
Cristiano Moreira 

 

 

 

 

 

Sagração Tipográfica em Osman Lins:  
arquivos, gestos, impressões. 

 
 

 

Tese submetida ao Programa de Pós 
Graduação em Literatura da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina para a obtenção do Grau de 
Doutor em Literatura. 

Orientadora: Prof. Drª Ana Luiza 
Andrade. 

 

 

 

 

Florianópolis 
2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Sagração Tipográfica em Osman Lins:  
arquivos, gestos, impressões. 

 
 

Esta Tese foi julgada adequada para obtenção do Título de “Doutor em 
Literatura” e aprovada em sua forma final pelo Programa pós-graduação 

em literatura. 
 

Florianópolis, 10 de abril de 2019. 
 

________________________ 
Prof. xxx, Dr. 

Coordenador do Curso 
 

Banca Examinadora: 
 
 

________________________ 
Prof.ª xxxx, Dr.ª 

Orientadora 
Universidade xxxx 

 
 

________________________ 
Prof.ª xxxx, Dr.ª 

Corientadora 
Universidade xxxx 

 
 

________________________ 
Prof. xxxx, Dr. 

Universidade xxxxxx 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este trabalho é dedicado a minha 
companheira Patrícia Costa Moreira 
nestes 30 anos de vida partilhada, cuja 
palavra amor é a mais próxima 
daquilo que experimentamos juntos 
como forma de vida. 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Um trabalho de pesquisa é uma jornada que não se encara sozinho. Por mais 
que esteja sempre em meio a uma algaravia de vozes e fantasmas é 
necessário agradecer aos encarnados presentes nos momentos de hesitação, 
de dúvidas. 
 
Faço assim meu primeiro agradecimento à minha sempre incentivadora 
Patrícia Costa Moreira, ao meu lado em cada momento desta pesquisa, seu 
apoio e incentivo foram valiosos do ponro de partida até a conclusão. 
 
 
Devo agradecer minha orientadora a Profª Ana Luiza Andrade cuja 
confiança em meu trabalho foi importante. Pudemos criar com o resultado 
da pesquisa, não apenas uma tese, mas um trabalho editorial que imprime 
nossos nomes junto com o de Rafael Dias no livro Imprevistos de arribação que 
assinamos como resultado desta pesquisa para além da tese. 
 
Agradeço também aos professores Jair Fonseca e Demétrio Panarotto pelas 
sugestões na banca de qualificação; à Profª Leny Gomes, estudiosa de 
Osman Lins por aceitar participar desta conversa e ao Profº Artur de Vargas 
Giorgi pelo gesto de vir ler junto este trabalho. 
 
Agradeço à minha mãe e meu pai por entenderem o quanto este caminho 
nos força a ausências. Aos outros familiares que por seu turno e de sua 
maneira torceram para a conclusão deste trabalho. 
 
Aos funcionários da Fundação Joaquim Nabuco e do Arquivo Público do 
Estado de Pernambuco, Biblioteca Luis de Beça em Belo Horizonte, aos 
funcionários do Acervo de Escritores Mineiros -AEM pela gentileza no 
fornecimento dos arquivos. Um agradecimento especial a Elisabete Ribas do 
Instituto de Estudos Brasileiros – IEB da Universidade de São Paulo por 
atender tão prontamente as solicitações à distância; ao meu amigo Léo 
Amaral Amaral pelos deslocamentos até o IEB na busca de arquivos. 
 
À querida Ângela Lins, filha de Osman Lins, pelo carinho que tem com 
todos os pesquisadores da obra de Osman Lins, pela companhia em Recife 
em algumas das ocasiões e pelo seu entusiasmo a cada documento 



encontrado e, sobretudo, pela generosidade em fornecer informações sobre 
seu pai. 
 
O encontro com o fabuloso artista e poeta Montez Magno devo ao agora 
amigo Itamar Morgado quem ladrilhou o caminho até Montez com quem 
mantenho uma ligação ainda maior por editar seu livro. 
 
Outras conversas sobre tipografia foram ricas e por isso devo mencionar o 
velho tipógrafo Ademir Matias com quem estudei em Minas Gerais, ao 
Flavio Vignoli e seus exemplares do Gráfico Amador, a Profª Ana Utsch 
pelo convite a participar da Rede Latino americana de Cultura Gráfica, 
Isabela Aragão hoje responsável pelo acervo do Gráfico Amador na 
Universidade Federal de Pernambuco, a Julia Contreiras pelas conversas em 
Diamantina e pelo contato possível com Cecília Jucá a quem agradeço pelas 
conversas telefônicas sobre Gastão de Holanda. 
 
Agradeço ainda ao insuperável Jakson Chiappa meu sócio na Oficina 
Tipográfica Papel do Mato e irmão para todas as horas e que segurou muito 
as pontas do trabalho ao longo de todo período de pesquisa e escrita. 
 
 
Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) pela bolsa de pesquisa ao longo dos quatro anos de trabalho. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...mas se tomo um papel ou, o que é mais grave e 
assustador, se alguém toma um papel e escreve ‗eu‘, e, 
por trás desse pronome, me põe no seu lugar, quem 
me garante mais nada? 
A identidade da palavra escrita é problemática e 
vincula-se ao modo como inflete sobre ela o perfil do 
responsável – verdadeiro ou fictício – pelo discurso. 
Lês, atentando par a indecisão da caligrafia, diferente 
do que era há dez anos, uma carta do teu pai. O 
espesso ―eu‖ desse homem firma o escrito no real e 
pode ser que o guardes para sempre, como hás de 
guardar seu velho Omega de algibeira. Mas...se se a 
carta, impressa num volume de Turguiêniev, é 
dirigida por um certo Rúdin a um certo Sierguiêi 
Pávlovich? Hein? Já aí a palavra, impressa, longe do 
manuscrito e da mão, finge o destinatário, finge a 
carta e, acima de tudo, finge uma escrita diversa da 
que é. Não só na carta de Rúdin está a ficção; 
também na impressão tipográfica.1 
 
 

Osman Lins. 

  

                                                           
1 LINS, Osman. A rainha dos cárceres da Grécia. São Paulo: Cia das letras, 2005, p. 210. 



RESUMO 

 

Esta tese busca fazer a leitura dos textos de Osman Lins encontrados em 
arquivos e relaciona-los com sua obra editada sob um ponto de vista do 
gesto tipográfico que faz de seus livros importantes máquinas arquivísticas. 
Para tanto se partiu de artigos publicados no jornais recifenses, 
correspondências lidas principalmente com os livros Nove, novena, Guerra sem 
testemunhas e A rainha dos cárceres da Grécia. A escolha destes títulos se justifica 
por serem trabalhos nos quais a guinada tipográfica é mais evidente. Os 
artigos de jornais proporcionam um entendimento de como as 
movimentações culturais do Recife nos anos 50 e 60 nos quais Osman 
estava envolvido, principalmente nos movimentos do Teatro Popular do 
Nordeste e nas oficinas d‘O gráfico amador. Este último, um dos 
responsáveis pela primeira viagem de Osman Lins a Minas Gerais e que 
marca o início de uma relação duradoura com escritores e periódicos 
mineiros. Estas cenas se imprimem de tal maneira na memória do autor que 
passam a figurar em suas narrativas, notadamente em A rainha dos cárceres da 
Grécia no qual lemos a epígrafe da tese que marca todo andamento do 
trabalho. 

 

Palavras-chave: Arquivo – Gestos – Tipografia – Ficção. 
  



ABSTRACT 
 

This thesis seeks to read the texts of Osman Lins found in archives and 
relates them with his edited work from a point of view of the typographic 
gesture which makes his books important archival machines. To this end, it 
was based on articles published in the Recife newspapers, correspondences 
mainly read with the books Nove, novena, Guerra sem testemunhas and A rainha 
dos cárceres da Grécia. The choice of these titles is justified because they are 
works in which the typographic turn is more evident. The newspaper articles 
provide an understanding of how the cultural movements of Recife in the 50 
and 60 in which Osman was involved, mainly in the movements of the 
Popular Theater of the Northeast and in the workshops of the O gráfico 
Amador. The latter, one of those responsible for the first trip of Osman Lins 
to Minas Gerais and that marks the beginning of a long-lasting relationship 
with writers and magazines. These scenes are impressed in such a way in the 
author's memory that they appear in his narratives, notably in A rainha dos 
cárceres da Grécia in which we read the epigraph of this thesis that marks all 
the progress of the work. 
 
Keywords: Archive – Gesture – Typography - Fiction.  

  



Resumem 

Esta tesis busca hacer la lectura de los textos de Osman Lins encontrados en 
archivos y relacionarlos a sus libros editados bajo un punto de vista de 
gestos tipograficos que hacen de sus libros importantes máquinas 
archivisticas. Para tanto empezamos por los artículos publicados en los 
periódicos de la imprenta de Recife, algunas correspondencias y los libros 
Nove, Novena, Guerra sem testemunhass y A rainha dos cárceres da Grécia. La 
elección de estos títulos se justifica por estar en estos libros un cambio 
tipográfico más evidente. Los artículos en los periódicos proporcionan una 
comprensión de cómo Osman Lins estaba involucrado en los movimientos 
de Recife en los 50 y 60, principalmente en los movimientos del Teatro 
Popular del Nordeste, y no taller del Gráfico amador. Estos últimos, que 
marcan la primera viajen de Osman hasta Minas Gerais. A partir de esta 
viajem empreza una relación duradera con escritores y periódicos mineros. 
Estas cenas se imprimen de tal forma en la memoria del autor que aparece 
en sus narrativas, notablemente en A rainha dos cárceres da Grécia, donde se 
saca la epígrafe que marca toda la marcha del trabajo de esta tesis. 
 
 

Palavras llave: Archivo – Gestos- Tipografía - Ficción 
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Gracias por la poesia2 

―Pero su nombre es pronunciado a causa de los 
libros que escrebieron. Util es un libro más que 
una estela trabajada, más que una muralla bien 
constuida...el hombre pereció su cuerpo 
convertido está em polvo, pero su escrito 
perpetua su recuerdo.‖ 

(Manuscrito Chester- Beatty IV XXª Dinastia 
Egípcia) 

Ah 
hermano 
Que transitaste el abismo 
y conoscite mi  corazón 
sin saberlo 
Ah... 
Que atravessaste el silencio y la soledad 
Osmanli3 
Filosófica ave 
Vuelo 
Canto perfeito y acabado  
Aberto 
A los mistérios de la razón 
Lloren mis llantos y mis risas 
Lloran mis manos 
Lloran huesos. 

                                                           
2 Publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais nº 679 em 06/ out/ 1979. 
Julieta de Godoy Ladeira traduz o poema e publica ea nota que segue: ―Graciella 
Baravalle não conheceu pessoalmente Osman Lins. Chilena, passou pelo Brasil em 
direção ao exílio. Nessa ocasião, deprimida por dolorosas experiências, leu Avalovara 
e escreve: ‗o romance de Osman Lins me fez viver, me deu esperanças, compreendi 
que tinha que seguir com minha tarefa e que havia gente valiosa com quem poderia 
me comunicar‘. Escreveu a Lins e recebeu ‗una carta afetuosa y estimulante‘. 
Ausentou-se depois e mais tarde voltou a escrever (lecionava teoria literária, era 
tradutora) s respeito de um trabalho que realiza sobre a obra de Osman Lins. A carta 
chegou depois de sua morte. Enviou agora o poema ―Graças a la poesia‖. 
Homenagem a Osman Lins no primeiro aniversário de sua morte, transcorrido no 
dia 8 de julho último 
3 Expressão turca que significa bom/belo. Nota de tradução de Julieta de Godoy 
Ladeira. 



Perdona. 
Tu legado requiere mais conianza 
Tu utopia posible 
Dialectico poeta 
Es hijo del esfuerzo. 
 
Es promessa de hermana 
Que hollaré tus senderos de esperanza 
Y tus belos tapices 
Tus relojes 
Tus maravillas 
Tus ciudads previstas 
Andarán por mis letras 
Mis poemas 
No olvidarán tu trabajo de orfebre. 
Ni mi consciência 
Tu voz alos que escriben. 
Amigo que mi verso fraterno te acompanhe 
Y tu semilla frutifique. 

Graziella Baravalle. 
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Editorial 
 

 

Quanto aos artigos para o jornal, embora 
não façam parte, propriamente, do que eu 
poderia chamar a minha obra, obedecem à 
linha de comportamento que me tracei 
enquanto escritor. Quero, acho necessário 
opinar, sempre que possível, 
predominantemente na área cultural, 
deixando bem claro o meu pensamento e 
definindo a minha posição. Esta, por sinal, 
coerente, creio eu, com o que tenho sido e 
escrito.  

Osman Lins 

 
 
Esta pesquisa teve início na efeméride dos 90 anos de 

nascimento do escritor pernambucano Osman Lins, nascido em Vitória 
de Santo Antão em 05 de julho de 1924.  Recebi das mãos da professora 
Drª. Ana Luiza Andrade uma cópia de uma separata da revista de la 
Universidad Católica del Uruguay ―Dámaso Antonio Larrañaga‖ datada 
de 1986. A separata continha uma compilação bibliográfica de Osman 
Lins elaborada pelo Profº Walter Rela e Julieta de Godoy Ladeira. A ideia 
surgiu de um encontro realizado nesta universidade organizado pelo 
Diretor do Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileño, Profº Severino 
Cunha Farias em 1983 motivado pelo décimo aniversário de publicação 
de Avalovara. Nesta separata constavam, entre inúmeras referências, 33 
crônicas publicadas nos periódicos recifenses Diario de Pernambuco e Jornal 
do Commercio4 entre os anos de 1945 e 19625.  

                                                           
4 Mantivemos nos títulos dos jornais a grafia original. 
5 Inicialmente pareceu inusitada a referida separata organizada em 1986 posto 
que até então, não havia visto referência ao Uruguai feita por parte de Osman 
Lins. No entanto, ao fim da pesquisa, lidando com a correspondência ativa de 
Osman Lins para a poeta e pesquisadora Zilá Mamede (constantes no Fundo 
Osman Lins no IEB- USP) encontro uma carta datada de 15 de junho de 1966 
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A primeira viagem para o Recife em busca dos arquivos, da arca 
com os arcanos osmanianos aconteceu em abril de 2014. Após uma 
semana de trabalho intenso no setor de mecanografia da Fundação 
Joaquim Nabuco, no bairro de Apipucos, regressei com os 33 textos 
listados e inúmeras fotografias de microfilmes de outros 30 textos 
praticamente inéditos6 do autor de Nove, novena. Mais duas viagens ao 
Recife foram necessárias para concluir esta etapa7, agosto de 2015 e 
outubro de 2016. Além da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, 
onde estão digitalizados os números do Diario de Pernambuco, o Arquivo 
Público do Estado de Pernambuco foi importante por guardar os livrões 
com os volumes impressos do Jornal do Commercio onde pude consultar 
edições cujos microfilmes estavam muito precários. Parte do resultado 
desta pesquisa será o lançamento de Imprevistos de Arribação8, edição critica 
dos textos publicados por Osman Lins nos jornais recifenses. São 110 
textos entre crônicas, poemas, reportagens e artigos sobre literatura. 
Alguns textos figurarão nesta tese. 

No corpus dos textos encontrados a série de crônicas 
―Cadernos de Minas Gerais‖ motivou duas viagens até o estado mineiro. 
A primeira em 2016 teve os objetivos de conhecer duas cidades 
históricas que figuram nas crônicas escritas por Osman Lins e fotocopiar 
os exemplares da Revista Tendência publicada entre os anos de 1957 e 1962 
em Belo Horizonte cujo primeiro número traz um fragmento de uma 
resenha de Osman Lins sobre o livro Memórias do boi Serapião do poeta 
popular Carlos Pena Filho editado pelo O gráfico amador em 1957. A 

                                                                                                                        
na qual Osman envia um artigo sobre o prestígio que o teatro de Ariano 
Suassuna alcança naquele país. 
6 Seriam inéditos se não tivessem sido publicados nos referido periódicos. 
7 Estas viagens permitiram ampliar a pesquisa através de conversas com Paulo 
Bruscky sobre Osman Lins e principalmente sobre Vicente do Rego Monteiro 
(infelizmente essa entrevista perdeu-se em um aparelho de celular que caiu na 
água). Pude visitar ainda e pouco antes de seu falecimento o romancista Gilvan 
Lemos, amigo de Osman Lins. Ambos escreverem sobre trabalhos um do outro 
nos jornais de Recife. Finalmente o contato com o pintor e poeta Montez 
Magno em visita a sua casa na companhia da Profª Ana Luiza Andrade 
intermediada pelo escritor e editor Itamar Morgado, organizador de Soma, 
poemas de Montez Magno publicado em 2016. 
8 LINS, Osman. Imprevistos de arribação- Osman Lins nos jornais recifenses. Org. Ana 
Luiza Andrade, Cristiano Moreira e Rafael Dias. Navegantes: Papaterra , 2019. 
Os artigos de jornais de autoria de Osman Lins citados nesta tese foram 
compilados nesta edição crítica em dois volumes. 
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segunda viagem objetivou a consulta e realização de cópias da 
correspondência entre Osman Lins e Laís Corrêa de Araújo e Murilo 
Rubião além da participação no III Fórum do patrimônio gráfico em 
Movimento realizado promovido pela Universidade Federal de Minas 
Gerais e pela Rede Latinoamericana de cultura gráfica na cidade de 
Diamantina nos dias 6,7 e 8 de dezembro de 2018. 

