pereira (Doutorando USP) 

Francisco José Gonçalves Rocha (Pós-Doutorando USP) 

10h30 – MESA 8 (mediador: Francismar Ramírez Barreto) 

EIXO TEMÁTICO – UM PÁSSARO NA SALA (AVALOVARA 40 ANOS) 

Maria Aracy Bonfim (UFMa/UnB) 

Fernando Oliveira Santana (Pós-doutorando UFPE) 

Renata Rocha Ribeiro (UFG) 
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Tarde 

14h – MESA 9 (mediador: João Vianney C. Nuto) 

EIXO TEMÁTICO – OUTRAS COMPOSIÇÕES: FIGURAS, NÚMEROS, CLAVES 

Ana Luiza Andrade (UFSC) 

Bernardina Maria de Sousa Leal (UFF/UnB) 

Clóvis Meireles Nóbrega Júnior (IFB) 

Martha Costa Guterres Paz (UniRitter) 

15H30 – INTERVALO 

16h – MESA 10 (mediador: Maria Aracy Bonfim) 

EIXO TEMÁTICO – OUTRAS COMPOSIÇÕES: FIGURAS, NÚMEROS, CLAVES 

Odalice de Castro Silva (UFC) 

Norival Bottos Jr. (PUC/GO) 

Roselene de Fátima Constantino (Mestre UnB) 

Thomaz Antonio Santos Abreu (Doutorando UnB) 

18h – Coquetel de encerramento. Lançamento de livros 
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RESUMOS 

 

Política da razão crítica: Osman Lins e a reconfiguração da leitura pela 

escrita 

Roberto Vecchi – Università di Bologna  

A heterogeneidade dos tempos é um dos traços marcantes da formação das ideologias 

estéticas da modernidade no Brasil. É por isso que, nas possibilidades de definição 

ontológica do Modernismo, assistimos à afirmação de representações genealógicas e 

não lineares, onde a dispersão do fragmentário prevalece sobre qualquer tentativa de 

conferir uma homogeneidade presumida, pelo menos narrativa, ao processo de 

acumulação do moderno. Basta lembrar, nesse sentido, uma leitura já canônica do 

Modernismo de Silviano Santiago (“Fechado para balanço”),em que se alude, 

brincando com os prefixos, à possibilidade de que o pós-modernismo se alimente 

convenientemente do seu pré-modernismo, mais do que do Modernismo 

propriamente dito.  

Um outro elemento que se acrescenta à dimensão heterogênea do moderno -desta 

vez por um viés morfológico- é a tendência do Modernismo “alto” a apostar,  

aconformea lírica moderna , numa obscuridade da língua que parece condensar, sob o 

mesmo signo, a densidade do engajamento crítico (leia-se o ensaio) dentro das malhas 

da criação literária, como se o ato de ler (do crítico) e o de escrever (do autor) se 

coagulassem na espessura de uma escrita que tenta captar uma modernidade de outro 

modo impossível de flagrar. Pode-se recorrer à história literária para exemplificar essa 

tendência (se pense por exemplo em Mário de Andrade como apogeu de uma 

tendência bastante ampla), mas uma espécie de correlativo desta feição talvez possa 

ser encontrada dentro da própria forma literária, por uma espécie de repolitização 

estética de um traço tradicional, como a incorporação de uma outra escrita na 

narrativa transformando, assim, o ato de escrita antes como um ato (ficcionalizado) de 

leitura em uma mise en abyme de uma outra escrita dentro do texto. Há uma 

casuística também aqui articulada de que poderíamos mencionar vários exemplos, de 

Lima Barreto a Graciliano Ramos, ao “Belmirismo” etc - todos produzindo uma mistura 

de temporalidades em choque no espaço público, inclusive incorporando escritas 

íntimas,  do ato literário.  

Um caso muito interessante nesse sentido, também pelas consequências teóricas que 

a  partir  dele  se  determinam,  é  o  do Osman Lins crítico literário, autor da tese  Lima  
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Barreto e o espaço romanesco (1976)  - contemporânea de um romance onde a leitura 

e a própria forma de ensaio são ficcionalizadas pelo ato de escrita, A rainha dos 

cárceres da Grécia (1976), cujas relações, internas e explícitas, com o labor crítico são 

evidentes (“Santo Afonso Henriques! Fazei de mim uma escritora”, como escreve Julia 

em seu livro dentro do livro). Mas o problema, como de certo modo se pode 

reconhecer, não é tanto de elos diretos ou alusões intertextuais entre ensaio e 

romance, mas da relação entre a leitura e a escrita como releitura dentro da 

modernidade, que remete, no caso de Osman, a um outro exemplo significativo, como 

entre Guerra sem testemunhas (1969) e o clássico Avalovara (1973). Uma política da 

razão crítica que, spode-se dizer, funda assim sua poética. 

Palavras-chave: heterogeneidade, escrita, Osman Lins, Modernismo. 

 

Banidos do Éden: Avalovara e o romance regionalista nordestino 

Ermelinda Maria Araujo Ferreira – UFPE 

Este ensaio tem por objetivo analisar brevemente de que modo o recurso à memória 

edênica, pela alusão feita por Osman Lins à estrutura do Paraíso dantesco no 

arcabouço do romance Avalovara, contribui para o agenciamento alegórico deste 

texto como exemplar de um ambicioso projeto literário. Um projeto que envolve a 

tentativa de renovação do gênero romanesco em geral – empreitada à qual o escritor 

pernambucano dedicou sua vida –, e de proposição de uma nova ética e de uma nova 

estética para o gênero do romance regionalista em particular – forma sobre a qual o 

autor se debruçou com empenho em obras de ficção de cunho “ensaístico” e 

experimental. Este projeto, já nos anos 1970-m1980, falava a favor de uma renovada 

concepção do clássico antípoda homem vitimizado & intelectual salvacionista, 

defendendo uma postura ideológica oposta ao sacrifício da “literatura nordestina” à 

eterna danação apocalíptica da seca, sem esperança de redenção. 

Palavras-chave: Osman Lins, Avalovara, Paraíso edênico, Romance regionalista. 

 

Abel, Roos, Babel: (des)encontro, dispersão e inacabamento 

Luciana Barreto Machado Rezende – UnB 

Texto primordial, narrativa exemplar, mais do que um relato bíblico, Babel configura 

uma emblemática metáfora que atravessa toda a história da humanidade e prossegue 

como caudalosa foz, sedimentada confluência de renováveis textos, sentidos e 

contextos.  Edificada  sob o  vertiginoso propósito de alcançar o céu, a célebre Torre de  
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Babel é associada a desentendimento, desordem, dispersão – resultado de um 

grandioso projeto que resultou em desventura, malogro e ruína. O episódio, situado 

no Gênesis bíblico, culmina com a cólera de Javé que, diante da pretensão humana de 

conquistar um nome e construir uma cidade e uma torre “cujo cume atinja o céu”, 

pune seus filhos confundindo as línguas e dispersando-os para o exílio e o degredo.  