Pela leitura dos artigos dos jornais é possível perceber que 
relação com O gráfico Amador não se limita a questão da edição de 
livros artesanais. O surgimento da editora é um gesto na cadeia de 
acontecimentos que figura como sintoma de todo um sistema de 
pensamento que está se sedimentando na capital pernambucana nos anos 
50. O movimento teatral está diretamente ligado ao Gráfico Amador, 
pois possuem integrantes que atuaram nas duas frentes, como Gastão de 
Holanda, Hermilo Borba Filho e o próprio Osman Lins. 

Após este percurso de pesquisa em arquivos parte da tese é 
submetida à avaliação na efeméride de morte do autor, que faleceu em 08 
de julho de 1978. Nesses ensaios, artigos e crônicas a descoberta de 
novas formas de ler e narrar; o ensaio como forma não acabada, como 
uma aventura cuja ―felicidade e jogo lhe são essenciais‖9 e que permite 
autonomia e criação, lição já apreendida pelos leitores de Osman Lins 
tanto em sues livros de ficção quanto os ensaios. Diria ainda, que a 
escritura osmaniana grava-se no mapa possível das escrituras pós 
autonómicas por sua elasticidade e por sua porosidade através da qual o 
mundo do escritor se amalgama à tinta tipográfica que imprime e 
reproduz sua escrita. Não apenas por este motivo, mas pela eficácia com 
que desloca os limites da sua escrita para um confim, um limiar sobre o 
qual a imaginação comanda a criação de espaços flutuantes, ou seja, 
espaços sem ponto fixo, criados como entre lugares, pontos de potência.  

Defende-se neste trabalho a guinada tipográfica de Osman Lins 
apresentada tanto nos textos de jornais resultantes da pesquisa, como em 
alguns momentos de seus livros posteriores10 e em correspondências 

                                                           
9 ADORNO. Theodor. ―O ensaio como forma‖ In. Notas de Literatura I. São 
Paulo: Duas cidades, 2003, pg. 17. 
10 Avalovara e seu palíndromo latino, Guerra sem Testemunhas e seu interlocutor 
Willy Mompou, A rainha dos cárceres da Grécia com sua estreita ligação com as 
mãos e o libelo à impressão tipográfica como origem da ficção. Importante 
assinalar que se trata de uma origem não genealógica e sim da ordem da Ur-
sprung benjaminiana. Essa ideia de origem que aparece em vários momentos da 
obra de Walter Benjamin principalmente no livro sobre o barroco alemão, conta 
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principalmente com poetas. São gestos, arquivos e impressões, 
resultantes de uma pesquisa que permitem criar outro espaço literário 
por meio dos arquivos do escritor. Ou seja, uma espécie de 
reprodutibilidade, de mimetismo a partir da coleta de material até então 
invisível, porém gravado, impresso.  

A sagração tipográfica referida no título da tese diz respeito à 
maneira como o escritor de Vitória de Santo Antão trabalhou sua 
escritura sempre atento à manufatura, aos trabalhos manuais que figuram 
desde sua obra inicial, em sua origem como filho de alfaiate, em seu 
primeiro livro de contos e, emblematicamente, na utilização das mãos 
como dispositivo narrativo de Julia Marquezim Enone, que reúne 
personagens e lhes dá características relativas a quiromancia em A rainha 
dos cárceres da Grécia. Este é um aspecto do gesto prático e atuante, gestos 
do fazer impressos no cotidiano e na vida dos homens, gestos aos quais, 
Osman Lins prestou atenção, pois percebia a sua gradual perda como 
sintoma de certa deterioração da capacidade de transmissão das 
experiências. 

Em sua literatura tentou recuperar a importância dos gestos dos 
trabalhadores incluindo os trabalhadores da escrita, como faz 
exemplarmente em Guerra sem testemunhas (1969) e neste procedimento 
encontramos o gesto em outra chave, outro estatuto, o gesto como 
medialidade, animado e animador das imagens em movimento.  

Giorgio Agamben recupera via Gilles Deleuze quando atribui 
categoria de imagem movimento às imagens na modernidade, a saber, a 
imagem participando de um contínuo movimento, não mais como poses 
eternas ou a imagem como um corpo imóvel. Na esteira daquilo que 
Walter Benjamin denominou imagem dialética como uma imagem de um 
trapézio, que oscila entre os postes do circo movendo com ele o corpo 
do acróbata que hora está seguro, ora gira solto e retorna a fixar-se no 
eixo em movimento pendular. ou como a imagem mariposa a que Didi-

                                                                                                                        
com algo a que podemos denominar fissuras temporais através das quais um 
determinado acontecimento vem à tona reconfigurando o quadro histórico ao 
qual ele passa a pertencer. Isso é importante para que não se conclua que 
estamos ignorando a ficção como maneira de narrativas míticas surgidas antes 
mesmo da invenção da escrita, mas se pensarmos no tempo em que estamos 
detidos, a impressão tipográfica fixa o relato na superfície do papel. A tipografia 
como forma originária de uma matéria em constante transformação, a palavra, 
matéria esta contra a qual, nos alertou Carlos Drummond de Andrade, não se 
deve lutar. 
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Hubermann atribuíra característica análoga, imagens sobre as quais os 
tempos não cessem de atravessar. O cinema, escreve Giorgio Agamben 
―devolve as imagens à pátria do gesto‖11. Este gesto nos interessa para 
pensar também a tipografia como pátria do gesto do escritor que precisa 
imprimir suas palavras para que ocupem lugar no mundo. 

 
 Mas há o gesto em que a sagração tipográfica se manifesta 

junto ao grupo de editores de O gráfico amador. Possível crer que foi um 
ponto crucial não apenas pela ideia de edição artesanal feita à mão em 
processo de impressão por caracteres móveis, mas este movimento de 
editores é um vórtice que faz girar em torno de seu núcleo uma sorte de 
acontecimentos importantes na vida de Osman Lins que por sua vez, 
está associada ao movimento do teatro do qual Osman também 
participou. Um desdobramento acontece no momento em que a 
pesquisa me leva até a figura de Montez Magno, amigo de Osman Lins e 
com o qual desenvolvo um trabalho de edição em tipografia de um livro 
seu e por conta disso passo eu a figurar em sua biografia publicada em 
201512. Fora isto esses acontecimentos permanecem impressos na 
memória do autor de A rainha dos cárceres da Grécia a ponto de figurarem 
nas páginas deste que foi o último livro publicado por Osman Lins em 
1976. Este livro é bastante citado em vários capítulos por considerar sua 
feitura uma espécie de súmula de toda obra de Osman Lins, uma espécie 
de arquivo geral de sua obra e carreira de escritor que se articula com 
alguns dos temas tratados nos artigos dos jornais. Além disso, uma 
passagem do livro usada como epígrafe geral da tese, segundo a qual toda 
ficção inicia-se pela impressão tipográfica, deve ser lembrada ao longo da 
leitura. 

Além dos romances, narrativas e teatro, Osman Lins se ocupou 
de uma produção ensaística cuja matéria era a situação da cultura 
brasileira e principalmente a situação do escritor diante do ofício, do 
público, da obra e do mercado. O livro mais importante neste sentido é 
sem dúvida Guerra sem testemunhas (1969). Os artigos publicados nos 
jornais por Osman Lins revelam que o jovem autor já se preocupava 
com a guerra entre o escritor e o mercado. Esta guerra exige do escritor 
uma acuidade significativa com seu trabalho. Isso justifica a mão pesada 

                                                           
11 AGAMBEN, Giorgio.‖ Notas sobre el gesto‖. In. Medios sin fim. Madrid: 
Editora Nacional, 2002, p. 44. 
12 Do modo semelhante ao narrador de A rainha dos cárceres da Grécia, passo 
também a fazer parte das páginas do livro (tese) que escrevo. 
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de Osman Lins na hora de criticar certos livros como pode ser 
constatado na leitura do quarto caderno em Imprevistos de arribação, no 
qual estão reunidos os artigos sobre livros de contos e romances. Sua 
dicção por vezes áspera sempre era dirigida ao gesto do escritor, à sua 
narrativa. Osman percebera a necessidade cada vez maior dos autores se 
posicionarem como produtores frente ao mercado e à acessibilidade de 
seus leitores. A responsabilidade com a linguagem perante o público e 
editores como se seguisse conselhos de Walter Benjamin, Osman sabia 
que não se poderia alimentar os ―aparelhos de produção sem os 
modificar‖13,  isso significa que o texto literário nos jornais precisava 
pegar o leitor desavisados e os prevenidos e a única maneira de fazer isso 
é através da linguagem, das escolhas sobre as quais o autor se debruça 
para comentar. Através de seus artigos, Osman mostra que o lugar do 
intelectual deve ser marcado pelo modo como ocupa os espaços no 
processo produtivo e assim refuncionaliza a situação de articulista para 
não abastecer e o aparelho produtivo como faz a questionada crítica 
literária atual nos suplementos dos grandes jornais cada vez mais 
espremida nos canto dos cadernos literários.  

Benjamin alerta para a mudança do estatuto da forma literária 
enquanto literalização das lutas de classes para não ser absorvido 
completamente pelo capitalismo, o que seria dizer uma extrema 
estetização da arte. Osman estava a par deste risco e por esta razão, seus 
artigos de jornais, bem como sua literatura são armados de modo a não 
serem deglutidos tão facilmente pelo mercado de entretenimento mesmo 
que isto tenha lhe custado críticas e uma diminuição de leitores e 
praticamente a inexistência de qualquer menção ao seu trabalho nos 
manuais escolares. Conhecer alguns dos artigos produzidos nos anos de 
formação do escritor pernambucano faz sentido cruzando-os com 
algumas de suas obras publicadas como Nove, novena, Guerra sem 
testemunhas e A rainha dos cárceres da Grécia especialmente. O título desta 
tese parte de um artigo publicado no Jornal do Commercio em 15 de março 
de 1959 intitulado ―Um novo contista‖14. A sagração tipográfica15 é de 

                                                           
13 BENJAMIN, Walter. ―O autor como produtor‖. In. Obras escolhidas, Vol. I- 
Magia e técnica, arte e política.  Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 
1994, p. 127. 
14 LINS. Osman. ―Um novo contista‖. In. Imprevistos de arribação – publicações de 
Osman Lins nos jornais recifeneses.Org. Ana Luiza Andrade, Cristiano Moreira e 
Rafael Dias (orgs.), Navegantes: Papaterra 2019. 
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alguma maneira objetivo de todo autor e em Osman Lins vemos esta 
sagração em cada gesto, em cada arquivo descoberto. Sagração diz 
respeito à sacralidade de determinado objeto, dessa maneira a tese 
executa um gesto profano na medida em que desmonta e rearma os 
textos já consagrados de Osman Lins com outros textos de arquivo. 
 

Espírito de participação 
 
As colaborações de Osman Lins nos jornais recifenses iniciaram 

em 1945 no Jornal do Commércio e em 1949 no Diario de Pernambuco com a 
publicação, neste último, de “Capítulo de Romance‖ pertencente ao 
romance até agora inédito Noite Profunda e ―Gravidez‖ que 
posteriormente iria compor Os Gestos (1957). No volume de mais de 110 
textos recuperados nos arquivos dos jornais recifenses encontram-se 
reportagens, resenhas críticas, entrevistas, cartas, relatos de viagens e 
umas poucas crônicas16strictu senso. Osman justifica a variedade dos 
assuntos abordados em seus textos para jornais dizendo que  

                                                                                                                        
15 ―Estas palavras não implicam a absurda assertiva de que só aos autores 
amadurecidos deveria conceder a sagração tipográfica. Nem é nosso propósito, 
nesta introdução de artigo, estabelecer uma Teoria do Momento em que Deve 
Ser Lançado um Escritor Novo. Tenho apenas a intenção de ressaltar o 
importante papel exercido entre os aspirantes às letras, pelos concursos 
literários. Falo, é óbvio, dos concursos para autor inédito e não serei tão ingênuo 
que pretenda advogar a sua infalibilidade: conheço livros premiados em 
concursos que desmoralizam o autor, o prêmio e a comissão julgadora. E há 
também os erros que só mais tarde se pode ver até que ponto foram clamorosas 
as obras singulares, anunciadoras de um talento raro, que alguma distração, ou 
alguma incompreensão - isto de obra menos alta. Mas a verdade é que, com 
todos os defeitos possíveis e prováveis, apesar da incompetência de algumas 
comissões da parca idoneidade moral de certos julgadores, esses concursos 
constituem, em geral, um dique aos mares de infantilidade, nem sempre de 
crianças, que ameaçam eternamente inundar as livrarias, as redações de jornal, as 
tipografias, as residências dos críticos e dos noticiaristas. (Revela-se, assim, de 
uma grande e benéfica sabedoria, se bem que um pouco cruel, aquela tradicional 
advertência, infalível nos editais de concurso, de que ―não serão devolvidos os 
originais‖.   
16 Embora próprio Osman Lins raras vezes tenha denominado de crônica alguns 
dos textos, deixaremos a cargo do leitor a diferenciação dos textos deste volume 
quanto ao gênero. Para contribuir vale a leitura de Enigma e Comentário de 



 

 

28 

 
o escritor precisa vir par as tribunas de que dispõe 
e opinar...precisamos, dentro do possível, injetar 
pontos de vista pessoais, juízo, sugestões. Não 
importa que sejam pontos de vista corretos ou 
sugestões felizes. Importa, isto sim, que sejam 
interferências variadas, não gastas. Acho que não 
devemos perder nenhuma oportunidade de 
opinar: sobre trânsito, sobre condições de vida, 
sobre falta de respeito pelos direitos individuais e 
coletivos, sobre excesso de ruído, sobre a burrice 
institucionalizada, assim por diante. Como fazia, 
por exemplo, o escritor Lima Barreto. (LINS: 
1979, p. 243) 

 
 

No estudo Lima Barreto e o espaço romanesco Osman Lins chama a 
atenção para a caracterização do espaço ou ambientação elaborada 
através dos jornais em Isaías Caminha em que a figura geométrica do 
papel ganha maior sentido e se transforma em ―espelho ou caixa de 
ressonância do mundo exterior‖ (LINS, 1976,p. 72). Este reflexo 
causado por tal espelhamento é também uma maneira de entendermos a 
impressão por contato, a geração de imagens, aquilo que marca o corpo e 
a memória e que um escritor transforma em literatura a partir dos 
atravessamentos na vida.  

Foi através da leitura dos artigos dos jornais que a vereda se 
ampliou até alguma amostragem epistolar das quais foram utilizadas aqui 
algo da correspondência com Laís Corrêa de Araújo e Murilo Rubião, 
como extensão da viagem a Minas Gerais feita em 1959. O conjunto 
destes textos configura uma constelação à margem da do sistema literário 
dominante nos eixos Rio - São Paulo, em uma órbita descentralizada 
(exceção para Ascenso Ferreira) e ainda jovem, cujo brilho, a fulguração 
se fortaleceria posteriormente. É o caso de César Leal, por exemplo, cuja 
produção poética e ensaística é volumosa e consistente e que Osman 
Lins identificara desde seu primeiro livro17. 

                                                                                                                        
Davi Arrigucci Jr. e ―O narrador pós-moderno‖ de Silviano Santiago como 
exemplos desta mudança das formas de narrar de escritores. 
17 LINS. Osman. ―Um poeta e suas invenções‖. In. Imprevistos de arribação – 
publicações de Osman Lins nos jornais recifeneses. Ana Luiza Andrade, Cristiano 
Moreira e Rafael Dias (Orgs.), Navegantes: Papaterra 2019. 
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Importa perceber a perda de espaço que a literatura sofre nos 
jornais no decorrer do século passado. A redação e as páginas dos jornais 
eram o lugar onde escritores encontravam guarida para sua produção 
ficcional nos folhetins dividindo as páginas com as demais notícias que 
circulavam semanalmente. Este espaço passa a ser ocupado nos dias de 
semana, pelas notícias que ultrapassavam as fronteiras nacionais a serviço 
da indústria que crescia e pela importância da educação liberal ou, como 
escreve Silviano Santiago, movido pelo cosmopolitismo que urgia em 
fixar nas páginas diárias os acontecimentos mundiais. Dessa maneira, as 
necessidades políticas e econômicas suplantaram a circulação dos textos 
literários que passaram a ser veiculados não mais nas páginas principais. 
Enquanto essa política de espaços impressos era implantada, ocorria uma 
querela entre os críticos saídos da universidade e os intelectuais sem 
formação acadêmica ou entre a cátedra e o rodapé18 tendo como 
principais representantes das partes duas personalidades importantes 
como Afrânio Coutinho e Álvaro Lins.  

Os jornais não poderiam perder as vozes destes intelectuais 
formadores de opinião que levavam aos leitores atualizações sobre a 
cultura e literatura nacional e internacional. Para tanto criaram os 
suplementos literários que ocupavam os leitores nos fins de semana. 
Outros periódicos criaram o ―Segundo Caderno‖ no lugar do 
suplemento, o que de certa forma hierarquiza a importância do assunto 
no editorial dos jornais19. Nesta configuração política, o trabalho de 
escritores funciona então, como resistência no âmbito da cultura de 
massas ampliada com a reprodutibilidade. Essa participação do autor 
como produtor de crítica move os espaços tanto dos leitores como nas 
rotativas garantindo a chegada de alguma produção ao consumidor dos 
jornais diários. Cada texto, portanto, uma barricada defendendo o espaço 
da criação literária.  

Ao longo dos anos 50 o Diario de Pernambuco mantém o espaço 
para a publicação de literatura e crítica sob a direção de Assis 
Chateaubriand, João Calmon e Mauro Mota que mantinha a coluna 
―Literatura da Semana‖. No início dos anos 60 este espaço é suprimido 

                                                           
18 Flora Sussekind em ―Rodapés, tratados e ensaio – a formação da crítica 
brasileira moderna‖, traça um itinerário amplo que passa pela célebre querela 
Candido-Oswald, pelo debate entre a crítica estética e a critica dialética 
marcadamente pelo pensamento de Antônio Cândido. 
19 Cf. SANTIAGO. Silviano. ―A crítica literária no jornal‖. In. O cosmopolitismo do 
pobre – crítica literária e crítica cultural. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2004. 
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voltando a ser impresso um ano após o golpe de 1964, cuja edição ficou 
a cargo do poeta César Leal. O Jornal do Commercio, por sua vez, manteve 
o Suplemento Literário ininterruptamente nos anos 60 refletindo o gesto 
político do periódico que abrigou as vozes de inúmeros escritores nos 
anos difíceis para as manifestações artísticas. Entre seus editores 
estiveram Esmaragado Marroquim, Ladjane Bandeira, Celso Marconi 
Lins e Orlando da Costa Ferreira. É importante dizer que nestes 
suplementos literários pernambucanos as artes visuais tiveram espaço 
privilegiado, ocupando principalmente no Jornal do Commercio, espaço 
central na primeira página do suplemento. Ou seja, mais que veículo para 
a crítica escrita, estes jornais criavam um espaço para o trânsito entre 
palavra e imagem.  

O biênio 1956/57 é particularmente importante pelo fato de 
que, literalmente, a crítica literária se imprime em novos espaços. É 
também o período em que o Brasil avança ao na tentativa que parecia 
querer condensar o tempo20 ao erguer a capital no sertão. Não somente 
os avanços da técnica para modernizar as cidades se aprimoram. 
Renovam-se também técnicas narrativas e pontos de vista sobre aspectos 
criativos e teóricos21. Diversos diretores se reúnem e preparam a guinada 
para do Cinema Novo22. Muitos dos ecos do modernismo reverberam, 

                                                           
20 Em a Marcha do amanhecer, o Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira relata 
períodos e planos de seu governo desenvolvimentista. Os planos das rodovias, a 
necessidade de mudar a Capital orientado por um discurso de Thomaz Delfino, 
que em 1890 afirmava na Assembleia Constituinte ―nos governos republicanos o 
movimento é centrípeto, da periferia para o centro‖. Antes ainda, em 1825 O 
Universal, jornal editado em Ouro Preto publicara: ―uma importante vantagem é 
atrair para o interior a população, principalmente a estrangeira. As costas do mar 
são, em todos os países, as mais bem povoadas, pelas facilidades de comunicação 
que oferecem; ali, portanto, se não necessita de incremento, Este deve dirigir-se 
ao interior com preferência‖. Apud. OLIVEIRA, Juscelino Kubitschek de. 
Marcha do amanhecer. São Paulo: Best Seller, 1962, p.60. 
21 Ver ÁVILA. Affonso. ―O Graciliano que nos interessa‖. In. O poeta e a 
consciência crítica. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
22 Neste mesmo período o cinema nacional também se prepara para uma 
mudança de cena promovida pelos futuros cineastas que se encontram e 
preparam a guinada que dará origem ao cinema novo. Joaquim Pedro de 
Andrade, Paulo César Saraceni, Glauber Rocha, Leon Hirszman, Carlos Diegues, 
Mário Carneiro, entre outros preparavam seus primeiros curta metragens a partir 
de reuniões em bares de Copacabana, segundo relato de Glauber Rocha.  
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às vezes ruidosamente, pelas vozes e verbos dos colaboradores destes 
suplementos. Os jornais oferecem espaço para uma renovação crítica. É 
o caso do ―Suplemento Literário Letras e Artes‖ do Jornal carioca A 
manhã; o ―Suplemento Dominical‖ do Jornal do Brasil onde Mario 
Faustino publicava sua página semanal ―Poesia e Experiência‖; ―O 
Suplemento Literário do Estado de São Paulo‖, no qual a participação de 
Antônio Candido foi preponderante, e a direção de Décio de Almeida 
Prado garantia uma edição robusta com um quadro de colaboradores de 
centros culturais importantes no país.  

Osman Lins era um destes participantes, tendo já a experiência 
prévia das colaborações em jornais recifenses. Seus textos publicados no 
―Suplemento Literário do Estado de São Paulo‖ entre 1956-1961 sob o 
título de Crônicas do Recife também aparecem anacronicamente nos jornais 
de Recife. Alguns anos mais tarde Osman Lins colaborará no 
―Suplemento Literário de Minas Gerais‖, editado por Murilo Rubião. 

O rol de assuntos e autores lidos e comentados por Osman Lins 
nos jornais recifenses marca certa dessemelhança crítica daquela cultuada 
na circulação de literatura nos suplementos de outros periódicos. Osman 
elenca autores menores, alguns iniciantes para ler e comentar. Autores 
como Angela Delouche, Renard Perez ainda pouco conhecido e artistas 
como o Mestre Vitalino, cujas mãos moldavam o barro produzindo uma 
obra que, muito próxima da figuração, forjou um traço singular 
compondo uma espécie de narrativa do povo nordestino.  Exercitou nos 
jornais o que escreveria anos mais tarde o narrador de A rainha dos cárceres 
da Grécia, deixou as ―áreas consagradas pela tradição‖ para sondar ―em 
vários planos as jazidas populares‖. Estas jazidas também fazem parte 
desta pesquisa, pois percebemos uma espécie de matriz popular presente 
nos textos dos jornais e que irão formar o corpo textual de sua escritura. 
Essa matriz popular é observada pela característica construção de 
personagens e pelo olhar atento às coisas miúdas como a série 
ornamental de plantas descritas em narrativas de Nove, novena; pela 
participação de personagens no carnaval de rua do Recife e seus 
intérpretes citados em A rainha dos cárceres da Grécia ou ainda, pelo 
envolvimento de Osman nos movimentos teatrais que buscam uma 
valorização da dramaturgia nacional sem se fechar para alguns dos 
clássicos universais.  Talvez essa característica de Osman Lins, de olhar 
atento à sua cultura tenha sido crucial para o posicionamento desse 
escritor que, oriundo de um Estado onde a luta pela ideia de 
modernidade causou tanta polêmica como a querela entre Gilberto 
Freyre e Joaquim Inojosa à qual tentei apresentar minha defesa com um 



 

 

32 

documento quase desconhecido ou parcimoniosamente comentado, a 
saber, o artigo de Gilberto Freyre sobre o Congresso Regionalista do 
Nordeste, publicado no Diario de Pernambuco no dia da abertura do 
congresso. Osman que se aproxima um pouco de Freyre, está muito mais 
próximo das ideias de uma modernismo barroco de Joaquim Cardozo 
(uma terceira via) que sabia reconhecer um caminho do meio para o 
modernismo e neste caso, mais próximo de Minas Gerais do que 
qualquer outro centro de poder como São Paulo- Rio - Recife.  

 
Leitura indiciária 
 

Em seu periodismo considerou constelações de outra grandeza, 
orbitou em outro sistema. Sua leitura normalmente audaz e pouco 
licenciosa era certeira, destemida. Osman Lins apreciava os fenômenos 
astronômicos. Disse certa vez que viajou ao extremo sul do país para 
acompanhar um eclipse. O rútilo desse hábito refletiu-se em sua 
produção narrativa notadamente em Nove, novena23 seguindo na imensa 
metáfora de Avalovara24 e por fim na estrutura do livro de Julia 
Marquezim Enone em A rainha dos cárceres da Grécia25.  A intenção deste 
ensaio, ou seja, a tensão interna do texto, a pretensão é construir-se em 
imagens e com imagens e se comunique de modo especial, ou seja, que 
esta espécie de escritura se entregue à leitura, que seja uma aparição aos 
olhos do leitor. Assim concebendo estas imagens como espécie de 
acidente ocorrido na presença de quem as olhe26, esse texto se destina ao 

                                                           
23 Além da geometria que permeia a concepção do livro desde as epígrafes, o 
―Retábulo de Santa Joana Carolina‖ acontece sob uma espécie de pálio 
astrológico cuja imagem é apresentada logo no ‗Primeiro mistério‘.  
24 Em Avalovara a tradução do palíndromo mágico sugere uma ordem 
macrocósmica abstrata, geométrica e divina da qual é impossível alijar a imagem 
sideral. Além disso, na linha narrativa ―A espiral e o quadrado‖ lemos: ―rege o 
nosso romance uma mecânica que se pretende tão rígida quanto a que move os 
astros.‖ 
25 Por fim é evidente a relação astronômica no livro de Julia Enone montado em 
cinco capítulos, cada qual referente a um dos dedos das mãos que, segundo a 
quiromancia, estabelece semelhanças com os planetas e suas influências. 
26 Giorgio Agamben em ―Ser especial‖ publicado no Brasil no volume Profanações 
(Boitempo: 2007) trata da natureza da imagem especular de geração contínua 
como uma proliferação do sujeito diante da lâmina do espelho. O Ser especial 
pertence àquela esfera política onde ainda o rosto, o gesto, o acontecimento 
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leitor especial, leitor qualquer independente da identidade, posto que sua 
disseminação aumente a sua potência. 

  Imagem e palavra correspondem a um arquivo de semelhanças 
sensíveis. A relação com a astrologia é utilizada por Walter Benjamin 
para dar conta de certa falência nos tempos modernos da faculdade 
mimética da linguagem cujas configurações arcaicas possuíam 
―características miméticas de que hoje não podemos suspeitar. As 
constelações são um exemplo‖27. Benjamin compara a leitura do colegial 
e do astrólogo, o primeiro lê o alfabeto enquanto o segundo lê ―o futuro 
contido nas estrelas‖28 responsáveis por certo mimetismo do tempo29. A 
sugestão é a de que a sensibilidade que o dom mimético oferecia de 
traduzir a clarividência em palavras migrou ao longo dos tempos do 
campo suprassensível para o campo forjado das letras. 

Essa mudança de estatuto altera também a velocidade da leitura 
e o arquivamento dos textos. De modo semelhante, o que pretendemos 
aqui é organizar uma leitura de textos de Osman Lins, leitura esta que se 
dá em uma construção e dimensão temporais: o tempo datado dos 
arquivos e suas fricções criadas por esta escrita que marca o presente em 
suas conexões com arquivo e obra editada.  Se as constelações tornam-se 
imagens oriundas de uma órbita de signos e, neste caso, da composição 
derivada dos artigos de jornais podemos lê-los como consignação na 
medida em que Jacques Derrida em Mal de Arquivo nos diz que ―a 
consignação não ocorre nunca sem essa pressão excessiva (impressão, 
repressão, supressão)‖30. A figura do arcaico a que se refere Benjamin, 

                                                                                                                        
estão no limiar da abertura, sem sacrifício dessa abertura em prol da nomeação, 
da captura da espécie por um retrato para um documento. 
27 BENJAMIN, Walter. ―A doutrina das semelhanças‖. In. Obras escolhidas Vol. I - 
Magia e técnica, arte e política. Trad. Jeanne Marie Gagnebin. São Paulo: Brasiliense. 
1994, p. 109. 
28 Iden. p. 112. 
29 A imagem cósmica dos astros e galáxias é relembrada por Georges Didi-
Huberman para exemplificar o paradoxo da anacronia. Giorgio Agamben em ―O 
que é o contemporâneo‖ também se arregimenta da ideia de escuro habitante do 
firmamento onde resplandecem as estrelas. O movimento dos astros (des-astres) 
luminosos é que configuram imagens cuja ideia de tempo anacrônico se pauta 
por tentar ver nas luzes a escuridão. Em Idea da prosa, Agamben retoma a figura 
do anacrônico como aquele facho de luz que coloca o escuro em seu próprio 
lugar. 
30 DERRIDA, Jacques. Mal de arquivo – uma impressão freudiana. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará, 2001, p.99. 
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referindo-se às práticas sensíveis de correspondências serve para recordar 
o étimo do arquivo que Jacques Derrida lembra ser o arkhêion grego 
como inicialmente utilizado para designa um domicílio, os comandantes 
ou arcontes. Interessa mais a relação do arquivo com a tipografia com 
marca do arquivo, como lugar de inscrição. 

 Sobrevivências e semelhanças são termos próximos ao lidarmos 
com o material de arquivo na medida em que temos graus diferentes das 
imagens. A imagem da página do jornal nos fornece a matéria com a qual 
temos a possibilidade de abrir, de criar brechas, fissuras na obra editada e 
reconfigurar uma leitura através do choque das imagens das narrativas 
com as imagens dos documentos dos arquivos. Através dessa abertura 
fulgurarão como imagens relâmpagos31 aquelas que nos farão erguer os 
olhos da página para vislumbrar um itinerário alternativo no céu da obra. 
A operação desencadeada por cada clarão provoca uma intervenção 
anacrônica ao proporcionar o cruzamento do arquivo com os textos 
publicados em livros por Osman Lins. 

Trabalhar com arquivos pressupõe a leitura de vestígios, de 
rastros de algo indisponível porque é impossível acessar a experiência 
vivida pelo autor. Através das camadas de tempo acumuladas sobre esses 
textos, o leitor deambula por um espaço que ora aproxima, ora distancia-
o da escrita osmaniana. Aproxima na medida em que é possível 
reconhecer aspectos gravados em sua obra ficcional, mas a distância 
ocorre ao percebermos que há uma constelação na órbita da obra. Esta 
constelação descoberta nos arquivos fornece aos textos recuperados 
outra camada de tempo e abre no texto, no tecido, uma porosidade 
atravessada pelos acontecimentos como fótons cheios de significações, 
como sintomas. Como aquilo que emerge das dobras 
temporais.Recebem com a luz do presente, todo o futuro a partir das 
datas dos jornais e todo passado possível a partir de hoje. Após cada 
arquivo recuperado a impressão de que as engrenagens ou páginas da 
obra osmaniana se movem, e reler seus enunciados possibilita, em maior 

                                                           
31 ―A imagem dialética é como um relâmpago. Portanto deve-se reter a imagem 
do passado...como uma imagem fulgurante no agora do cognoscível‖ In. 
BENJAMIN. Walter. Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. São 
Paulo: Brasiliense, 1989, p. 173. Ver também a quinta tese sobre o conceito de 
história: A verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O passado só se deixa 
fixar, como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é 
reconhecido‖ In. BENJAMIN. Walter. Obras escolhidas Vol. I, Arte e técnica, 
magia e política. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 224. 



 

 

35 

ou menor grau, a realização de operações anacrônicas. Desmontando a 
cronologia das obras publicadas, a crítica deve levar em consideração seu 
próprio tempo e história e do mesmo modo, como uma dobradura, o 
tempo e história dos textos aqui reunidos. 
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Arquivo, gestos, impressões 
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1.1 Espaço Tipográfico 
 

 
 

O próprio do arquivo é sua lacuna, sua natureza 
furada. 