Com seu destino ligado a três mulheres que o conduzem a uma jornada rumo ao 

êxtase amoroso e a desdobráveis iluminações quanto ao sentido da vida e do mundo, 

o errático escritor Abel, protagonista de Avalovara, principia o seu percurso com a 

alemã Anneliese Roos. Composta por cidades, rios e solos diversos que se revezam, 

incertos, inexatos em seu corpo vazado por antigas e radiosas paisagens, a notável 

personagem comporta feixes de significados passíveis de associação à figura bíblica de 

Babel justamente por estar conformada à dispersão geográfica, bem como aos signos 

do infortúnio, do irresoluto e da incomunicabilidade. Partindo-se da leitura de que 

Osman Lins – ao operar uma notável inversão mítica quando parte da Queda para 

retomar o Paraíso – ressignificaos relatos bíblicos e a simbologia cristã. Passar, então, 

por Roos é experienciar a falta e a incompletude como elementos mobilizadores da 

busca do homem. Reflexões teóricas de George Steiner, Northrop Frye e Paul Zhumtor 

se fazem chaves iluminadoras para compreender a noção de inacabamento, 

confirmando como a linguagem se mostra falha e insuficiente para sagrar encontro e 

entendimento. 

Palavras-chave:Avalovara, Osman Lins, Babel, imaginário bíblico, inacabamento. 

 

Avalovara ou a forma-ação de um romance 

Pedro Henrique Couto Torres - UnB 

Este trabalho tem o objetivo de analisar e discutir, por meio da Literatura Comparada, 

o romance Avalovara, de Osman Lins. Nosso objetivo é discutir e analisar as relações 

discursivas e axiológicas sobre gêneros literários em Osman Lins a partir de uma leitura 

do romance mencionado. Investigamos esta obra em específico para avaliar o texto 

osmaniano sob uma leitura dialógica que problematize a estilização, os gêneros 

poéticos e o romance. 

Palavras-chave:Avalovara, romance, dialogismo, gêneros literários. 
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Vida e narrativa: o inacabamento como expressão de angústia e 

liberdade em Avalorara 

João Vianney Cavalcanti Nuto - UnB 

Com base no pensamento de Mikhail Bakhtin, este trabalho pretende explorar como a 

noção de inacabamento atua tanto no nível da estrutura da narrativa como na 

composição ideológica dos personagens. No nível dos personagens, serão exploradas 

algumas características em que a rejeição da noção de inacabamento é associada à 

opressão, enquanto que a relativa indeterminação é associada à liberdade. Do mesmo 

modo, a estrutura do romance, cerrada na noção do palíndromo, da espiral e do 

quadrado, também permite o inesperado, de que é exemplo a narrativa sobre a 

construção do relógio de Julius Heckthorn. 

Palavras-chave:Osman Lins, Avalovara, Mikhail Bakhtin, inacabamento. 

 

Chegando ao mundo: Osman Lins toma a palavra em Avalovara 

Elizabeth Hazin - UnB 

Em A Palavra, de Georges Gusdorf, livro que guarda a terceira das epígrafes de 

Avalovara, lê-se que se no mundo mítico havia um nome para cada coisa, no mundo da 

reflexão – mundo de sentidos – “as denominações não são válidas sem as intenções”. 

O presente trabalho pretende mostrar que há neste romance uma semântica própria 

que se origina da correspondência precisa entre elementos de natureza diversa, 

conscientemente dispostos por Osman Lins em um texto que – como sugere o 

Narrador da linha narrativa S – vai sendo escrito passo a passo diante do leitor. 

Palavras-chave:Osman Lins, Avalovara, semântica narrativa. 

 

O Edifício Martinelli e o ChâteauChambord representados em Avalovara 

Margot Ines Villas Boas Caruccio - UniRitter 

Em Avalovara o Edifício Martinelli, situado no centro da cidade de São Paulo, 

construído nos anos de 1920, é o lugar onde nasce e cresce a personagem feminina do 

romance - a Inominada - o terceiro e último dos amores do personagem Abel. Embora 

constituído de composição de características acadêmicas, tais como simetria, ritmo, 

hierarquia de espaços, a funcionalidade do edifício é modernista e de grande 

diversidade: escola de dança, bares e boates, cassinos, cinema, lojas, escritórios, 

bancos,  sede  de  partidos  políticos,  residências  e  até  uma  igreja.  Como um castelo  
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medieval contornado por muralhas, o edifício moderno também encerra um mundo 

diverso, formado de pessoas comuns, funcionários, cristãos, barbeiros, bancários e 

prostitutas, onde o bem convive com o pecado, a violência com a fé, os homens com 

animais. Conta-se que um ascensorista por vinte e cinco anos criou coelhos na casa do 

Comendador Martinelli construída no terraço do prédio; em um apartamento do 25º 

andar um sargento aposentado mantinha soltos 60 pássaros e que um encanador por 

muitos anos criava gatos no porão do edifício. Nos anos 70, o Edifício Martinelli 

abrigava marginais, desocupados, prostitutas, travestis e boêmios, mas também 

pessoas idosas, estudantes e doentes. O artigo pretende refletir sobre as conexões 

estabelecidas pelo autor, entre o Château de Chambord, edificação renascentista 

francesa iniciada no século XVI, e o edifício paulista multifuncional moderno, o 

Martinelli, construído no século XX. 

Palavras-chave:Avalovara, Edifício Martinelli, São Paulo, Chambord. 

 

Ofício de relojoeiro: traduzir Osman Lins para o inglês 

Adria Frizzi- University of Texas at Austin 

A palestra tratará da tradução para o inglês de dois livros de Osman Lins– Nove, 

novena e A rainha dos cárceres da Grécia, além dos desafios que a sua escritura 

apresenta para o tradutor. Entre as considerações sobre a prática da tradução, inclui-

se a discussão das expectativas e das diferenças linguísticas mais expressivas entre o 

português e o inglês, assim como exemplos específicos nas áreas do estilo, da cultura, 

do léxico e do uso metalinguístico e decorativo de palavras. Também será abordada a 

questão da recepção da obra de Osman Lins nos Estados Unidos. 

Palavras-chave: Osman Lins, tradução, metalinguagem. 