Georges Didi-Huberman 

 
 
 
Esta tese é um movimento, performance sobre um escritor cujo 

pensamento acerca da narrativa jamais ignorou a impressão tipográfica 
como estado primeiro da ficção. De outra maneira, o trabalho com a 
tipográfica passa a ocupar o pesquisador com tal intensidade, que este 
constrói uma oficina tipográfica recuperando e preservando um 
importante acervo de patrimônio gráfico. Esta investigação passa a ser, 
portanto, um tecido drapeado, ou melhor, uma resma de papel como se 
fosse um jornal em cujas matérias se procurarão dar conta de dois 
―editoriais‖, a saber, o espaço ocupado pela impressão tipográfica na 
obra de Osman Lins e não obstante, na vida do pesquisador. Esta etapa é 
importante porque, se houve uma crença mantida fortemente pelo autor, 
além de qualquer movimento literário, essa crença esteve sempre voltada 
para a ficção. Para Osman Lins o nascimento da ficção era, sobretudo, a 
impressão tipográfica, paralelamente será possível acessar pontos de 
contato entre os arquivos de periódicos, correspondências e livros 
publicados. 

Compreendendo esse caráter será possível virar as páginas e 
seguir na leitura desta tese-composta por cadernos que pretendem dar 
conta de algumas notícias dos arquivos em contato com a vida/obra de 
Osman Lins. É nesta imagem que este trabalho se mimetiza, se fantasia 
para seguir Osman Lins a em gestos, arquivos, seus preparativos de 
viagem com seus desdobramentos posteriores nem sempre em ordem 
cronológica. Como se fosse um jornal alguns assuntos virão à baila por 
circunstância ou associação. A tese é, portanto, impressa nas páginas, nas 
retinas, no tímpano e na vida32. Os arquivos assim como as notícias, 

                                                           
32É a partir dessa prática que podemos ver alguns acervos recuperados e 
reativados reunindo muita gente que, através de uma espécie de élan vital, sente a 
importância de cada gesto em torno da preservação e divulgação da cultura 
gráfica. Acredito que toda essa materialidade, esse peso, essa força que grava no 
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jamais se completam num primeiro lance, os sedimentos da vida cobrem 
algumas lacunas, abrem outras diante do aparto da memória. 

A tipografia ela própria, opera a produção de arquivos que 
aparecerão ao longo desta tese. Ela, a tipografia, responsável pela 
impressão dos artigos que Osman Lins publicou nos jornais recifenses, 
provoca a reflexão sobre o próprio aparecimento do jornal, do livro e do 
pensamento abstrato incorporando-se, materializando-se na matriz 
tipográfica pra sua reprodução. A tipografia move todo este relato, 
mesmo quando não é o assunto axial. Lembremos Georges Didi-
Huberman quando nos diz que deveríamos ―reservar alguns segundos 
para refletir sobre as condições que tornaram possível o simples milagre 
de que este texto esteja aqui, diante de nós, que tenha cegado até nós‖33. 

Maurice Blanchot ao comentar o episódio sobre o canto das 
sereias faz um elogio à arte do romance, pois somente nesta arte 
narrativa a distância entre o relato de Homero e o de Ulysses pode ser 
superada. Blanchot vai dizer que é justamente nessa ambivalência que a 
narrativa se torna possível, ―não seria uma ingênua loucura?‖ essas vozes 
atravessarem o tempo? Pergunta Blanchot, respondendo em seguida, 
―Num sentido. E por isso que não há narrativa, é por isso que não deixa 
de haver.‖34 

* 
Quando Machado de Assis, que foi tipógrafo no jornal  A 

marmota Fluminense de Paula Brito, publica o artigo intitulado ―O jornal e 
o livro‖ não é à toa que inicia aproximando a imagem do heliotrópio. 
Machado atribui ao jornal uma aurora de tempos em que o folhetim será 
portador (portanto arconte) de uma literatura cotidiana. Refere-se ao 
jornal como o portador do ―gérmen de uma revolução‖ e escreve que a 
arquitetura antiga prova seu crepúsculo ainda que ―palpitante de luz.‖35. 
Necessário lembrar que Machado de Assis publica este célebre texto no 

                                                                                                                        
papel o resultado de nossa fabulação, ao mesmo tempo nos deixa marcas, nos 
imprime experiências indeléveis. É, de fato, uma força sustentada por gestos, por 
uma espécie de performance baseada ao mesmo tempo na efemeridade e na 
duração. Efemeridade do gesto do autor, da garantia de duração da escrita 
enquanto traço que resiste ao tempo em uma existência proliferadora de 
sentidos: arquivo.   
33 DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem queima. Curitiba: Medusa, 2018, p. 
34. 
34 BLANCHOT, Maurice. ―O encontro com o imaginário‖. In. O livro por vir. 
Trad. Maria Regina Louro. Lisboa: Relógio d‘ água, 1984, p. 15. 
35 Apud. ANDRADE: 1999,s/n 
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Correio Mercantil nos dias 10 e 12 de janeiro de 1859, ou seja, quase trinta 
anos depois de sai na França o Notre Dame de Paris de Vitor Hugo.  

Além dos célebres personagens e sua imensa catedral, o livro de 
Vitor Hugo possui uma sessão intitulada ―Isto matará aquilo‖ na qual o 
autor suspende a narrativa para realizar uma importante reflexão sobre a 
arquitetura e a imprensa. A arquitetura que, segundo Hugo foi o grande 
livro dos símbolos das tradições reunindo em cada parte das edificações 
elementos integrantes da sabedoria oculta, se multiplicava por todas as 
partes, ―esses monumentos quase não exprimiam mais a tradição 
primitiva, simples, nua e deitada no solo como eles‖36 (Hugo: 2015, p. 
21). A Elevação da arquitetura era lida como um texto que se erguia, o 
templo como o de Salomão era o verbo, o livro santo feito em pedra 
multiplicado nas formas mais concretas das suas edificações: o arco 
(arche), ao mesmo tempo símbolo arquitetônico e arca da aliança ou 
esquife para deitar o cadáver, o sarcófago. Ambas as acepções remetem 
às palavras, a ideia de arquivo que Jacques Derrida utiliza não apenas 
para apresentar um receptáculo de coisas escritas, mas, sobretudo para 
refletir sobre o desejo de arquivamento, ou seja, de produzir escrituras. 

Mas, retornando a essa arquitetura que, segundo Vitor Hugo era 
o corpo da escrita universal vale lembrar. Mas a sentença é dada ―O livro 
vai matar o edifício‖ 

 
Sob a forma da imprensa, o pensamento é mais 
duradouro do que nunca; ele é volátil, 
inapreensível, indestrutível. Ele se mistura com o 
ar. No tempo da arquitetura ele se fazia montanha 
e se apropriava potentemente de um século e de 
um lugar. Agora ele se faz bando de pássaros, se 
espalha aos quatro ventos, e ocupa ao mesmo 
tempo todos os pontos do ar e do espaço.37 

 
 Chamo a atenção para o caráter airado da imagem de Vitor 
Hugo que muito tem a ver tanto com a obra que aqui se estuda, quanto 
com o aparato técnico com a qual se estuda, ou seja, a tipografia. É 
possível associar a ideia de bando de pássaros que é tão cara a Osman 

                                                           
36 HUGO, Vitor. Isto matará aquilo. Belo Horizonte: Laboratório do livro, 2015, 
p. 21. 
37 Idem.p. 36. 
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Lins38 aos espaços abertos pelo livro, seus ―pontos do ar e do espaço‖. A 
arquitetura do livro carrega em sua estrutura aspecto semelhante ao 
pensamento não por ser volátil em sua matéria, mas inapreensível, 
ambivalente em seu conteúdo.  O espaçamento airado e volátil encontra 
sua analogia e ao mesmo tempo antítese na composição tipográfica, na 
medida em que o contraste preto e branco na página tema ver com o 
peso e a leveza. Para a impressão de um texto tipográfico além dos 
caracteres usa-se material de chumbo chamados material branco ou 
quadrados para compor um paquete compacto. Essa noção faz pensar na 
complexidade da composição tipográfica de ―um lance de dados‖ por 
exemplo, cuja composição utilizou caracteres de corpos diferentes e 
espaçamento constelar. 

                                                           
38 Uma ideia dessa permanente alusão aos pássaros pode ser rastreada, ou seja, 
seguindo os rastros da escritura osmaniana desde os tempos em que publicava 
nos periódicos recifenses, notadamente em um artigo intitulado, ―De arribaçã‖, 
Jornal do Commercio, Recife: 4 de outubro de 1959 no qual se pode ler sobre essas 
aves ―Não há um lugar determinado, numa época certa, para o qual se dirijam as 
pombas de arribação. Assim é do maior significado a existência de uma postura 
de avoantes.‖ Assim podemos supor (lembra-nos Georges Didi-Huberman em 
Diante do tempo na página 270 ao tratar da aura, que supor é por os ovos para 
chocar, ―ova supoponere‖, colocar por baixo, assim como esta nota de pé de 
página), voltando, supor que essa flutuação dos textos, estes espaços são 
incrustados no modo como Osman Lins pensa sua literatura. ―O pássaro 
transparente‖ é a narrativa que abre o volume de 1966; deste período é também 
o pequeno texto-montagem ―Exercício de imaginação‖ no qual cria neologismos 
com as palavras gato, bola, menina e pássaro chegando a ―pastomenila, o 
bonagássaro etc‖ e o mais conhecido, o emblemático pássaro Avalovara que dá 
título ao romance de 1973. As ribaçãs fazem ainda mais um ciclo de postura e 
encontramos em A rainha dos cárceres da Grécia (1976) os pássaros que 
acossam a personagem Maria de França levando-a ao surto donde nasce o 
espantalho protetor; a derradeira postura encontramos em Domingo de páscoa cuja 
ultima edição foi organizada pela ProfªAna Luiza Andrade: ―Quando faltam 
chuvas no Egito, as arribaçãs vêm desovar na Paraíba, onde há fartura de 
sementes de milhã. Põem os ovos no chão, mas não em qualquer um: nos chãos 
difíceis. Nos alastrados de espinhos. Debaixo das juremas e dos cardos. Chocam 
em silêncio. Vêm os sapos – bois e jabutis, comem parte da postura. As aves 
mães dão de comer aos filhos vomitando, bico no bico, vomitar é difícil, batem 
as asas e acabou-se o silêncio, e lá vem tiro. As pombas novas, lerdas, morrem 
mais. Sem experiência, dormem em árvores inofensivas. São caçadas à noite, 
com os fachos. Volta para o Egito nuvem rareada, rota, de poucas penas. 
Triste.‖ (p. 28) 
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Montagem de matriz tipográfica para encarte da  
Babel- Revista de poesia, tradução e crítica. 

Foto: Oficina Tipográfica Papel do Mato – Rodeio SC 
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Impressão da capa do encarte poema ―Guernica‖ de Geraldo Ferraz 
Babel- Revista de poesia, tradução e crítica. 

Foto: Oficina Tipográfica Papel do Mato – Rodeio SC 
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Para mover esse arquivo, para lidar com essa pesada máquina 
arquivística39, é preciso entender o funcionamento da tipografia, como 
propulsora da composição da tese, entender a tese cujos ensaios são 
análogos aos paquês40amarrados com o barbante para a pressão 
provisória da prova de prelo, até chegar à banca (de arguição e a banca dos 
jornais). Os tipos em composição configuram o arquivo da tipoteca41. 
Tanto a escrita quanto o mover da pesquisa sugerem uma performance 
semelhante aquela dos tipógrafos e impressores (Ursos e Macacos), que 
encontramos na surpreendente descrição da tipografia do velho Jerôme- 
Nicolas Séchard situada na pequena cidade de Angoulême em Ilusões 
perdidas42 de Honoré de Balzac.  

 
Aqui talvez seja necessário dizer uma palavrinha 
sobre o estabelecimento. A tipografia, situada ali 
onde a rua Beaulieu desemboca na praça du 
Mûrier, se estabelecera nessa casa no final do 
reinado de Luís XIV. Portanto, desde muito 
tempo o local tinha sido arrumado para o 
funcionamento dessa indústria. No térreo havia 
uma imensa sala iluminada, no lado da rua, por 
uma velha vidraça, e no lado do pátio interno no 
grande vão. Aliás, podia-se chegar ao escritório 
do patrão por um corredor. Mas na província os 
trabalhos de tipografia são sempre alvo de uma 
curiosidade tão intensa que os fregueses 
preferiam entrar por uma porta envidraçada 
existente na fachada que dá para a rua, embora 
tivessem de descer uns degraus, pois o chão da 
oficina ficava abaixo do nível da calçada. Os 

                                                           
39 Assim se refere Jacques Derrida à preocupação registrada por Sigmund Freud 
ao escrever e imprimir seu Mal estar na civilização, mobilizando tinta, papel e 
trabalho de tipógrafos para ―contar histórias que todo mundo sabe‖. (Derrida: 
2007, p. 18). Não obstante, o material anexado a esta tese se configura também 
como uma máquina arquivística de fontes primárias e digitais (correspondências, 
jornais, livros, textos inéditos).  
40 Aportuguesamento do francês paquet: trecho de composição não paginada. 
(PORTA:1958, p. 310). 
41 Coleção ou arquivo das matrizes e punções de uma fundição de tipos. (Do gr. 
Typos, cunho, tipo, e theke, armário, cofre.) (PORTA:1958, p. 396). 
42 BALZAC. Honoré. Ilusões perdidas. Trad. Rosa Freire d‘ Aguiar. São Paulo: 
Peguim Classic/ Cia das Letras, 2011, p. 33. 
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curiosos, embasbacados, jamais atentavam para 
os inconvenientes da passagem através dos 
desfiladeiros da oficina. Se contemplavam as 
abóbadas formadas pelas folhas estendidas nas 
cordas presas ao forro, batiam nas longas fileiras 
das caixas tipográficas, ou acabavam 
despenteados pelas barras de ferro que calçavam 
as prensas. Se seguiam os movimentos ágeis de 
um tipógrafo apanhando as letras nos cento e 
cinquenta e dois caixotins de sua caixa, ou lendo 
seu original, ou relendo sua linha no 
componedor, pondo ali uma entrelinha, 
esbarravam numa resma de papel úmido 
carregada de pesos, ou o quadril ficava preso na 
quina de um banco; tudo isso para grande 
divertimento dos Macacos e dos Ursos43.  

 
A força do gesto tipográfico que altera o curso da história 

apresentado na História do cerco de Lisboa de José Saramago, a tipografia 
que marca o encontro com a cultura letrada após anos de cativeiro entre 
os indígenas a que ficou circunscrito o protagonista de El entenado de 
Juan José Saer44, ou ainda, a moeda falsa jornalística em Os moedeiros 

                                                           
43 Balzac faz uso de um jargão tipográfico com o qual define os impressores 
como ursos que realizam o movimento de vaivém entre o tinteiro e a prensa e 
vice-versa e os macacos que, por sua vez, executam o movimento repetitivo de 
apanhar as letras nos caixotins das gavetas tipográficas. 
44 Após mais de uma década vivendo entre indígenas que lhe pouparam a vida 
após um ataque a tripulação de uma embarcação de exploradores nas margens de 
um rio (que é provavelmente uma referência ao Rio da Prata) um jovem órfão 
retorna à civilização. Um padre o ensina a vida na comunidade e o encontramos 
nos mostrando seu relato de experiência, de aquisição da linguagem, da leitura, 
das artes e da mobilidade do teatro mambembe até o dia em que resolve parar e 
adquire uma máquina tipográfica. Esse relato em primeira pessoa parece quere 
nos transmitir que a história da aquisição da experiência de uma espécie de 
ilustração da vida em comum. Através das recordações do já velho órfão, que 
chega a quase enriquecer, encontramos um relato que está de fato narrando a 
dificuldade de experiência ou segundo a leitura de Florencia Garramuño, está 
nos dizendo que a única experiência que lhe deu certo sentido (a vida entre os 
selvagens de quem sequer conhecia a língua) foi aquela da qual ele não pode 
extrair sentido. Uma comunidade inoperante lhe proporcionou maior 
aprendizado que o mundo ilustrado. A narrativa de O enteado encerra-se 
literalmente em uma cena que descreve um eclipse. Ver. GARRAMUÑO, 
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Falsos de André Gide que imprime em um romance a ideia de produção 
de livro que não se realiza, uma armadilha.  

A ficção inicia da impressão tipográfica é o que diz, com outras 
palavras, o narrador inominado de A rainha dos cárceres da Grécia de 
Osman Lins. Romance que, aliás, é ele próprio um arquivo dentro do 
qual, veremos, há uma galeria de citações que recupera muito daquilo 
que há nos textos publicados por Osman Lins nos jornais de Recife, 
personagens recuperados da historia literária e colocados em circulação 
nas cidades de Recife e Olinda. 

Esses movimentos de impressão, se tentará mostrar aqui, são 
forças para um posicionamento de um escritor em um movimento para 
saída da autonomia e das linhas de tradição que amarram certos 
escritores em conceitos como autonomia, pós autonomia, e 
modernidade. Osman Lins irá nos mostrar como sair deste emaranhado 
como que desmancha uma matriz tipográfica e redistribui as letras nos 
caixotins.  

 
1.2  Formas arquivantes  

 
Osman Lins oferece alguns exemplos de constituição de 

arquivos em sua produção para os periódicos ao tratar dos movimentos 
do teatro popular do nordeste45 com o qual se envolve, a ponto de se 
matricular no primeiro curso de artes dramáticas criado por Hermilo 
Borba Filho, Ariano Suassuna e Gastão de Holanda em 1959. Há 
também o arquivo criado pelos artigos acerca de prosadores nordestinos, 
de poetas que surgem nos anos 50 e 60 e que hoje sabemos, 
ultrapassaram aquelas fronteiras geográficas46. A exaltação da força da 

                                                                                                                        
Florencia. La experiência opaca- literatura y desencanto. Buenos Aires: Fondo de 
cultura económica, 2009, p. 114. 
45 Na pesquisa sobre os jornais recifenses encontrei uma série de 11 artigos sobre 
o teatro tanto no nordeste quanto da temporada teatral em Paris acompanhada 
por Osman no período em que esteve na França como bolsista da aliança 
francesa. A conhecida temporada de Osman como bolsista foi de fato financiada 
em sua maior parte pelo próprio Osman Lins. A bolsa da Aliança francesa era de 
apenas um mês. Em carta a Zilá Mamede datada de 22/11/1960 Osman escreve 
que permanecerá por mais quatro meses por sua conta. (Fundo Osman Lins 
Arquivo IEB-USP OL-RS-CA-0014-1). 
46 Osman Lins escreveu sobre os primeiros livros de Sebastião Uchoa Leite, 
Cesar Leal e Zilá Mamede entre outros. Todos construíram uma obra 
consistente como poetas e ensaístas. Nos arquivos dos jornais foram 
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cultura popular presente em sua narrativa aparece nos jornais, na 
apreciação das publicações sobre folhetos populares, no trabalho de 
Mestre Vitalino, no inventário que faz da arte barroca das cidades 
históricas de Minas Gerais. Os textos de jornais formam, portanto, um 
arquivo no modelo de coleção, para usar uma imagem cara a Walter 
Benjamin, ou seja, comportam assuntos caros ao crítico e que em algum 
momento surgem, em sua própria produção ficcional.   

Exemplos que significam a força de trabalho do escritor cuja 
impressão tipográfica funciona entre outras coisas para formatar um 
arquivamento de pensamentos, de fluxos ou devires que, por sua vez, são 
formas de registrar aquilo que marca os corpos, a passagem da vida na 
linguagem47. Estes gestos arquivísticos e tipográficos que margeiam a 
autobiografia e auxiliam na dissolução das ideias de narrador centrado ou 
figura do autor, pois esse Eu do autor ainda é problemático e em alguns 
romancistas ainda é um sujeito centrado. Em meados dos anos 60, como 
escreve o próprio Osman Lins, ―o pensamento teórico contemporâneo 
vê ainda o EU, inevitavelmente, dentro de um perspectivismo 

                                                                                                                        
encontrados 13 artigos sobre livros de poemas e 24 artigos sobre narrativas e 
romances. 
47 Gilles Deleuze em ―A literatura e a vida‖ se refere à escrita como um desvio. 
Desvio da tentação de representar a história trazida pela lembrança, desvio da 
ideia de êxito ao evocar o nadador de Kafka que não sabia nadar. ―Não há linha 
reta nem nas coisas nem na linguagem. A sintaxe é o conjunto dos desvios 
necessários criados a cada vez para revelar a vida nas coisas‖ 
(DELEUZE:1997,p.12). Ora, se concordo com Deleuze e imprimo a tipografia 
como produtora dessas semelhanças que geram relato, é válido anotar a potência 
das imagens que fulguram sobre as palavras. A linha tipográfica é reta. Lembro o 
verso de João Cabral, ―Nas vilas em linhas retas/ feitas a componedor...‖. No 
entanto, a forja das imagens como um arado delirante formando um lugar na 
confluência das três marcas: matriz de chumbo, letra impressa e imagem 
descolada (estesia). A definição deste lugar por Massimo Cacciari em um texto 
chamado Nomes de Lugar: Confim, ajuda a imaginar este novo espaço delirante 
proposto por Deleuze: ―A linha (lyra) que abraça em si a cidade deve ser tão bem 
fixada, deve representar um finis tão forte, para condenar aquele que venha a ser 
e-liminado ao de-lírio. Delira aquele que não reconhece o confim ou quem não 
pode ser acolhido por ele. Mas o confim nunca é uma fronteira rígida. Não 
somente porque a cidade deve crescer (civitas augescens), mas porque não existe 
limite que não seja ―quebrado‖ por liminar, e não existe confim que não seja 
―contato‖, que não estabeleça também uma ad-finitas. Em suma, o confim foge 
de toda tentativa de determiná-lo univocamente, de ―confiná-lo‖ em um 
significado.‖ In. Revista de Letras, São Paulo, 45 (1): 2005, p. 13 – 22. 
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naturalista.‖ Nas narrativas a partir de Nove, novena, diz o autor ―o EU pra 
mim é uma realidade imaginária. Um puro instrumento para movimentar 
a frase‖48. Este mesmo aparato que é também responsável pelas 
aventuras dos relatos e por viagens na duração, no redemoinho49, que 
nos suga, existente nos textos impressos. Na evolução da teoria que 
Osman criticava surgiria no ano seguinte as contestações a este sujeito 
chamado autor e mais tarde seria compreendido como puro gesto. 

Os textos publicados nos jornais recifenses, a correspondência 
que surgirá aqui funcionam como passagens pelas quais os materiais de 
arquivos tornem-se públicos, para que venham à luz as impressões tanto 
a tipográfica quanto aquelas que Osman Lins partilha oriunda do contato 
com outros escritores/artistas.  

Essa operação arquivante será uma prática constante no 
trabalho de Osman Lins. Não será ostensiva como em O mês da gripe de 
Valêncio Xavier, mas principalmente a partir de Nove, novena, o autor 
trará para o campo da página uma elaboração do passado cuja 
decupagem permite ao leitor, perceber a bricolagem feita com memória 
pessoal, trechos das crônicas e a própria literatura. De maneira 
semelhante ao que faz Alain Resnais, Tzvetam Todorov, Primo Levi e o 
próprio Walter Benjamin em relação a Auschwitz, Osman Lins, como 
também o fez Lima Barreto e Graciliano Ramos,  o faz com relação à, 
muitas vezes, penosa vida do povo nordestino, às cheias que 
constantemente deixaram suas marcas nas paredes das casas50 e nas vidas 
do Recifenses. Os textos de jornais servem para compreender melhor o 
intenso corpo a corpo do escritor com a vida nas cidades. Deixo claro 
que a maior parte destes textos foram escritos enquanto Osman ainda 
vivia no Recife , até 1963, quando muda-se para São Paulo e inicia nova 
fase da vida literária e afetiva (até onde é possível separar estes afetos?).  

O fato é que, como Benjamin alerta, para a crescente massa de 
escombros resultantes da modernização, o escritor precisa tomar posição 
diante desta cena ruinológica e fazer destes vestígios arquivos e carregá-

                                                           
48Carta a Sandra Nitrini como resposta a um ensaio sobre ―Retábulo de Santa 
Joana Carolina que compõem o volume Nove, novena (1966). Fundo Osman Lins 
no IEB- Instituto de Estudos Brasileiros – USP ( OL-RS-CA-0230-1). 
49 Essa ideia de redemoinho está relacionada ao conceito de origem que 
encontramos no livro de Walter Benjamin sobre o drama barroco e que Giorgio 
Agamben atualiza no ensaio ―Vórtice‖ em O fogo e o relato. Estes verbetes 
serão abordados no decorrer da tese. 
50 Var capítulo intitulado Marcas d‘água nesta tese. 
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los para as páginas como faz um pássaro com os ramos de capim para 
fortalecer o ninho e com o alimento para sustentar a cria.  

 
 
1.3 Dialética dos vestígios  

 
Importante lembrar com Jacques Derrida que este texto que 

aqui se inscreve, não tem no arquivo uma ideia arquivante de passado, ou 
seja, que está inscrito como memorial do que já não está disponível. A 
ideia de arquivo derridiano que transita estâncias entre público e privado 
– da competência hermenêutica no âmbito da casa, à inscrição da lei para 
a comunidade -; da ordem da inscrição seja ela tipográfica e da 
circuncisão que consigna também um liame com uma comunidade. 

 Trata-se assim de arquivos gravados sobre o uma folha de papel 
e sobre o corpo sensível51 e que justamente por ser um corpo é 
assinalado pela decrepitude, ou seja, um corpo que está fadado à 
corrosão, pelo tempo, pela memória, pela ação biopolítica. Todo arquivo 
ao deixar o estatuto do objeto privado para circular diante dos leitores 
estará sujeito a intervenções pela montagem e desta operação sempre um 
material residual, 

 
como qualquer documento, conforme fartamente 
demonstrado em A arqueologia do saber, uma fonte 
– dita primária ou digital – é desde sempre uma 
montagem, uma roupagem resultante da 
manipulação dessas fontes por um historiador, 
um censor ou um arconte qualquer.52 

 
  Em Osman Lins veremos que o ponto originário constitui um 

ponto ambivalente e oscilante e a leitura de seus romances sobreposta 
com seus artigos publicados nos jornais recifenses mostram um 
procedimento no qual os vestígios operam a sobrevivência de 

                                                           
51Entre possíveis exemplos podemos citar ―A colônia penal‖ de Franz Kafka 
como exemplo emblemático não apenas da lei inscrevendo-se no corpo do 
comandante, mas da presença de um terceiro que preserva aquele arquivo e o 
mantém em estado de narrativa. 
52PEDROSA, Célia...(et al.) organizadores. Indicionário do contemporâneo. Belo 
Horizonte: UFMG, 2018, p.39. Outro modo de assinalar a presença de um 
―arconte qualquer‖ como a testemunha do sacrifício na colônia, da destruição da 
máquina arquivística. 
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personagens que, retirados da história figuram nas páginas dos livros. 
Isto ocorre com as crônicas de Minas Gerais que serão lidas na segunda 
parte da tese e muito ostensivamente em narrativas como A rainha dos 
cárceres da Grécia, um livro em que os exemplos dos vestígios e 
anacronismos figuram na ideia de sobrevivência que faz surgir em Recife 
a poeta normanda do século XII. 

Em A rainha dos cárceres da Grécia, há um desdobramento de 
imagens espaço-temporais. A primeira imagem que se repete é a do 
próprio título do livro. O livro analisado pelo diarista também se chama 
A Rainha dos Cárceres da Grécia53. Neste caso, a ideia da diacronia a partir 
do diário, é conturbada pela própria estrutura da narrativa da escritora e 
pela aparição da protagonista do romance de Julia Enone, Maria de 
França que provoca nesse binarismo, uma erupção, um anacronismo. 
Marie de France é a segunda figura que se desdobra, que se repete.  

O argumento deste comentador é que Julia M. Enone escreve 
um romance na contramão do que se produz em sua época, seu 
temperamento evita as ―originalidades evidentes‖ e por este motivo 
reproduz uma narrativa estrutural. Quanto a isso vejamos o que diz o 
diarista que a escritora 

 
Optou, e seu temperamento, assim, se não 
originava uma filosofia, guiava uma poética, por 
um romance contíguo, na aparência, a modelos 
do passado. Contrariando deliberadamente o mais 
respeitado dogma da ficção moderna, o que 
condena o enredo, a estrutura. A Rainha dos 
Cárceres da Grécia mediante uma cadeia 
ininterrupta de fatos, centrados em Maria de 
França, heroína parada e pobre, perdida nas 
escadas, nos corredores e nas salas da burocracia 
previdenciária, onde luta por determinado 
benefício54. 

 

                                                           
53Curioso a forma de grafar este nome. O título do livro de Osman Lins é 
escrito todo com caixa alta. Quando se refere o narrador, ao livro de Julia 
Enone, escreve o título em caixa baixa, com exceção da letra capital. Poderíamos 
pensar que em mais um ponto de deslocamento da escritura, mais um indício da 
diferença a partir da repetição. 
54 ARCG. p 15. 
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Osman Lins aqui usa este artifício como moeda falsa, pois o 
livro em si, não traz nada de estrutural. O argumento de que o livro tem 
suas páginas espelhadas em elementos da tradição moderna do romance, 
seguindo a cartilha estrutural é pura dissimulação para o leitor.  

O que encontramos nas páginas de A rainha dos cárceres é uma 
escritura que dialoga não somente com as teorias empregadas pelos 
novos romancistas franceses e discutidas por Alain Robbe-Grillet, mas 
principalmente, prevalece a teoria da escritura na qual se joga com 
vestígios, com desdobramentos de significantes. Não se pode esquecer 
que na década de 60, depois de publicar O Fiel e a Pedra, Osman Lins 
parte para a França como bolsista da Aliança Francesa e mantém contato 
com artistas e escritores do grupo da revista Tel Quel55. Retorna da 
viagem e publica Nove, novena, e a partir daí resgata um barroquismo que 
opera o texto através das dobras temporais nas narrativas, na concepção 
de espaço-tempo que atualiza estéticas e imagens arcaicas, contextos que 
não fogem da cor local. Modesto Carone, no prefácio ao livro Figura de 
Eric Auerbach, escreve que na figura ―um acontecimento terreno é 
elucidado pelo outro; o primeiro significa o segundo, o segundo realiza o 
primeiro‖56, trata-se de uma tópica de reaparição. Estamos esticando os 
dedos para apontar o aspecto figural de Maria de França, a palavra como 
elemento histórico ou seja, seguindo a etimologia apontada por 
Agamben, como aparelho de visão57, nos mostra uma nova forma de 
narrar através de imagens, assim criando forças que produzem o 
contemporâneo. Agamben lembra que a palavra conhecer (eidénai), tem a 
mesma raiz id-, que significa ver. Aquele que vê, a testemunha ocular é o 
Histor. Isto além de apontar para a importância do olhar para os gregos, 
mostra também como este conceito de história é aquele mesmo que para 
Didi-Huberman produz o anacronismo. A história que contempla a ideia 
de temporalidades é a mesma que desmantela a ideia de origem. 

Em A Rainha dos Cárceres da Grécia, temos essa tensão das forças 
espaço-temporais, o livro é uma armadilha cheia de vestígios que guiam a 
leitura. A aparição da personagem oriunda da idade média, e dos outros 
oriundos de outros séculos como o quiromante Rônfilo Rivaldo que 

                                                           
55 Prova disto está na página 12 da introdução ao ensaio Lima Barreto e o espaço 
romanesco, de 1974. Encontramos logo no início uma citação de Michel Butor 
publicada na revista Tel Quel.  
56 AUERBACH, Eric. Figura. São Paulo: Ática, s/d, p. 45. 
57 Ver em Infância e História, o capítulo ‗Tempo e História – Crítica do Instante 
Contínuo.‘ 
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La chiromantie naturelle de Ronphyle- 1669  

atuou na França no século XVII58 e o pirata e também quiromante Pretty 
Parrot O., colabora para a construção de um romance onde ―transitam as 
personagens em um espaço simultaneamente real e irreal, que o estado 
mental de Maria de França justifica ou simula justificar.‖59 São palavras 
do narrador do diário que deixa o leitor a par das ressonâncias que 
provocam o deslocamento e desdobramento do nome Maria de França. 
O nome reaparece como vestígio, como indício para guiar a leitura como 
a guiar um detetive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os corpos e figuras que aparecem neste livro, ilustram um 

aspecto do vestígio que atravessa toda literatura, ou seja, o próprio rastro 

                                                           
58 O livro de Ronphyle está disponível na Gallica, Biblioteca Nacional da França 
no endereço 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5823092n.r=la%20chiromantie%20natur
ele%20de%20ronphyle?rk=42918;4 acessado 18/02/2019. 
59 ARCG. p. 117. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5823092n.r=la%20chiromantie%20naturele%20de%20ronphyle?rk=42918;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5823092n.r=la%20chiromantie%20naturele%20de%20ronphyle?rk=42918;4
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destes personagens é um reflexo do rastro que deixa a escritura; rastro 
que seguimos para tentar alcançar ou criar uma imagem. O índice, 
indício, veste de algum corpo, muitas vezes de um corpo velado. Esta 
proximidade a que o vestígio põe o observador (a ideia de desvelá-lo) é 
justamente aquilo que impede a representação, a impossibilidade de ver o 
objeto de desejo. A aparição destas criaturas põe em xeque a presença, 
realçam o que já foi dito sobre a fotografia, por exemplo: que a 
fotografia mostra o que já não mais está ali, como a cena de um crime 
(era o que Benjamin falava a respeito de Eugène Atget)60.  