 

Tradução para o inglês: aspectos editoriais e discursivos da obra de 

Osman Lins  

Válmi Hatje-Faggion - UnB 

O objetivo é abordar a voz dos tradutores no processo de elaboração e publicação de 

traduções para o inglês de três obras de Osman Lins. Gregory Rabassa traduziu 

Avalovara (Avalovara, Normal, Illinois: DalkeyArchive Press, 2002) e AdriaFrizzi, Nove, 

Novena (Nine, Novena, Los Angeles: Green Integer, 2010) e A rainhados cárceres da 

Grécia (The Queen of the prisons of Greece, Normal, Illinois: DalkeyArchive Press, 

1995).  A  existência  de textos suplementares (Newmark, 1988) publicados com a obra 
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traduzida (introdução do tradutor, notas de rodapé) e em outras ocasiões livros, 

entrevistas, ensaios, crítica (Lefevere, 1992) podem revelar dados sobre as escolhas 

efetuadas e as motivações de ordem poética, econômica e cultural para promover a 

circulação de obras literárias brasileiras no sistema literário de língua inglesa. Assim, 

propõe-se analisar esses textos suplementares e a obra traduzida para verificar o 

processo de formulação e apresentação das três obras citadas de Osman Lins para os 

leitores de língua inglesa e observar a materialização linguística das estratégias dos 

dois tradutores mencionados. 

Palavras-chave: Osman Lins, tradução, língua inglesa. 

 

Osman Lins na França: tradução, edição, recepção 

Germana Henriques Pereira – UnB 

Trata-se de estudar o percurso das traduções de Osman Lins na França, a edição de 

suas obras, bem comoa sua recepção. O grande escritor brasileiro, reputado por sua 

escritura arrevesada, teve uma entrada bastante rápida na França, país em que foi 

publicado em mais de uma editora e por tradutores conhecidos da literatura brasileira 

(Avalovara foi traduzido, por exemplo, já em 1975, quando teve seu lançamento no 

Brasil em 1973). Este trabalho objetiva, portanto, vercomo os tradutores lidam com a 

oralidade e a escrita inventiva osmanianas e examinar o modo de recepção das obras 

traduzidas para a língua francesa por meio do estudo dos seus paratextos/discursos de 

acompanhamento. 

Palavras-chave:Osman Lins, tradução literária, recepção, história da tradução. 

 

Rigor e compromisso: o ofício da literatura segundo Osman 

Cauê Augusto Maia Baptista - UnB 

 

O presente trabalho se dedica à concepção de literatura defendida por Osman Lins: um 

instrumento de liberdade. Em seus escritos ensaísticos e ficcionais, Osman associou a 

função social do escritor à ampliação da área do visível – resistência e oposição às 

opressões e injustiças de seu tempo. Avalovara (1973), romance escrito e lançado 

durante o período mais violento do regime militar brasileiro, também tem suas 

principais linhas narrativas situadas no período. Nas críticas à censura e à opressão 

feitas por Abel, protagonista do romance, também escritor, evidenciam-se valores 

compartilhados por Osman, como a responsabilidade, inerente ao ofício da escrita, de 

não se furtar às questões prementes de sua época e de seu povo. 
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Palavras-chave:Osman Lins, Avalovara, regime militar, censura, opressão. 

 

Leituras em perspectiva da personagem Joana Carolina em Nove, 

Novena de Osman Lins  

Ana Maria Agra Guimarães – UnB  

Este texto propõe a análise da protagonista do conto “Retábulo de Santa Joana 

Carolina” inscrito no livro Nove, Novena, de Osman Lins. O objetivo é analisar os 

diversos pontos de vista dos personagens-narradores pelos quais a personagem é 

construída. Observa-se que Joana Carolina – salvo sua mãe e ela própria – tende a ser 

vista, por suas qualidades éticas, como uma santa. Pretende-se desmistificar esses 

olhares e conduzir a narrativa para a humanidade que constitui a personagem. Na 

narrativa de Osman Lins há sempre a consciência da insuficiente capacidade de 

compor uma personagem que dê conta da complexidade e existência, daí a narrativa 

em perspectiva, aberta à multiplicidade, aos modos do que escreveu Calvino em Seis 

Propostas para o Próximo Milênio. Sabe-se que hoje é de grande importância para os 

estudos de gênero considerar qual é o olhar que vê e dá a ver a condição da mulher, 

pois ele revela os preconceitos e as possibilidades de ser mulher no contexto 

contemporâneo. 

Palavras-chave:gênero, perspectiva, multiplicidade. 

 

Desfeito e refeito: a travessia da preteridade como reflexo da criação 

futura 

Cacio José Ferreira – Mestre - UnB 

Esta comunicação trata de algumas considerações sobre a memória dos personagens 

Bernardo e Teresa, em O fiel e pedra, de Osman Lins, a partir do retorno ao pretérito 

como indício imprescindível para a criação e a arquitetura peculiar da 

narrativa,trazendo à tona- na representação simbólica do sertão  - o recuo no tempo 

para pensar a possibilidade de solução de pendências futuras. Não se trata de 

especular possíveis influências da obra brasileira no campo da memória, mas de 

compreender as argumentações e as recorrências ao passado de Bernardo e Teresa 

como forma de chegar a um caminho diferente. A abordagem da travessia da 

preteridade dos personagens refletirá, assim, a criação futura, o reflexo social de suas 

épocas, a dimensão da palavra e as impressões da memória. 

Palavras-chave:Osman Lins, O fiel e a pedra, memória, preteridade. 
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O animal e a transcendência poi-éthica em Osman Lins 

Gabriela Lafetá Borges - UnB 

Este trabalho aponta para um lugar possível de leitura da obra osmaniana que parte do 

animal, dos "animots" como subvertera Derrida, na língua francesa, para pensar o 

animal pela/na letra. Aqui, uma poética, que se dá escrituralmente na obra de Osman 

Lins, traça um percurso de transcendência pela palavra, onde o outro acontece à cena 

do texto. Nele, uma riqueza maquinal impele ao que se propõe como leitura ética e 

poética com respeito ao acontecimento do outro; o outro: o animal, não genérico e 

sempre múltiplo, segue a mesma pulsão do sagrado enquanto registra sempre uma 

resistência à apropriação ou à humanização em todos os escritos osmanianos.  

Ao perguntar pelo homem, Osman se lança a todo tipo de experiências significativas 

ao homem e ao animal, igualando-os e diferenciando-os em referenciais gramaticais e 

semânticos mediante uma sintaxe que não só alude a uma metáfora da sintaxe, mas 

também ao que proponho como uma poiesis osmaniana. Poiesis esta que figura - em 

termos da animalidade - um apagamento do limite a partir do qual se acredita poder 

regular a imposição ou aposição dos signos. 

Palavras-chave:literatura, ética, Osman Lins, Jacques Derrida. 