A escrita é, em seu perímetro, uma superfície formada por 
marcas, impressões, o olho que as segue tenta sempre inutilmente 
transformá-la em outra coisa. Alcança o êxito no mesmo instante que 
inaugura um outro vestígio, como a reaparição destes personagens 
atravessando séculos de distância. A sobrevivência do vestígio compõe a 
memória imaterial (imaginação), como arquivos numa órbita movida pela 
força do tempo. Paradoxalmente, é através dos arquivos vestiginais que 
podemos criar nossa representação do tempo, porque dele (lembra 
G.Agamben) temos apenas a experiência e para elaborar a representação, 
recorremos às imagens, nos embrenhamos na floresta escrita e/ou 
desenhada para criar imagens espaciais. 
 Walter Benjamin no livro das passagens evoca a potência de um 
traço, de um texto, a sua sobrevida que insurge a cada giro do 
redemoinho da história, em cada instante que corta o tempo em 
temporalidades. A aparição desta poeta normanda vinda do século XII 
para as ruas do Recife do século XX se configura uma operação 
anacrônica e ao mesmo tempo aposta na sobrevivência da figura da 
poeta. O mesmo ocorre com outros personagens, oriundos de uma 
tradição ligada a astrologia, quiromantes que tinham no céu o único 
espelho, uma cartografia imemorial refletida na palma das mãos. Estes 
sinais selam esta espécie de reverberação da letra, como escreve 
Benjamin, este ―trovão que segue ressoando por muito tempo‖61. 
Dizendo de outra maneira, pouco diferente de Walter Benjamin, um 
texto é seu próprio labirinto.  

                                                           
60  Ver ―Pequena História da Fotografia‖ de Walter Benjamin. 
61 BENJAMIN, Walter. Passagens. São Paulo: Imprensa Oficial, Belo Horizonte: 
UFMG, 2006, p. 499. 
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Através dele, deste labirinto62, podemos encontrar fios que nos 
lancem a outra estância, outras distâncias. Benjamin explica a relação 
entre o vestígio e a aura na carta resposta à Adorno em 09 de dezembro 
de 1938, dizendo que em termos filosóficos, os dois conceitos se 
distanciam. Enquanto a aura cria um espaço, distancia-nos da imagem 
matriz, para deixar-nos a imagem malícia. O vestígio aproxima, tem o 
poder de minimizar as distâncias espaço temporais e mesmo de suprimi-
las. Em casos como o tratado no livro de Osman Lins, a malícia na 
aparição de Maria de França como um fantasma de Marie de France. 

Ainda, esta dupla face de Maria, poderia ser apresentada como 
objeto histórico. Um objeto histórico diferente daquele que o soberano 
segura como cetro em suas mãos, a que se refere Walter Benjamin no 
livro sobre o drama Barroco63, se assim o fosse, Maria de França seria 
um monumento, simples material histórico. A dimensão barroca desta 
personagem ativa uma desarticulação deste historicismo do tempo 
infinito, pois a dobradura deste corpo, desta figura aproxima os tempos, 
encurta os caminhos pondo-as no mesmo plano da página. Funciona 
muito mais como documento (arte reprodutível) que a faz sobreviver aos 
séculos e reaparecer na Pernambuco de Osman Lins.  Esta figura, 
portanto é utilizada como objeto dialético. 

De acordo com o conceito de Walter Benjamin, a imagem 
dialética, entre alguns desdobramentos possíveis, entre mercadoria64 e o 
objeto histórico propriamente dito, passa por juízos de valor e de 
temporalidades. A novidade da mercadoria opera a construção de um 
valor, até o momento desconhecido, sobre determinado produto. O lado 
avesso deste valor está na necessidade que o próprio mercado imprime 
ao produtor. As máquinas de produção exigem alimentação dada, por 
um lado, pelo próprio consumidor e, por outro, pela indústria. O 
primeiro manifesta a força de suas próprias máquinas desejantes65, 

                                                           
62 Labirinto cujos textos publicados nos jornais de Recife formam outras 
passagens semelhantes a tocas de toupeiras abrindo linhas de fuga unindo textos 
menores como as crônicas e o diário como o da Rainha dos cárceres para 
construir uma máquina 
63 BENJAMIN, Walter Origem do Drama Barroco Alemão. São Paulo: Brasiliense, 
1984, p.88. 
64 A este respeito ver BUCK-MORSS, Suzan. Dialética do Olhar – Walter Benjamin 
e o Projeto das Passagens. Trad. Ana Luiza Andrade. Belo Horizonte-Chapecó : 
UFMG- ARGOS, 2002. Especialmente o capítulo 3 História Natural: Fóssil. 
65 Em O Anti Édipo, Gilles Deleuze e Félix Guattari  falam do corpo como 
máquina que interage com outras máquinas em uma relação de fluxo e corte, 
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enquanto que o segundo produz para alimentar e despertar maior apetite 
pela produção. Afinal, como escreve Benjamin, ―o moderno se opõe ao 
antigo, o novo se opõe ao sempre igual.‖66. Este movimento faz com 
que aquela mercadoria que ganhara valor inédito passe a ser depositada 
atrás da vitrine, o que significa que há outras novidades mais valiosas. A 
dialética, entretanto, mais próxima daquilo sobre o que queremos 
argumentar, é a que possibilita ou exige um olhar sobre a imagem e o 
tempo que nela pode transitar.  Neste sentido a imagem dialética pode 
ser encontrada como uma iluminação. No fragmento número 33 de 
―Parque Central‖, Benjamin esclarece uma face da imagem dialética, face 
cujo reflexo atravessa as páginas de Benjamin e acontece no livro de 
Osman Lins. Atravessando a história,  

 
A imagem dialética é como um relâmpago. 
Portanto deve-se reter a imagem do passado, 
neste acaso, de Baudelaire, como uma imagem 
fulgurante no agora do cognoscível. A salvação, 
que só desse modo, e nenhum outro, se consuma, 
só se perde irremediavelmente.67 

 
 A imagem dialética possibilita o desfolhar de uma narrativa, 
desfiar e tece-la novamente noutra espécie de trama resistente para uma 
nova linha de fuga. Maria de França reaparece como relâmpago na 
narrativa, no nordeste. Recupera e utiliza o romancista do poder aurático 
da poeta que vem iluminar a vida da retirante do romance de Julia 
Enone.  

                                                                                                                        
exemplifica com a relação da criança com o seio que amamenta e desdobra ao 
maquinismo invasor, para o movimento introjetado da indústria no nosso corpo. 
Esta corrente leva água para discussões sobre a biopolítica, na medida em que 
entramos no ritmo ditado pelo estado. Ainda Deleuze Guattari irão desenvolver 
as estratégias que chamarão Linhas de fuga, ou seja, a criação para deslizar nos 
labirintos burocráticos. A protagonista Maria de França de A rainha dos cárceres ... 
(o livro de Julia M. Enone) vivencia esta mesma situação, ela é capturada pelo 
biopoder e exilada nos corredores da Previdência Social. Sobrevive graças a sua 
imaginação, seu delírio. 
66 BENJAMIN, Walter. Parque Central. In. Obras Escolhidas Vol. III. Charles 
Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 3ª edição, 2000, p. 
173. 
67 Idem. p. 173. 
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 Giorgio Agamben, por sua vez, desdobra o discurso de Walter 
Benjamin ao propor como conceito de contemporâneo, aquele que 
percebe aquilo que Didi-Huberman aponta na epígrafe a respeito das 
marcas que permanecem no drapeado do tempo histórico; o 
contemporâneo como o anacronismo, possui 
 

uma singular relação com o próprio tempo, que  
adere a esse e, ao mesmo tempo, dele toma 
distâncias; mais precisamente, essa é a relação 
com o tempo que a esse adere através de uma 
dissociação e um anacronismo. Aqueles que 
coincidem muito plenamente com a época, que 
em todos os aspectos a esta aderem 
perfeitamente, não são contemporâneos porque, 
exatamente por isso, não conseguem vê-la, não 
podem manter fixo o olhar sobre ela68.  

 
 As marcas de um passado como potência, tornam-se atuais, 
contemporâneas, mesmo vindas de uma distância de séculos como Marie 
de France. Neste mesmo texto, O que é o contemporâneo, Giorgio Agamben 
elucida que em latim a palavra século, do ―latim saeculum significa 
originalmente o tempo da vida‖. A ideia de contemporaneidade de 
Agamben põe em movimento a noção de modernidade como 
arqueologia, e um romance como o de Osman Lins põe em jogo a 
própria noção de romance69e de tempo continuum, de narratologia sem 
referente. Por esta linha, podemos pensar que Osman Lins já 
ultrapassara os novos romancistas. E diria, ainda, que seu telquelismo 
manteve-se como destruidor de sua linguagem, criando a partir disso, um 
romance perpassado pela reflexão teórica. A escritura de Osman é um 
texto do olhar, uma imagem. 
 O obscuro narrador do diário preocupado em seu comentário 
com as armadilhas do texto de Julia Enone dá uma referência ao nome 
da protagonista Maria de França, segue os rastros da escritora para des-
montar o texto em seu comentário (remontando-o). Escreve o obscuro 
narrador a 20 de fevereiro: 

                                                           
68 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo. Trad. de Vinicius Honesko. 
Chapecó: Argos 2009. 
69 Principalmente se compararmos as narrativas escritas no mesmo período, 
quase todas voltadas ao jornalismo literário como exceções tais como Sergio 
Sant‘anna, Inácio de Loyola Brandão e Carlos Sussekind. 
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Abra-se com a reverência que impõem os textos 
muito antigos, a coletânea de Maria de France, 
essa homônima normanda da personagem de 
Julia M. Enone e de quem, a setecentos anos de 
distância, não espanta que saibamos pouco: 
escreve na Inglaterra os seu Lais e dedica-os a 
Henrique II, Plantageneta, rei de uma corte 
francesa na etiqueta e na língua, como sua mulher 
Alienor de Aquitânia.70 

 
 A aparição de Maria de França como réplica (re-dobra) da poeta 
normanda para um leitor menos atento, pode parecer apontar para uma 
origem da protagonista do livro de Julia Enone. No entanto, não é dessa 
forma que ambos trabalham. A aparição desta personagem é parte uma 
estratégia narrativa de fusão de espaços. Segundo o narrador do diário, se 
trata de um ―dispositivo de mediação‖. Outra vez citarei Giorgio 
Agamben para reforçar o conceito de contemporâneo com a ideia de 
arcaico. O crítico italiano escreve 
 

De fato, a contemporaneidade se escreve no 
presente assinalando-o antes de tudo com arcaico 
e, somente quem percebe no mais moderno e 
recente os índices e as assinaturas do arcaico pode 
dele ser contemporâneo. Arcaico significa: 
próximo da arké, isto é, da origem.71 

 

Para colar e executar esta montagem de conceitos, apontando 
para uma ex-plicação ao termo, aludindo a uma problematização desta 
origem não como marco inaugural e, no caso deste romance, menos 
ainda como um buildungsroman, antes como uma mimetologia, uma re-
aparição.  
 Se olharmos para o trânsito deste nome, perceberemos o ponto 
de vista anacrônico do escritor pernambucano na produção desta 
duplicidade nos nomes de protagonista do romance. A pré-história de 
Maria de França, doméstica alienada, aponta para um período em que 

                                                           
70 ARCG. p. 106. 
71 AGAMBEN, Giorgio. Idem. 
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embora esclarecida, a mulher sofre com a misoginia medieval72, por 
outro lado a pós-história de Marie de France poeta, dá potência à fala 
inacabada, insípida da retirante em sua saga contra a previdência social. 
Mas não só isso, a demência da protagonista, serve como ferramenta do 
jogo ficcional para operar o vazamento dos tempos e a fusão dos 
espaços ou de outra maneira, pensar o movimento da dobradiça. A fusão 
destas assinaturas constrói um espaço puramente verbal, um espaço 
elástico criado no limiar entre as duas Marias; um território vazio, na 
medida em que se perde o valor de uso da representação (Darstellung), um 
abismo onde vários acontecimentos se preparam, precipitam-se no 
romance.  

Dizendo de outra maneira, esta topografia73 é pura mimese 
barroca no momento em que as Marias se desdobram na temporalidade 
do texto, dissimulando-se sob o tempo e as leis da física. Como o Deus 
Jano, esta figura tem os olhos virados simultaneamente para o escuro da 
idade média e para as luzes da cidade de Recife. Maria de França é puro 
espaço, lugar. Não é à toa que está escrito no diário em 28 de agosto: 

 
A consciência anômala de Maria de França, capaz 
de invadir almas alheias, ultrapassa as constrições 
ordinárias de espaço e tempo, fenômeno 
previsível nesse romance de permutações onde 
tudo invade tudo, sendo fatal que as leis internas 
da obra conduzissem a invasões de ordem 
cultural.74 

 
Tal invasão cultural grava e agrava-se na medida em que as 

narrativas criam as configurações entre o espaço e tempo. Para rastreá-
las, seguir os rastros da escritura é importante seguir os vestígios 
tipográficos. 

 
1.4 Vestígios de vilas silenciosas 

 
 

                                                           
72 BLOCH, R.Howard. Misoginia Medieval e a Invenção do Amor Romântico Medieval. 
São Paulo: Ed. 34, 1995. Principalmente as páginas 163-179 
73 A ideia de topografia e tipografia será desenvolvida mais adiante no capítulo 
―Topografia e tipografia.‖ 
74 ARCG. p.190. 
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Jean-Luc Nancy75 diz que ―de origem desconhecida, a palavra 
vestígio provém de vestigium designa em primeiro lugar, a sola ou a planta 
do pé, uma marca, uma impronta de um passo‖. O vestígio serve para re-
elaborar uma cena, recontar a história. São sinais deixados voluntaria ou 
involuntariamente pelo autor, seja de uma obra de arte ou de um 
homem, de um santo ou de um bandido. Ainda Nancy, pautado no que 
diz São Tomas de Aquino, diz que ―vestigium proviene de vestigare, 'seguir 
la huella', palabra de origen desconocido, cuyo rastro se pierde. No es 
una 'búsqueda'; significa únicamente encaminar el paso en la huella de 
otros pasos‖76. 

Osman Lins sempre esteve muito próximo da tipografia e sua 
obra é carregada de vestígios que figuram como impressões, como gestos 
que estão muito próximos dos gestos dos impressores. Em sua literatura 
cria um universo tipificante, quer dizer, um universo produtor de 
vestígios. Típico é o modo de pensar a escrita, aquilo que é comum na 
obra de todo escritor, que cria uma ideia de comunidade. A singularidade 
está nos métodos de composição que compreendem escolhas no âmbito 
do livro, a escolha da fonte, a formatação ou lay-out, o entrelinhamento 
e o papel. No âmbito da escritura, a singularidade de cada autor 
determina o ritmo, a separação de temas para narrativas, os sinais 
geométricos e o encadeamento de textos. Recorremos a Vilém Flusser 
que orienta o pensamento sobre a palavra grega ―typos‖ vejamos: 

 
A palavra grega ―typos‖ quer dizer em primeiro 
lugar, ―vestígio‖. Nesse sentido ―typoi‖ são como 
vestígios que os pés de um pássaro deixam na 
areia da praia. Então, a palavra significa que esses 
vestígios podem ser utilizados como modelos 
para classificação do pássaro mencionado. Por 
último, a palavra significa que eu próprio posso 
desenhar, na areia, esses vestígios de pés de 
pássaros para poder comparar e distinguir 
diversas espécies de pássaros. Portanto ―typos‖ 
significa aquilo que é comum a todo o conjunto 
de pisadas de pássaros (‖aquilo que é típico‖). 

                                                           
75 NANCY, Jean-Luc. ―El Vestigio Del Arte‖ in. Las Musas. Buenos Aires: 
Amorrotu, 2008, p178. 
76 Como ilustração à margem os poemas de Bertold Brecht ―Apague os rastros‖, 
citados por Benjamin e A psalm of life de Henry Wordsworth Longfellow. 
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Significa o universal por ―trás‖ de tudo o que é 
particular e individual.77 

 
 No processo de impressão a regulagem do padrão da impressora 
determina com qual força será pressionado o papel contra a rama e sua 
composição. O golpe contra o hímen é desferido, na superfície da página 
o signo é incrustado. 

Em seu livro Margens da Filosofia Jacques Derrida utiliza a 
imagem do tímpano78 para uma analogia das margens, do dentro e fora, 
das batidas e impressões.  