 

A poética osmaniana: entre o símbolo e a alegoria 

Joseana Geaquinto Paganine – Mestre-UnB 

Nesta comunicação, propomo-nos a investigar a poética osmaniana a partir de dois 

conceitos: o símbolo e a alegoria. Utilizados como recursos estilísticos, o símbolo e a 

alegoria são também elementos que contribuem para a construção de sentido de uma 

obra. O simbólico possui a capacidade de reunir o que se encontra fragmentado em 

uma só imagem ou narrativa, transportando o sentido do todo. Seria, por excelência, o 

recurso dos mitos e da linguagem religiosa. Já a alegoria significa “dizer outra coisa”, 

comunicar algo para além do sentido literal da palavra ou da imagem. Preterida em 

favor do símbolo pelo romantismo alemão, a alegoria foi reabilitada por Walter 

Benjamin no início do século XX, em A origem do drama barroco alemão, e 

posteriormente confirmada por Hans-Georg Gadamer, em Verdade e método. Para 

Benjamin, a alegoria é portadora de um paradoxo: ao mesmo tempo em que remete 

para um significado além dela, evidencia uma dissociação entre imagem e sentido, que 

espelharia a ruptura do homem moderno com a natureza. Assim, defenderemos que 

Osman Lins, ao almejar construir uma narrativa simbólica capaz de religar homem-

mundo, pratica, na verdade, uma poética alegórica. Longe de ser um juízo de valor, a 

identificação  da  alegoria  como chave interpretativa da poética osmaniana, a partir de  



 
 

19 

 

 

 

Nove, novena, ajuda-nos a compreender o significado da narrativa do autor e o modo 

como ela elabora, artisticamente, questões históricas, como o caso da ditadura militar 

no Brasil, e filosóficas, como a instrumentalização do homem e da natureza na 

contemporaneidade. 

Palavras-chave:Osman Lins, símbolo, alegoria. 

 

As encenações da leitura no romance A Rainha dos Cárceres da Grécia 

Luiz Augusto Antunes Netto Carreira – UnB 

Quem é o leitor? Esta é uma pergunta que acompanha toda a leitura do romance A 

Rainha dos Cárceres da Grécia. Parece mesmo ser a própria intriga do livro, que 

conduz quem o está lendo por um jogo de espelhos onde a sua atividade é refletida 

com múltiplos significados. O narrador do romance é um leitor e tudo o que ele nos diz 

está sob o signo da interpretação de um texto ao qual nunca temos acesso. Ele atua ao 

mesmo tempo como testemunha, como apaixonado e como crítico, papeis que vão se 

misturando para encenar ou dramatizar as possibilidades da própria leitura. Osman 

Lins cria, assim, em A Rainha dos Cárceres da Grécia, um drama da interpretação. O 

texto é uma espécie de palco por onde desfilam tentativas de entendimento e 

reconhecimento. Mas é importante observar que há um elemento irônico no romance 

levando o seu próprio leitor a desconfiar dos limites da sua interpretação justamente 

por acompanhar a agonia de um leitor oprimido pelo desejo da análise, partido entre 

aqueles papeis que encena na sua busca de sentido e de entender alguma coisa. Esse 

elemento irônico, portanto, faz reverberar do livro perguntas fundamentais sobre o 

sentido e os limites da leitura, sobre o caráter da crítica e sobre os encontros e 

desencontros que um texto propicia. O objetivo deste artigo é precisamente refletir 

sobre esse conjunto de problemas nos quais a obra toca. 

Palavras-chave:Osman Lins, leitura, leitor, encenação, drama. 

O carnaval como elemento da cultura popular em A Rainha dos Cárceres 

da Grécia 

Sebastiana Lima Ribeiro – UnB 

Este trabalho se desenvolve em torno da temática da cultura carnavalesca, estudada 

por Mikhail Bakhtin em A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, 

extraindo-se dessa obra fundamentação teórica para discutir o episódio do carnaval 

em A Rainha dos Cárceres da Grécia¸ de Osman Lins. O professor de história natural, 

analisando o capítulo IV do livro de Julia M. Enone, afirma que o carnaval é “a mais 

unificadora de todas as festas brasileiras”.  
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No centro dos acontecimentos temos a personagem Maria de França, a nordestina 

parda e pobre que, depois de ter trabalhado como tecelã em uma fábrica, tem um 

acesso de loucura e é levada para tratamento no Hospital de Alienados. Após ser 

tratada, é orientada pelas outras internas a tentar obter um benefício da Previdência 

Social.Ao sair de alta, Maria vai pelas ruas do Recife com sua dupla liberdade (está livre 

das grades do hospício e livre das convenções sociais) e se depara com o bloco 

carnavalesco Flor da Madrugada ao qual se integra e se entrega. Ao comentar os cinco 

capítulos que formam o livro de Julia, o professor diz que a sequência do carnaval 

encerra “o período solar do romance”. 

Palavras-chave:Osman Lins, MikhailBakhtin, carnaval. 

 

Autor e leitor nas teias da tradição 

Leny da Silva Gomes – Uniritter 

Osman Lins reiterou em diferentes gêneros - ensaio, romance, entrevista, teatro - sua 

preocupação com a posição do ser humano no ordo cósmico, entendida como uma 

necessária relação de união entre a parte e o Todo. Sob várias perspectivas, pode-se 

observar essa preocupação transformada em arte poética, seja na composição, no 

estilo, na sua visão de mundo e, principalmente, em sua visão da arte. Carlos Fuentes 

(2000), ao refletir sobre a história do romance, sintetiza a trajetória do gênero em 

duas vertentes: a que segue a tradição de La Mancha, inaugurada por Cervantes, e a 

que segue a tradição de Waterloo, representada pela corrente realista da Europa pós-

napoleônica. São inúmeras as implicações de tal paralelismo. Para esse momento, 

destacam-se: a criação de outras realidades por meio da imaginação e da linguagem, 

da ironia e da mescla de gêneros; a celebração da ficção na própria ficção em 

contraponto à afirmação da realidade; a tensão entre ação e reflexão; as relações 

entre contexto social e repertório literário; a constituição do leitor. Estão implícitas 

nessa abordagem questões teóricas que dizem respeito à representação, à mimesis, e 

à interação autor/texto/leitor; questões filosóficas que dizem respeito ao 

“esquecimento do ser”; questões políticas que dizem respeito à incompatibilidade da 

linguagem literária com o totalitarismo. Nesse panorama, o presente estudo objetiva 

averiguar a posição, ou as posições, adotada(s) por Osman Lins, analisando seus 

escritos ficcionais e ensaísticos Avalovara (1973), A Rainha dos cárceres da Grécia 

(1976), Guerra sem testemunhas (1969). 

Palavras-chave:Osman Lins, tradição de La Mancha, tradição de Waterloo. 
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O romance da dificuldade 

Francismar Ramírez Barreto –Doutor-UnB 

Existe uma inegável conexão entre o romance Os moedeiros falsos (1925), o livro de 

anotações Diário dos moedeiros falsos (de 1927) e o romance A Rainha dos cárceres da 

Grécia (de 1976). Ou ainda entre as preocupações literárias do escritor francês André 

Gide (autor dos primeiros dois títulos) e a de seu homólogo brasileiro Osman Lins 

(autor do terceiro). Esta comunicação propõe-se a compreender o que tais obras 

compartilham: o mecanismo criativo, a ironia presente nos textos e a “coincidência” de 

personagens que procuram escrever (ou, de fato, escrevem) uma obra literária com o 

título do livro que o leitor tem nas mãos (uma forma prática de explicar o 

procedimento do “miseenabyme”). Pelo menos duas vezes Lins cita Gide na 

recopilação de comentários críticos e entrevistas intitulada Evangelho na taba (1979). 