 
Em termos de prensa manual, não há, pois, um 
tímpano, e sim vários tímpanos. Dois bastidores 
de matéria diferente, geralmente de madeira e de 
ferro se colocam um dentro do outro, se alojam, 
se se pode dizer desta maneira, um no outro. ... 
Entre os dois a folha. Se trata, pois, de um 
aparato e uma de suas funções essenciais será o 
cálculo essencial da margem. Uma manivela faz 
girar o carro sob a platina eu então, com ajuda da 
barra, baixa sobre o pequeno tímpano. A folha 
então é impressa em um de seus lados.79 

 
 

O que está em jogo aqui é a fronteira, as margens entre o 
estatuto da escrita autobiográfica, mas também o limiar de espaços do 
dentro e do fora representado pela margem e imagem do tímpano. O 
tímpano do aparelho auditivo é a membrana que recebe as pancadas 
daquilo que vem de fora para que seja internalizado. É a voz que bate 
sobre a membrana do tímpano para ocupar espaço no dentro do corpo, 
uma marca no corpo daquilo que vem de fora. É o fora justamente o 

                                                           
77 FLUSSER, Vilém. ―Tipografia‖. In. A escrita. Trad. Murilo Jardelino da Costa. 
São Paulo: Anablumme, 2010, p. 61. 
78 Sobre a qual Michel Leiris discorre literalmente à margem do texto de Derrida 
tratando dos mitos agrários, os vórtices espiralados do tímpano do aparelho 
auditivo, vórtices que por sua vez, Giorgio Agamben. A partir daí o texto de 
Leiris movimenta-se ao centro cada vez mais fundo da fruta, da terra, das grutas 
para então no interior do turbilhão ouvir a voz na vibração que vem de fora, da 
voz. 
79 DERRIDA, Jacques. Margens da Filosofia. Trad. Joaquim Torres Costa e 
Antônio M. Magalhães. São Paulo: Papirus,1991, p, 32. 
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lugar da escrita. A órbita das semelhanças. O tímpano da impressora, 
principalmente dos modelos minerva - o que alguns chamam padrão ou 
almofada - é a parte móvel onde colocamos o forro para abrandar o 
impacto sobre a letra. A relação aqui é interessante, se pensarmos que na 
impressão a tinta revela aquilo que a matriz, a composição feita com 
caracteres móveis, carrega em seu silêncio.  

Os procedimentos tipográficos vinculam-se à produção de 
imagens, arquivos, gestos e fundamentalmente, de impressões. Antes, 
poderíamos pensar em termos de ―condução‖ de imagens. A imagem 
materializada com tinta e relevo passa a circular conduzida da matriz para 
a superfície do papel ou gravada na madeira como um tableaux sobre o 
qual vemos uma narrativa80. Imagens como a de uma cidade erguida com 
letras em linha reta, uma cidade das letras feitas em um componedor 
como no poema paisagem tipográfica que João Cabral de Melo Neto 
dedica a seu tradutor e editor Enric Torno: ―Nas vilas em linhas retas/ 
feitas a componedor,/ nas vilas de vida estrita/ e impressas numa só 
cor‖81. 

Nesse sentido é possível pensar a tipografia como um lugar 
aberta das mímicas, de gestos que imitam e reproduzem o universo de 
imagens posto em movimento através da performance da impressão e da 
leitura e o que insistimos em contar é o eco de uma voz que ressoa no 
espaço gravado e encravado pela letra.  

  

                                                           
80 ―Mistério de Santa Joana Carolina‖, narrativa de Nove, novena (1966), apresenta-
se como tableaux relacionados tanto a vida de Joana Carolina quanto ao 
movimento zodiacal.   
81 MELO NETO, João Cabral de. ―Paisagem tipográfica‖. In. Poesia completa. Rio 
de Janeiro, Nova Fronteira, 2007, p.135. 
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2. Gestos e experiências 
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2.1 A mão e o anacronismo 

 

sobre a mão espalmada que reproduz, enxameiam 
símbolos herméticos: castelos, minaretes, luas, um 
cavalo, a flor de Lis, a roda denteada, espirais e 
outros seres da Geometria. Isto eu sempre vi. 
Não me apercebera até hoje dos traços a lápis 
vermelho, iluminando, nas bases dos dedos, as 
proeminências consagradas a Mercúrio, Sol, 
Saturno, Júpiter e Vênus. As linhas rubras, antes 
invisíveis, tornaram-se brilhantes aos meus olhos 
e denunciam o interesse de J.M.E pela 
quiromancia 

Osman Lins 

 

Pois a narração em seu aspecto mais sensível, não 
é de modo algum produto exclusivo da voz. Na 
verdadeira narração, a mão intervém 
decisivamente, com seus gestos, apreendidos na 
experiência do trabalho, que sustentam de cem 
maneiras o fluxo do que é dito. 

 

Walter Benjamin 

 

 

Um lance de dados se estabelece como um dos mais 
importantes gestos da literatura moderna. Este gesto de Mallarmé 
sustenta as citações de abertura deste capítulo. A mão espalmada possui 
os signos ou símbolos dos planetas utilizados em leitura de chave 
quiromântica. Pensando assim temos nas mãos a figuração do cosmo e a 
partir da leitura da mão neste plano a mão passa a ser uma imagem 
alegórica do anacronismo, em um plano a inteligibilidade no qual a 
ordem cósmica mais próxima de uma ideia de sagrado, passa a ser 
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profanada na decupagem das linhas das mãos, no desastre possível. Este 
plano das mãos, assim como o poema de Mallarmé oferece uma leitura 
cuja escrita se impregna de imagens. 

Sustento agora a imagem da mão deslocada no tempo, ou seja, 
essa mão que se comunica ao homem, realizando outros gestos de 
criação igualmente singulares: marceneiro, barbeiro, alfaiate, tipógrafo e 
impressor... Esta cena será útil para pensar a imagem e a escrita sob os 
conceitos de aura, imagem dialética e anacronismo. Para produzir esse 
trânsito de tempos é importante estabelecer um ponto de partida. 
Acontece que, seguindo o pensamento de Walter Benjamin, a ideia de 
origem é por si intempestiva, lógica e não histórica.  Ponto de partida se 
nomadiza, se diferencia.  

Apesar de ser uma categoria plenamente histórica, 
a origem (Ursprung) não tem nada em comum 
com a gênese (Entstehung). ‗Origem‘ não designa o 
processo de devir de algo que nasceu, mas antes 
aquilo que emerge do processo de devir e 
desaparecer. A origem insere-se no fluxo do devir 
como um redemoinho que arrasta no seu 
movimento o material produzido no processo de 
gênese. O que é próprio da origem nunca se dá a 
ver no plano fatual, cru e manifesto. O seu ritmo 
só se revela a um ponto de vista duplo, que 
reconhece, por um lado como restauração e 
reconstituição, e por outro como algo de 
incompleto e inacabado. Em todo o fenômeno 
originário tem lugar a determinação da figura 
através da qual uma ideia permanentemente se 
confronta com o mundo histórico, até atingir a 
completude na totalidade da sua história. A 
origem, portanto não se destaca dos dados 
factuais, mas tem a ver com a sua pré e pós-
história. Na dialética inerente ‗a origem encontra 
a observação filosófica o registro das suas linhas-
mestras. Nessa dialética, e em tudo o que é 
essencial, a unicidade e a repetição surgem 
condicionando-se mutuamente.82 

                                                           
82 BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2013, p.34. 
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Para tratar da origem e do tempo histórico Walter Benjamin 
utiliza a imagem do relâmpago ou do turbilhão em um curso de rio, 
conhecido comumente por redemoinho83. Essa ideia se repete nas teses 
sobre história em cujas linhas encontro o pensador preocupado coma 
redenção dos oprimidos. Redenção aqui associa-se a ideia de felicidade. 
A concepção histórica benjaminiana contrapõe o passado como uma 
ideia eterna dos acontecimentos monumentais a uma possibilidade de 
experiência única com ele, atualizado conforme o logradouro do ponto 
de partida. Benjamin traz a imagem do passado como um lampejo84. 
Essa ideia pode ser avaliada como a tentativa de salvar o passado no 
presente (Michel Lowy via Gagnebin) um projeto espelhado em Proust.  

Reyes Mate esclarece que o passado, suas imagens, são 
inapreensíveis. O gesto das mãos por mais potentes que sejam são 
incapazes de prender o tempo em formas e conjuntos como passado, 
presente e futuro. As mãos capturam o passado apenas como imagens 
fotográficas que, consignadas ao futuro, como arquivos do por vir, 
gravam ou emprenham algumas imagens de significados enriquecendo o 
passado85.  

A leitura de Reyes Mate alude ao ponto de partida da luz. Se o 
passado surge como um lampejo é porque ele carrega consigo certa 
luminosidade, mas se entendermos como o exemplo dado da fotografia, 

                                                           
83 O redemoinho não existe apenas na água, ele está no sopro dos ventos que 
anima corpos como a cena em Grande Serão Veredas ―o diabo na rua no meio 
do redemoinho‖. Aí temos uma imagem dessa ideia de irrupção do tempo, de 
um anacronismo, pois a figura do diabo é imemorial. Praticamente inevitável 
recorrer ao texto de Giorgio Agamben no qual, a partir do estudo de Gershon 
Scholem sobre o anjo de Benjamin, acerca-se das ideias de felicidade como 
preocupação axial de Benjamin em sua filosofia da história, notadamente em sua 
segunda tese na qual reivindica a necessidade de felicidade ou de redenção cuja 
meta atingira permitirá ―apropriar-se inteiramente de seu passado‖ (tese terceira) 
e sua figura central é o Angelus novus ou Angesilaus Santander que para além de 
demoníaco é aquele que leva nas mãos a boa nova. Ver. AGAMBEN, Giorgio. 
―Walter Benjamin y el demoníaco‖. In. La potencia dela pensamento. Trad. Flavia 
Costa y Edgardo Castro. Buenos Aires: Adriana Idalgo, 2007. 
84 ―A verdadeira imagem do passado passa célere e furtiva. É somente como 
imagem que lampeja justamente no instante de sua recognoscibilidade, para 
nunca mais ser vista, que o passado tem de ser capturado.‖ In. Walter Benjamin. 
Aviso de Incêndio- Uma leitura das teses ―Sobre o conceito de história‖.Trad. 
Wanda Nogueira Caldeiras Brant.  São Paulo: Boitempo, 2005,p. 62. 
85 Reyes Mate exemplifica com o filme de Antonioni Blow up de 1966.  
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no qual o fotógrafo (o historiador) lança seu flash sobre essa imagem, 
então é o presente que ilumina o passado86. Acontece que ambos os 
tempos consignam uma potência e para tanto há de saber coletar, juntar 
tanto as imagens (gesto manual) e sobrepor os tempos (gesto de 
pensamento).  

A figura do trapeiro como historiador singular, que captura 
aquilo que compõe a ruína ―o lixo do dia que passou‖ e lhe atribui novo 
estatuto. Aqui nos aproximamos também de uma ideia de arquivo, na 
medida em que estas coleções são elaboradas com a orientação de afetos 
por parte do colecionador. Artur Bispo do Rosário é um exemplo desse 
tipo de colecionador arquivista. Bispo fazia dos pequenos objetos uma 
espécie de alfabeto com o qual bordava seu manto, espécie de parangolé 
oracular e a partir das quais proferia um discurso messiânico.  Benjamin 
atribui tanto ao poeta quanto ao trapeiro a mesma característica, 
―realizam seu negócio nas horas em que os burgueses se entregam ao 
sono; próprio gesto é o mesmo em ambos‖87.  

Um gesto simples e mágico, as mãos como uma engenhoca 
articulada, sem voz e responsável por muitos avanços da evolução 
humana desde os tempos das paredes rugosas das rochas, nos traçados 
da geometria até as telas touch. Como está na epígrafe deste capítulo 
Benjamin lembra que as mãos sustentam muito do corpo da narrativa. 
Somos os mesmos homens das cavernas? É certo que não o somos, mas 
poderíamos dizer que a necessidade da arte juntamente com as evoluções 
da técnica nos aproxima dos primitivos. Acontece, porém que há um uso 
da técnica que oportuniza o movimento do intelecto autorizando-o a 
recuperar cenas primitivas para compreender o contemporâneo. Em 
Osman Lins esse movimento oscilante entre o técnico e o primitivo é 
recorrente. Ana Luiza Andrade faz uso de um termo cunhado por 
Beatriz Sarlo88 para falar do gesto técnico primitivo de Osman Lins a 
autora escreve que 

 

                                                           
86 MATE. Reyes. Medianoche em la historia – comentários a las tesis de Walter Benjamin 
“Sobre el concepto de história‖. Madri: Trotta, 2009, p.111. 
87 BENJAMIN, Walter. ―Paris do segundo império‖. In. Obras escolhidas Vol. III 
Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. Trad.José Carlos Martins 
Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989, p.78/79. 
88 SARLO, Beatriz. La imaginación técnica: sueños modernos de la cultura 
argentina. Buenos Aires: Nueva Vision.1992. 
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...existe uma constante volta ao ato inaugural da 
escrita – um gesto osmaniano por excelência: o 
do registro da passagem da inscrição da pedra 
para um escrever que se molda pela mão, esse 
gesto de volta à anterioridade da palavra impressa, 
ou à própria materialidade de que é feita: ―argila 
antes do sopro‖.89 

 
Algo que está sempre presente das indagações de Walter 

Benjamin quando articula magia e política, arte e técnica90. Diria ainda 
que o contemporâneo faz sobreviver o primitivo revelando a potência de 
suas esculturas cuja tridimensionalidade organiza-se não pelo volume da 
massa, mas sobretudo, por uma experiência escópica do sujeito91. ―A 
existência do volume como uma resultante absoluta, sem genética, já que 
absorve o movimento‖92. São argumentos de Carl Einstein, 
contemporâneo de Walter Benjamin e colaborador da Revista Documents 
editada por Georges Bataille, que recupera a arte africana aproximando-a 
do barroco na medida em que sua forma tridimensional que ―representa 
clara fixação pela visão‖93. Dos gestos manuais que das mãos para o olho 
e com este gesto afirmativo deslocava a obra de arte senão para fora, 
para a periferia do discurso estético deshistoricizando a obra de arte 
atribuindo-lhe uma potência dialética como um trapézio que oscila entre 
ótico e o tátil ou para usar uma imagem de Didi-Huberman, ―lançar uma 
ponte entre a dupla distância dos sentidos‖94.  Para tratar da tipografia, o 
gesto das mãos opera essa ponte entre o olhar e o tatear na prática 

                                                           
89 ANDRADE. Ana Luiza. ―Paisagens (des)montáveis de técnicos primitivos: 
Torres-García, Rego Monteiro, Osman Lins‖. In. Estududos de Literatura Brasileira 
Contemporânea. [online]. 2016, n.49, pp.251-274. Disponível em 
http://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/19909. Acessado em 
17/12/2018. 
90 Exemplo claro desta aproximações é o texto ―Sobre a faculdade mimética‖ , a 
―Doutrina das semelhanças‖ e inevitavelmente a sua teoria da linguagem. 
91 DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do Tempo – história da arte e anacronismo 
das imagens. Trad. Vera Casa Nova e Márcia Arbex. Belo Horizonte: Ed.UFMG, 
2015, p.189. Trata-se de uma citação de ―Aphorismes méthodiques‖  publicado 
por Carl Einstein  no primeiro número da Documents, Nº1, p. 32, 1929. 
92 EINSTEIN, Carl. Negerplastik. Trad. Fernando Scheibe e Inês de Araújo. 
Florianópolis: EdUFSC, 2011, p. 52. 
93 EINSTEIN, Carl. Idem. p. 44. 
94 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Trad. Paulo Neves. 
São Paulo: Editora 34, 1998, p.169. 

http://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/19909
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tipográfica que resultará em uma imagem, uma mancha gráfica que 
produzirá outras experiências da ordem do tátil e visual, uma nova 
experiência sensível. A tipografia, portanto possui em si a imagem 
dialética. 

 

2.2 O fio da navalha 
 

 

O gesto de reproduzir (conduzir) imagens pelas mãos aparecem 
também com Henri Foucillon, citado por Walter Benjamin no texto 
sobre a reprodutibilidade técnica, no impecável ensaio que dedica às 
mãos em 1934: 

 
Assim, os gestos multiplicavam o saber, com uma 
variedade de toque e de desenho cuja potência 
inventiva é ocultada pelo hábito milenar. Sem a 
mão, nada de geometria, pois é preciso lançar 
mão de varas e aros para se especular sobre as 
propriedades da extensão. Antes de reconhecer 
pirâmides, cones e espirais nas conchas, não foi 
necessário que o homem ―jogasse‖ com as 
formas regulares, no ar ou na areia?95 

 
 

O que Focillon diz e da forma que diz sobre as descobertas da 
geometria se aparelha certamente com o jogo da construção da ficção, do 
poema.  

Na obra de Osman Lins cujo primeiro livro de contos chama-se 
Os gestos, encontramos o personagem do conto que dá título ao volume 
desprovido de voz. Semelhante aos gestos do personagem de Samuel 
Beckett em Malone morre, André gesticula como quem herda um 
inutensílio considera os gestos do corpo sem voz uma espécie de 
fronteira de um território onde se encontra exilado, ―para sempre 
exilado- pensou. Minhas palavras morreram, só os gestos sobrevivem. 
Afogarei minhas lembranças, não voltarei a escrever uma frase sequer. 