Da primeira vez, o escritor pernambucano faz suas as palavras do francês ao afirmar 

que “uma literatura submetida é uma literatura envilecida”. Da segunda –mais perto 

do final do livro e respondendo a uma pergunta sobre o rigor matemático como 

forma–, Lins assinala: “Gide dizia que o artista deve se apoiar nas dificuldades e 

também acredito nisso”. Com uma complexidade profunda –que aumenta na medida 

de cada nova leitura–, A Rainha dos cárceres da Grécia é um romance que merece ser 

estudado sob a luz de múltiplas perspectivas. Que seja então a relação entre as obras 

mencionadas, uma delas. 

Palavras-chave:Osman Lins, André Gide, romance, A Rainha dos Cárceres da Grécia. 

 

Dom Nome: aporia frente ao outro ou de como Osman Lins prova o 

incalculável 

Piero Eyben - UnB 

O que decido quando decido? Desde o corpo, aponta Spinoza. Como quem escreve sob 

luz artificial, sobre a luz artificial, o texto osmaniano expõe-se à tarefa do impossível, 

digo, à tarefa impossível do nome e da palavra, da tradução de um nome próprio. O 

nome como problema implica necessariamente a presença do outro que o traduz, que 

o impõe à tradução, pelo dom, «pardon». Pede-se sempre perdão a começar pelos 

lindes do impossível. Desse modo, pretendo, neste trabalho, analisar desde sua 

linguagem (sobretudo em dois contos de Nove, novena e nas passagens que compõem 

Avalovara, não apenas nas seções “A espiral e o quadrado”, mas em suas demais 

desfigurações) o problema da nomeação e do dom como escrituras do corpo, do corpo 

outro. Para tanto, me valerei da escritura derridiana como prova do impossível, como 

desafio  ao  incalculável  justamente  na  medida  em  que  estejam  em deriva todos os  
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procedimentos entrópicos da textualidade literária e, dessa forma, pensar uma 

estética do toque, da corporeidade, do infranqueável da exposição da pele (na 

expeausition, como dirá Jean-Luc Nancy) e, com isso, tentar uma lógica, não 

econômica, da decisão. 

Palavras-chave:Dom, Nome, Aporia, Corpo, Decisão, Linguagem. 

 

Palavra e escrita: a poesia em Guimarães Rosa e Osman Lins 

Fábio Borges da Silva - UnB 

O mais arguto leitor e crítico do substrato poético contido na prosa de Guimarães Rosa 

foi Osman Lins. O livro Avalovara, publicado em 1973, traz em si evidências dessa 

leitura proposta pelo escritor pernambucano e é a hipótese que se levanta na pesquisa 

de doutoramento que se realiza, a saber: a) a tensão entre palavra e escrita nos dois 

escritores desvela modos singulares e originais de conceber poesia num texto em 

prosa, divergente do que a crítica literária nacional vem chamando de “prosa poética”; 

b) ambos os escritores se voltaram para o mundo islâmico em busca de outras bases 

históricas e estéticas para a composição de suas experiências literárias, indo ao outro 

lado do tapete ocidental (onde se “dão os nós” e se “cortam os fios”) e encontrando na 

dialética entre rigor e indeterminação – o que Guimarães Rosa chamou de “Álgebra 

Mágica” – fundamento para o ofício literário de cada um. Nessa comunicação 

tomaremos como exemplo para evidenciar esse argumento, os episódios que 

envolvem a personagem Guégue, de “O Recado do Morro”, comparando-os às 

sugestões que emanam da relação entre o quadrado e a espiral em Avalovara. 

Palavras-chave:palavra, escritura, poesia, prosa, corpo de baile, Avalovara. 

 

Pastoral: tradição e rupturas 

Zênia de Faria - UFG 

A aceitação do princípio de que toda obra literária se constrói a partir de um diálogo 

com a tradição e, por outro lado, as afirmações de Osman Lins de "ter exercitado até a 

exacerbação o trato com processos literários estabelecidos" e de sua intenção de 

"traçar o mapa de [suas] descobertas com a experiência obtida através de uma 

cartografia consagrada" levaram-nos a fazer uma releitura da narrativa Pastoral, de 

Nove, Novena (narrativas), tentando verificar que tipos de relação se podem 

estabelecer entre esta narrativa e a tradição poética da "pastoral". É o que 

pretendemos discutir em nossa comunicação. 
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Palavras-chave:Pastoral, pastoral, idílio, bucolismo poético. 

 

Elementos estéticos e políticos da arte literária de Osman Lins 

Adriana de Fatima Barbosa Araújo – UnB 

Esta comunicação trata de algumas considerações a respeito da arte literária de 

Osman Lins a partir da leitura e do estudo dos romances O fiel e a pedra e Avalovara. 

Palavras-chave:Osman Lins, Avalovara, O fiel e a pedra, estética, política. 

 

Um ponto no círculo: uma concepção geométrica e sintética 

Loide da Silva Chaves – UnB 

Dentro do tema da criação artística de Osman Lins, na qual o ato de escrever emerge 

com todo vigor, esta comunicação se debruça sobre a narrativa “Um Ponto no Círculo”, 

contida no livro Nove, novena (1966), e visa sondar tanto o seu aspecto estrutural, que 

exibe um molde rigorosamente geométrico e planejado, quanto sua dimensão que 

remete ao discurso sobre a arte, representado pelas várias menções dentro do texto à 

atividade do artista, bem como pelo tratamento ritual e poético da palavra em sua 

materialidade e musicalidade, num questionamento permanente sobre o ato de criar. 

O desenho caprichoso que, como se verá, permeia o conto é correlato de um ofício 

zeloso do ato de escrever e de um fascínio pelo rigor na arte, tão afetos a Osman Lins. 

Palavras-chave:Osman Lins, “Um ponto no círculo”, escrita, composição artística. 

 

A tessitura de espaços na poética osmaniana 

Marcia Rejany Mendonça – UFT 

Nesta comunicação nos propomos analisar a tessitura do espaço em O Visitante, 

narrativa ficcional de Osman Lins. Nessa obra, verificamos que espaços, ambientes e 

atmosferas, apesar de intimamente ligados às impressões subjetivas das personagens, 

apresentam aspectos singulares na sua construção. Aspectos que se mostram, 

geralmente, através da descrição do espaço apreendido pela percepção da 

personagem e, dela, originam-se, frequentemente, espaços subjetivos que, vinculados 

ao estado anímico da personagem, podem assumir configurações diversas, tais como 

as de espaços mítico, psicológicoou social-estes particularmente revelados sob o olhar 

de Celina, personagem de  O Visitante.  Nesse caso, a configuração do espaço subjetivo  
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depende do tipo de percepção que a personagem tem do espaço. No entanto, o modo 

como o espaço em descrito pelo narrador também interfere na sua configuração, pois 

a sua descrição pode não estar em correspondência direta com a percepção da 

personagem. Por exemplo, uma personagem que está triste pode ser colocada em um 

espaço alegre, festivo com o único objetivo de criar um ambiente que acentue um 

estado psicológico específico por meio de um contraste entre o estado de espírito da 

personagem e o espaço. Nesse caso, observamos que há espaços cujas configurações 

não dependem, exclusivamente, da percepção da personagem, mas a ela se aliam, 

devido ao vínculo que é estabelecido entre ambos pela habilidade do autor ao 

construir um espaço cuja configuração põe em evidência a dependência da 

personagem com relação ao espaço, bem como a fragilidade dessa mesma 

personagem diante dessa dependência. Verificamos esse tipo de tessitura nas obras 

iniciais de Osman Lins e, dentre elas, selecionamos O Visitante para apresentação 

neste colóquio. 

Palavras-chave:narrativa, espaço, ambiente, atmosfera. 

 

Projeto de criação do Instituto Osman Lins 

Angela Lins 

Com o propósito de promover e divulgar a obra do escritor Osman Lins, bem como de 

conservar parte do seu acervo, fazem-se necessárias a criação e a manutenção de uma 

instituição, em Recife, Pernambuco, voltada à preservação de sua memória. 

Reconhecido nacional e internacionalmente, Osman Lins mereceu e ainda vem 

suscitando as mais variadas homenagens, publicações, simpósios e encontros 

literários. Além de uma instância institucional de divulgação de sua obra na rede 

escolar, nas universidades e público em geral, o Instituto Osman Lins pretende ser 

ainda um espaço para eventos culturais, debates, oficinas, publicações e reedições de 

suas obras, bem como encenações de suas peças teatrais. 

 

As leituras de Osman Lins: notas marginais em sua biblioteca 

Eder Rodrigues Pereira – USP 

No espólio de Osman Lins, na Casa de Rui Barbosa, existem 102 livros que 

pertenceram ao escritor enquanto no IEB-USP há outras 177 obras agrupadas pelo 

setor de Arquivos de acordo com três categorias: universo de interesse geral 

(literatura, história e crítica literária); livros escritos, organizados ou que contêm 

textos  de   Osman   Lins;   e   trabalhos   sobre   a   produção   osmaniana   (críticas,  
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homenagens, dissertações e teses). Assim, como leituras declaradas, estes livros 

guardam, enquanto documentos arquivísticos, a consolidação de um momento da 

criação e a possibilidade de se investigar uma ampla rede intertextual. Com isso, o 

objetivo deste trabalho é apresentar algumas destas obras como parte do 

processo criador do romance Avalovara, seja pela aproximação de temas e 

conteúdos,seja na presença da marginália, além de ressaltar que, nessa prática, 

verifica-se um duplo de leitura e escritura, tornando esta biblioteca um objeto 

legítimo de pesquisa tanto para a Literatura Comparada como para a Crítica 

Genética. 

Palavras-chave:biblioteca, marginália, processo criador 

 

Gênese e interpretação de A cabeça levada em triunfo 

Francisco José Gonçalves Lima Rocha– USP 

A análise dos manuscritos de A cabeça levada em triunfo, último e inacabado romance 

de Osman Lins, revela que há uma estreita relação entre o processo de criação da obra 

e a base simbólica que a sustenta. Esse simbolismo se expressa em termos de cabeça e 

corpo, e todo o empreendimento ficcional osmaniano vai no sentido de borrar a 

relação hierárquica que submete o segundo termo ao primeiro. Uma vez que o 

procedimento poiético adotado pelo autor mescla razão projetiva e execução 

espontânea, a feitura da obra reflete a problemática dualista. 

Palavras-chave:A cabeça levada em triunfo, processo de criação, cabeça, corpo. 

 

Conteúdo e continente – o corpo de ఠ: poética e criação em Avalovara 

Maria Aracy Bonfim – UFMA/UnB 

Esta comunicação abordará a invenção da personagem ఠ como reflexo da própria 

obra. Seu corpo abriga e revela; seu corpo é o próprio texto do romance, 

personificação da analogia – pássaro, mulher, livro. Tal transfiguração será aqui 

analisada com a perspectiva de miseenabyme, de LucienDällenbach: “esmiseenabyme 

todo enclave que guarde relación de similitudconlaobra que locontiene”. 

Palavras-chave:criação, Avalovara, miseenabyme. 
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Da medida numérica e da estrutura catedrática: considerações sobre a 

presença da Divina Comédia, de Dante Alighieri, em Avalovara, de 

Osman Lins 

Fernando Oliveira Santana Júnior – UFPE 

Meu objetivo neste trabalho é fazer uma análise comparada entre a Divina Comédia 

(escrita entre 1307 e 1321), de Dante Alighieri (1265-1321), e o romance Avalovara, de 

Osman da Costa Lins (1924-1978), obra publicada em 1973. Essa análise comparada 

foca especificamente a presença influente da estrutura composicional da Divina 

Comédia na criação de Avalovara, com destaque para o simbolismo numérico 

(especialmente o número 3, um elo entre as duas obras, semelhança fincada na 

diferença) e para a construção catedrática, edifício estrutural (Cf. IGEL, 1988; 

DALCASTAGNÉ, 2000). Medida e estrutura, respectivamente, elementos 

predominantes no imaginário medieval e dantesco (Cf. CURTIUS, 1979), o que também 

faz do romance uma ‘proesia’, uma poética em prosa, e, segundo Dalcastagné (2000), 

o palíndromo mágico SATOR talvez seja a planta baixa, ou um mapa, de uma catedral. 

Considerando a medida numérica e a estrutura catedrática, esse investimento 

renovador faz o romance osmaniano quase perder as características próprias às 

definições de gênero literário romanesco, fazendo de Avalovara aparentemente 

romance para fins didáticos, mas efetivamente inclassificável, pois a bricolagem 

estrutural marcada pela fusão/mistura de artes é marca estética dessa obra literária. 

Não obstante, mesmo que a Commedia e Avalovara convirjam para o uso do 

simbolismo numérico e para a estruturação catedrática da composição, o 

desdobramento da construção é assinalado pela diferença apontada pelo narrador de 

Avalovara. Nesse sentido, no âmbito do comparatismo latino-americano, esse 

romancese coloca como obra inovadora da narrativa nesse contexto ao reler o cânone 

literário europeu representado pela Divina Comédia. Conforme Silviano Santiago 

(2000), o texto latino-americano precisa rever as lacunas do texto do cânone europeu: 

a comparação, fundamentada mais na diferença, mostra que o segundo texto, o latino-

americano, enriquece o primeiro, o europeu. 

Palavras-chave: Divina Comédia, Avalovara, simbolismo numérico, estrutura, literatura 

comparada. 

 

Em busca do amor e da palavra: os caminhos de Abel 

Renata Rocha Ribeiro - UFG 

Avalovara representa, no panorama da narrativa da década de 1970 no Brasil, uma das 

experiências  mais  radicais,  a  começar  pelo  próprio  gênero:  mesmo sob o rótulo de  
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romance, é um amálgama deste com o poema, o ensaio e outras formas artísticas, 

como a pintura, a tapeçaria e a música, não só contemporâneas, mas de pontos de 

toda tradição ocidental. Além disso, sua estrutura reflete o fascínio do homem pelos 

números e pela cosmogonia que, por sua vez, se encontram em tensão com o místico. 

É também entendido, devido à exposição do processo narrativo, como uma alegoria do 

romance como gênero, possibilitando uma leitura pautada nos domínios da meta-

ficção. Nesse sentido, buscamos verificar como os temas da escrita e da leitura se 

encravam nesse contexto tão rico, cujas partes se misturam de modo tão intenso que 

qualquer tentativa de classificação não consegue atingir o todo. Optamos por recortar 

a abordagem desses temas na figura de Abel e seu processo incessante de busca, tanto 

sob o prisma da realização sentimental quanto sob a ótica de sua constituição como 

escritor. 

Palavras-chave: Avalovara ,personagens, leitura, escrita. 

 

O gesto escritor e suas imagens em Osman Lins e Felisberto Hernández 

Ana Luiza Andrade – UFSC 

O estudo busca pesquisar os arquivos de gesto escritor nas imagens que traduzem este 

gesto. Exemplos: os fios de cabelo e os fios narrativos em "O Ponto no Círculo" (Osman 

Lins) e a luz transferida do mundo para os olhos do narrador em "O lanterninha" 

(FelisbertoHernández) como sinais de uma alegoria do fazer do escritor. Ao mesmo 

tempo, o estudo busca mostrar como existe uma refuncionalização do meio de 

produção (prótese do olhar cinemático) em ambos os escritores. 

Palavras-chave:gesto, imagem, Osman Lins, Felisberto Hernández. 

 

No limiar da palavra, o silêncio 

Bernardina Maria de Sousa Leal – UFF/UnB 

Entre as narrativas de Nove, Novena, o traço enigmático do “Pentágono de Hahn”, na 

fusão forma-conteúdo, é o foco deste trabalho. A elefanta, em sua enormidade e 

desjeito, parece desmontar as estruturas sobre as quais as personagens foram 

construídas. O final das histórias não traz solução e produz uma intrigante sensação de 

inacabamento como um rastro a ser seguido pelo leitor rumo a outros caminhos. O 

entrecruzamento de narrativas pode ser associado a uma resistência crítica ao modo 

linear e cronológico de ler, ver, entender as coisas. Sem identidade, estrangeira, Hahn 

parece desmontar o que foi montado. Essa suspeita abre um espaço investigativo 

acerca  do  uso  performático  da  língua.  A grande  questão  que  se impõe é: se toda a  
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técnica osmaniana gira em torno da palavra, o que um animal silente faz aqui? Hahn 

não aparece humanizada, personificada e próxima. Ela perpassa a narrativa como um 

animal silente e estranho ao que se dá em seu redor – como se inaugurasse um lugar 

de inscrição, como se por sua passagem algo também passasse a existir – pela fratura 

que imerge, pelo abismo que funda de maneira silenciosa e diferente na indiferença 

frente aos problemas colocados pelas demais personagens, todas indiferenciadas na 

humanidade que representam. Nas instâncias de ficção textual, Hahn parece inscrever-

se silenciosamente. Ela adentra a narrativa, passa entre as demais personagens que se 

demoram nela e sai tão animal quanto chegou. Essa estraneidade invoca diferentes 

modos de abordá-la. Chegar a Hahn por meio do seu silêncio apresenta-se, então, 

como desafiante percurso. O que se inscreve no silêncio de Hahn? O que o silêncio 

inscreve? A inscrição silente de Hahn no pentágono osmaniano parece colocar em 

questão a própria ficcionalidade da escrita, bem comoos modos interrogativos de 

utilização das técnicas narrativas. Afinal, o que escapa ao dito? 

Palavras-chave:limiar, palavra, silêncio, escritura. 

A recepção crítica de Osman Lins nos manuais de literatura 

Clóvis Meireles Nóbrega Júnior – IFB 

Como se sabe, Osman Lins é um autor consagrado pela crítica nacional e internacional. 

Além disso, é amplamente conhecido pelo grande público, como comprovam as várias 

edições e reedições de suas obras, bem como o grande sucesso obtido junto aos 

telespectadores com os casos especiais que produziu para a televisão. Apesar desses 

fatos, o autor pouco ou quase nunca é citado nos manuais que abordam a literatura 

brasileira. Considerando que tais manuais são apresentados em volumes que abarcam 

temas referentes aos conteúdos de Língua Portuguesa juntamente com outros 

relativos aos Estudos Literários, entrevemos aí uma intersecção que pode propor 

subsídios para uma discussão de como certos autores contemporâneos utilizam a 

linguagem e suas diferentes nuanças na elaboração de suas obras. Ressaltando ainda a 

importância das obras não ficcionais de Lins no panorama da Literatura Brasileira 

Contemporânea, propusemo-nos, a partir do entrecruzamento dos estudos da 

Literatura Brasileira, da Narratologia e da Estética da Recepção, investigar se e de que 

maneira esses manuais enfocam a produção literária do autor. 

Palavras-chave:Osman Lins, recepção, manuais. 
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Avalovara e o Pássaro de Fogo 

Martha Costa Guterres Paz – UFRGS – UniRitter 

  Coautor: Leny da Silva Gomes - UniRitter 

Permeia o romance Avalovara, de Osman Lins, a figura do pássaro com o mesmo 

nome, o qual também é uma representação da composição da obra. Essa figura mítica 

deriva, segundo declarações do próprio autor, da divindade budista Avalokiteshvara, 

tida como a encarnação da compaixão, a virtude mais apreciada pelos seguidores de 

Budha. Para poder retirar do inferno todos os pecadores que para lá são destinados, 

ele é provido de mil faces e braços que lhe possibilitam executar essa árdua tarefa com 

eficiência. Ao abrigar em seu corpo inúmeros outros pássaros, minúsculos como 

abelhas, Avalovara seria uma representação da estrutura do romance, fragmentada 

em várias narrativas menores caracterizadas pelos diferentes temas. A esse misterioso 

pássaro que acompanha os encontros dos amantes - a inominada e Abel - até culminar 

com a morte de ambos, pode-se associar o pássaro de fogo, chamado também de 

Fênix pelos gregos antigos, o qual se incinera para ressuscitar das próprias cinzas, em 

uma clara representação da eternidade do ser. Em outro registro artístico, Stravinsky, 

compositor russo, estreou, em 1910, uma de suas peças musicais mais famosas, 

intitulada O Pássaro de Fogo, tendo como base a conhecida lenda russa do pássaro 

mágico. Este artigo tem como objetivo associar, por meio de um fio condutor de 

origem mítica, a música de Stravinsky, protagonizada pela beleza e efulgência da 

misteriosa ave, e o pássaro Avalovara, com suas múltiplas aparições em diferentes 

cenas do romance. 

Palavras-chave:Avalovara, Pássaro de Fogo, Osman Lins, Stravinsky. 

 

No tapete havia um unicórnio: mitos osmanianos 

Odalice de Castro Silva – UFC 

Este artigo propõe um exercício crítico que coloque o conto “Ubonios e o Unicórnio” 

(1972) numa rota de cruzamento, dentro do projeto ficcional de Osman Lins (1924 – 

1978), com a figura que o encantou, ao ponto de, inspirado pela urdidura das 

tapeçarias de Cluny, escrever o prototexto, em forma de conto, para depois, celebrá-lo 

em Avalovara (1973), dentro de uma estrutura, a do romance, que imita o tecido de 

um tapete, para o animal imaginário insinuar-se por entre alguns fios rompidos (ou 

propositadamente soltos pelo tapeceiro) e livremente movimentar-se em espaços 

mais amplos. No plano da ficção, embora seu autor tivesse alcançado domínio retórico 

já comprovado por obra anterior, como Nove, Novena (1966), a fábula, tão combatida 

em  nome  do  esvaziamento  do  enredo, (perguntamos, até hoje, com que propósito),  
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ela, em primoroso jogo linguístico, avulta dentro da composição de Avalovara (1973), 

e posteriormente, em seu último romance, A Rainha dos Cárceres da Grécia (1976), 

sem comprometer a estrutura “hipermetalinguística” (PAES, 2004) das obras. Esse 

recurso ultrapassa as fronteiras (o alcance) da teoria literária que coordena a 

construção das últimas obras, para altear-se, a fábula, como instância necessária e 

insubstituível. A fábula, mesmo que o pensamento crítico ocidental a tenha expulsado 

para longe da estrutura da narrativa de ficção, retorna e traz consigo o equilíbrio do 

mistério. Justifica-se, cruzando os limites que asseguram ao homem a percepção do 

real e as especulações do sonho, do imaginário e da fantasia. O unicórnio realiza a 

representação desses elementos, dos quais os homens carecem, para não 

mergulharem no desespero do nada. Os textos precedentes de Ferreira (2004) e 

Saramago (1976) orientam algumas perguntas e possibilidades de cruzamento do 

imaginário com outras artes e outros saberes. 

Palavras-chave:fábula, imaginário, narrativa ficcional, mito. 

 

Anatomia da angústia: um estudo sobre a mitopoética de Osman Lins 

Norival Bottos Júnior – PUC-Goiás 

Minha intenção é demonstrar como o mito – delimitado e corporificado através de 

certos espaços de ressonância e de exclusão (heterotopias) –e a quarta dimensão se 

conectam, por meio de um acurado domínio do aperspectivismo cubista, com a busca 

de Osman Lins pela criação de uma arquitetura narrativa mitopoética do infinito. Dito 

de outro modo, trata-se da busca pela própria essência da criação artística. Este 

estudo tenta refletir sobre o papel do mito na criação de Osman Lins. A intenção é 

demonstrar como os espaços de ressonância e a quarta dimensão estão conectados, a 

partir do cubismo, com a busca do autor por uma criação arquitetural narrativa 

mitopoética do infinito. Assim, é preciso refletir sobre como o autor explora espaço e 

tempo mitológicos num continuum em que o tempo da quarta dimensão e a 

arquitetura na história possam desvelar a ocorrência de certos eventos que emergem 

inevitavelmente na terceira dimensão. Em Osman Lins, a arquitetura do tempo mítico 

revela e desvela a si mesma, passado e futuro coexistem através do rizoma do mito. 

Palavras-chave:mito, cubismo, quarta dimensão, heterotopoias e campos de 

ressonância. 
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Um breve estudo deO Evangelho na Taba: outros problemas inculturais 

brasileirosa partir das contribuições do conceito de letramento 

Roselene de Fátima Constantino –Mestre-UnB 

A coletânea de pequenos artigos e entrevistas intitulada O Evangelho na Taba: outros 

problemas inculturais brasileiros, de Osman Lins, sublinha a importância que o 

conceito de letramento assume para a educação brasileira - noção que merece ser 

desdobrada a partir das suas reflexões e provocações, especialmente pelo fato de o 

autor estar legitimado tanto como escritor consciente do seu ofício quanto como 

professor universitário de Literatura Brasileira na Faculdade de Filosofia, Ciência e 

Letras de Marília, atividade que exerceu por um curto período. Na discussão dos 

problemas levantados na obra a respeito do uso das tecnologias, da qualidade de vida, 

dos vícios encontrados no ensino universitário, bem como dos problemas sociais, 

políticos e do comportamento humano, é possível analisar a contribuição do 

letramento, uma vez entendido como “um conjunto de práticas socialmente 

construídas que envolvem a leitura e a escrita, geradas por processos sociais mais 

amplos e responsáveis por reforçar ou questionar valores, tradições e formas de 

distribuição de poder presentes nos contextos sociais” (Soares, 2009). Assim, podemos 

conceber que a visão de Osman Lins expressa naqueles artigos e entrevistas acena 

hoje para uma compreensão de como o ensino de literatura e o de letramento são 

trabalhados e, ao mesmo tempo, instigar os leitores para as várias possibilidades que a 

leitura traz, sendo possíveis mudanças no horizonte de vida desses leitazores. 

Palavras-chave:leitura, letramento, ensino, ensino de literatura, universidade. 

 

Algumas reflexões sobre a condição do escritor no romance Avalovara 

Thomaz Antonio Santos Abreu – UnB 

De início, pretendemos destacar alguns trechos das reflexões de Abel acerca da 

condição do escritor que vive em condições de opressão, apresentando-a como uma 

vivência dialeticamente constituída. No segundo momento, tentaremos aproximar tal 

reflexão a certa postura questionadora na qual se pode estabelecer uma crítica ao 

papel do escritor na sociedade em que vive. Por fim, tentaremos vincular essa crítica a 

uma abordagem relacionada à mediação simbólico-social estabelecida pelo texto 

literário. 

Palavras-chave:opressão, escritor, sociedade, mediação. 
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