                                                           
95 FOUCILLON, Henri. Elogio da mão. Lisboa: edições 70, 2005.p. 17 
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Igualmente remotos os que me ignoram e os que me amam. Só os 
gestos, pobres gestos...‖96 

Apesar do tom um tanto negativo, o que sugere uma perda de 
potência na narrativa, na leitura do conto percebe-se o impasse imposto 
por conta da voz inaudita do protagonista que lamenta e menospreza 
seus gestos, no entanto, são eles que movem o relato. O que Osman 
parece propor é uma espécie de transmissão da narrativa pelo contato 
com a angústia de não saber lidar com o gesto. 

Em outro exemplo bastante lido, assistimos ao gesto da mulher 
desconhecida que solta os cabelos diante do velho saxofonista em ―Um 
Ponto no Círculo” (Nove, novena). Assim relata o saxofonista: 

 
Mulher nenhuma, até ontem, desatara os cabelos 
para mim....não houvesse a intrusa (ignoro seu 
nome e não pedi que voltasse) desprendido a 
massa de cabelos torçais brilhantes que roçavam a 
cintura, que outro gesto poderia ser tão 
significativo, como expressão de intimidade e 
oferecimento? 

 

Na voz feminina temos outra narrativa da mesma situação, a 
chegada da desconhecida e a observação sobre os gestos, a mão geradora 
de ambas, a mão do artista que engendra a figura, que cria a imagem, o 
gesto do escritor. Nesta narrativa, para além dos signos gráficos, o 
erotismo dos gestos apresentam o oposto à narrativa título de Os gestos. 
Em ―Um ponto no círculo‖ o silêncio é fundamental para por em 
evidência como em uma estampa em relevo, os gestos ―Ele fechou a 
porta‖, ―desabotoei a blusa‖97 relata a mulher que apenas observa o 
desconhecido saxofonista. Depois o narrador nos dá o ponto de vista do 
homem : ―Para despir a saia pregueada, para desabotoar a blusa de 
cambraia, não afastou de mim o olhar‖98. Há entre o homem e a mulher 
um balé gestual oscilando entre o olho e as mãos nestes pontos de vista 
uma ideia de totalidade se apresenta através da concepção geométrica 
apresentada no relato. Essa geometria talvez sugira a perfeita relação 

                                                           
96 LINS, Osman. Os Gestos. São Paulo: Melhoramentos, 1975, p. 12. 
97 LINS, Osman. ―Um Ponto no Círculo‖. In Nove, novena. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1994, p 25. 
98 Idem, p. 28. 
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entre os corpos desconhecido cujos gestos eram o bastante para o 
encontro que encerra com uma descrição cinematográfica99  

 

Antes de virmos, juntos, para a cama, carreguei-a 
até o centro do quarto; queria ver sob as réstias o 
tecido e os tons de sua pele. Notei que o sol havia 
desaparecido e ouvi a chuva, macia batendo nas 
telhas. Pelo modo profundo como respirou, achei 
que também escutava, naquele mesmo instante, 
suspensa nos meus braços, o som que me 
houvera escapado. Depois que foi embora, 
batendo a porta, sem que me houvesse dito 
nenhuma palavra, nem mesmo para despedir-se, 
voltei-me com preguiça. Passara a chuva, uma 
réstia subia pelo guarda-roupa. Quantas vezes 
ainda faria esse trajeto, antes que eu morresse?100 

Inúmeros são os exemplos da articulação proposta pelo escritor 
relacionando a mão com o trabalho, com a produção romanesca, 
manufatureira e industrial. A mão utilizada como produtora de 
impressões e de reprodução. Ainda n’A rainha dos cárceres da Grécia, o 
narrador ensimesmado com o procedimento de Julia e a arte romanesca, 
conversa com seu barbeiro 

Observando Vicente, meu barbeiro, no ofício há 
mais de vinte anos, amolar a navalha na correia, 
pergunto em quanto tempo aprendeu a fazê-lo. 
‗Dez anos.‘ 
‗Com sete ou oito, ainda não sabia?‘ 
‗Não, e alguns barbeiros não aprendem nunca.‘ 
‗Como é que você sabe que a navalha pegou o 
fio?‘ 
‗Sinto na mão. Mesmo de olhos fechados.‘ 

                                                           
99 Pode-se ainda atribuir este adjetivo por conta da montagem da narrativa que 
não obedece uma linearidade sequencial dos acontecimentos. Por exemplo, 
depois da cena que apresentamos agora o relato volta a detalhar cenas cuja 
aproximação é o mote, o olhar próximo à pele, os pelos, os joelhos, a luz que 
invade o quarto pela claraboia. Sequências que dão potência às imagens da 
narrativa, uma mobilidade as cenas que permite o passeio no tempo silencioso 
do relato. Silêncio quebrado apenas pela chuva que rega a história. 
100 Idem, p. 26. 
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Amolar navalhas, então, evoca a arte de escrever: 
pelo que exige do praticante, em exercício e 
paciência; e pelo modo como fio se revela tão 
semelhante à maneira como o escritor, amolando 
sua frase, percebe (também na mão?) ter 
alcançado o que busca.101 

 

As mãos, a atividade manual como a alfaiataria, uma artesania 
com tecidos, cortes, cordões e costuras, muito mais próxima da tessitura 
da escrita, do seu trabalho de tapeçaria, de tramar a memória em tempos 
dialéticos como a lança do tear das Deusas Parcas. Osman Lins escreve 
sobre o ofício da alfaiataria, profissão exercida pelo seu pai e que, 
comemorada em 6 de setembro, às vésperas do dia da independência, 
fica obnubilada, praticamente fora do calendário.  Escreve Osman Lins 
apontando para certa negligência, ou indiferença da produção ficcional 
perante as mãos. Escreve, depois de dar alguns exemplos de aparição do 
tema em alguns escritores como Graciliano Ramos, Autran Dourado, 
Ricardo Ramos e Gilvan Lemos.  
 

São exemplos que se contam nos dedos. No 
entanto, seria de esperar que houvesse, não 
somente por essa atividade, como por todas que 
exigem habilidade com as mãos, certo toque 
pessoal, interesse bem maior da parte do escritor, 
pois há um parentesco entre elas e o ofício de 
escrever. 102 

 
O trabalho do escritor para adestrar seu animal de trabalho, seu 

boi puxador de arado. A escrita como a semeadura, os tipos de chumbo 
como a semente a ser plantada/impressa no campo/página evocam a 
ideia semelhante ao que encontramos no farmacon como sinônimo de 
sêmem, semente disseminada e consignada entre o peso e a leveza 
constituindo o fluxo103 e o rastro. Jacques Derrida aborda essa questão 
em A farmácia de Platão sobre a escritura como um filho órfão cujo sêmen 

                                                           
101 ARCG.p, 105. 
102 LINS, Osman. ―Um dia de se despede do calendário‖. In Evangelho na Taba. 
São Paulo: Summus, 1979. 
103 DELEUZE, Gilles. ―carta a um crítico severo‖. In. Conversações. Trad. Peter 
Pál Pelbart. São Paulo: Ed.34, p. 17 



 

 

74 

não possui uma origem originária, pois é o fora da lei104, o fio perdido, a 
semente lançada ao vento. A escritura impressa com a tinta tipográfica, 
com sangue negro que se dispersa, dissemina-se, ―penetra, sempre como 
o líquido, se bebe, se absorve, se introduz no interior, o que lhe marca 
primeiro com a dureza do tipo, invadindo em seguida e inundando com 
seu remédio, com sua beberagem, com sua bebida, sua poção, seu 
veneno‖105. Derrida ainda usa a analogia da escritura-simulacro e sua 
relação com as sementes férteis que engendram produtos necessários e 
as sementes frágeis, efêmeras como flores.  

O trabalho do agricultor sensato por um lado e o jardineiro 
brincalhão e disperso. O cultivo para uma economia e o prazer do gasto 
sem reservas. Seria para Derrida como um gesto de escrita que violasse a 
ideia de marca duradoura, de vestígios. A escritura dispendiosa ganha 
potência, sopro de vida na medida em que é uma imitação no discurso 
sem precedente, uma produção de verdade. A advertência é portanto o 
teor de tais verdades já que desde a República Platão alerta sobre a 
representação da água refletida no espelho como uma cópia inautêntica. 
Dessa maneira Derrida observa o caráter gráfico da impossibilidade dos 
tipos alcançar o modelo eidético, a equalizar imagem e palavra. Michel 
Butor, também integrante do grupo da Revista Tel Quel, onde Derrida 
publicou a primeira versão de A farmácia de Platão nos números 32 e 33 
em 1968, escreve em repertório que ―Na verdade, nossa escrita só retém 
uma ínfima parte dos elementos significativos para o ouvido; toda a 
entonação desaparece‖106. 

Para Osman Lins a imagem do lavrador conhecida desde o 
romance Avalovara é importante como dispositivo com o qual lança mão 
da ideia da mão que semeia como que escreve muito próxima do exposto 
acima, o gesto disseminador. Para Michel Buttor, cujos ensaios de 
Repertório foram importantes e constam da redação de Guerra sem 
testemunhas, a página do livro e a invenção da escrita possuem a função de 

                                                           
104 Derrida lembra que para Platão a fala é a lei. Daí que sua reflexão sobre o 
problema da voz e da escritura irá chegar até a otobiografia e a importância da 
impressão e da escuta como métodos de inscrever-se no discurso alcançando a 
inscrição do traço da letra na página como resultado dessa relação entre pai e 
filho, da lei sobre o simulacro. 
105 DERRIDA, Jacques. ―La farmácia de Platon‖. In. La disseminación. Trad. José 
Maria Arancibia. Madrid: Espiral/Fundamentos, 2007, pg. 231. Tradução do 
fragmento de minha responsabilidade. 
106 BUTOR, Michel. ―A literatura, o ouvido e o olho‖. In. Repertório. Trad. Leyla 
Perrone-Moisés. São Paulo: Perspectiva, 1974, p. 233. 
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―fazer durar a palavra‖. Essa função é possível apenas com a arte da 
impressão que deixa ―à disposição de nosso olho o que ao nosso ouvido 
já terá deixado escapar‖. Butor, e aqui se aproxima do evento inaugural 
de Avalovara, diz que nosso olho teria uma dificuldade praticamente 
invencível se uma linha fosse única e imensa? O autor de Inventário do 
tempo107 faz menção a escrita  
 

boustouphédron (uma linha num sentido, uma 
linha no outro, como se o escriba fosse um 
lavrador fazendo voltar sua junta de bois a cada 
extremidade do campo; mas essa fórmula tem o 
inconveniente de tornar quase irreconhecíveis os 
conjuntos de signos invertidos de uma linha a 
outra.108 

 

Giorgio Agamben, tratando em Ideia da Prosa, do momento em 
que o poema tem força de existência, sua singularidade em relação a 
prosa ou, ainda, quando Agamben traça sua finalidade e não seu 
encerrar-se, mas sua abertura através do enjambement, convoca ele a 
imagem do arado 

E o poema é um organismo que se funda sobre a 
percepção de limites e terminações, que definem, 
sem jamais coincidir completamente e quase em 
oposta divergência - unidades sonoras (ou 
gráficas) e unidades semânticas (...) Podemos 
contar as sílabas e os acentos, verificar as sinalefas 
e as cesuras, classificar anomalias e regularidades: 
mas o verso é, em qualquer caso, uma unidade 
que encontra o seu principium 
individuationis somente no fim, que se define só no 
ponto em que finda. Em outro trabalho, propus 
dar o nome de versura - do termo latino que 
indica o ponto no qual o arado faz a volta, ao 
final do sulco - a esse traço essencial do verso 

                                                           
107 Livro ao qual Osman Lins teve acesso durante sua viagem a Europa como 
bolsista da Aliança francesa e que em Marinheiro de primeira viagem diz ter sido 
dificílima a leitura em francês.  
108 BUTOR, Michel. ―O livro como objeto‖. In. Repertório. Trad. Leyla Perrone-
Moisés. São Paulo: Perspectiva, 1974, p. 215. 
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que, talvez mesmo por ser tão evidente, 
permaneceu inominado entre os modernos.109  

O trabalho das mãos deixa esse traço até então ―tão evidente‖ 
passa a ser transposto com outros gestos que impedem a produção de 
semelhança tipográfica encontre sua sepultura no encontro entre o som e 
o sentido. Isso é postulado por Giorgio Agamben nos termos da 
construção da imagem do poema o qual possui seus apoios na tensão 
obtida entre a série métrica e sintática. O lavrador experiente do poema 
bem como o da prosa ultrapassa o vau que separava ambos com suas 
mãos nuas sem qualquer tipo de piedade do sangue dos corpos sejam de 
carne ou de chumbo. Sugestivo nesse sentido o poema de Orides 
Fontela em cujo corpo as mãos nuas reviram o solo encontrando sua 
matéria de poesia, os fragmentos da tradição que todavia, refletem sua 
luminosidade mesmo que em resíduos, em fragmentos110 

Mãos  
 
Com as mãos nuas  
lavrar o campo:  
 
as mãos se ferindo  
nos seres, arestas  
da subjacente unidade  
 
as mãos desenterrando  
luzes fragmentos  
do anterior espelho  
 
com as mãos nuas  
lavrar o campo:  
 
desnudar a estrela essencial  
sem ter piedade do sangue.  

 

                                                           
109 AGEMBEN, Giorgio. ―O fim do poema‖. In. Categorias Italianas - estudos de 
poética e literatura. Trad. Carlos Eduardo Schimidt Capela e Vinícius Nicastro 
Honesko. Florianópolis: EdUFSC, 2014, p. 181. Ensaio publicado pela primeira 
vez no Brasil na Revista Cacto Nº 02, Trad. Sérgio Alcides, 2002. 
110 Ver. SUSSEKIND, Flora. ―Seis poetas e alguns comentários‖. In. Papéis 
colados. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2002. 
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Orides Fontela faz com um gesto, uma exuberante imagem da 
cena de escritura, da arqueologia com mãos nuas, do árduo trabalho do 
escritor diante da página e do contraste claro/escuro no desenterrar luzes 
com a tinta negra, a carne viva da palavra. 

 
 
2.3 Mãos molengas 
 

 

A palavra marionete vem de Marion, diminutivo 
de Marie, pequena figura de madeira ou de 
papelão que uma pessoa colocada atrás de uma 
empanada faz mover com a ajuda de fios, das 
mãos ou de molas.  

 

Hermilo Borba Filho 

 

 

  

Entre 1969 e 1970, ou seja, entre Nove, novena e Avalovara, 
Osman Lins escreveu um conjunto de três peças para teatro, reunidas em 
1975 no volume chamado Santa, automóvel e soldado.111 O mistério das Figuras 
de Barro, o primeiro texto do volume, é um texto que se imprime 
notadamente uma concepção mimológica para o desdobramento da 
peripécia. Neste mesmo período, esteve na França como bolsista da 
Aliança francesa. Osman Lins conheceu Robbe-Grillet, Michel Butor e o 
mímico Jean-Louis Barrault112 com quem esteve e fez uma entrevista113. 

                                                           
111 LINS. Osman. Santa, Automóvel e Soldado. São Paulo: Duas Cidades, 1975. 
112 Jean-Louis Barrault (Ile-de-France, 1910 - Paris, 1994), ator, diretor, 
encenador e artista mímico. Atuou em cinema e teatro. Participou do círculo de 
intelectuais junto com Georges Bataille, André Masson, Alejo Carpentier e 
Michel Leiris. Em 1937, antes da guerra civil espanhola, estreou sua adaptação 
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Osman Lins estava na Europa em um processo de geração de uma nova 
pele para sua escritura, um limiar entre o tradicional e a invenção. O 
mistério das Figuras de Barro não necessita de parafernálias no cenário, 
apenas uma atriz ou ator e suas mãos. As mãos irão compor o gestual do 
texto; apenas as mãos moverão a narrativa dos três personagens. Osman 
Lins dá a direção de como foi pensada a plástica da pantomima: 

 

na mão esquerda será representada a personagem 
Jerônima, de pele escura; 
na palma direita, a máscara de Damião Luiz; o 
ceramista, personagem também escuro e sem 
barba; 
no dorso da mãos direita, a máscara de Claraval, 
claro e com bigodes. 

Nos punhos, cingindo-os, fitas coloridas. Estas 
ocultarão as máscaras, quando os respectivos 
personagens não estiverem em cena e a 
intérprete, por isso, deixar cair o braço. 

 

O enredo da pantomima se desenvolve a partir da imagem de 
uma santa encontrada no rio por Claraval, até então capanga e assassino 
e que ao encontrar tal imagem converte-se em homem de bem. 
Jerônima, assim como todo o povo da cidade de Arcoverde, PE se 
acerca de Claraval para ouvir seu testemunho sobre o achado. Claraval se 
converte em homem religioso, mesmo assim, mantém um caso e 
cumplicidade com Jerônima esposa de Damião Luiz. Damião Luiz alerta 
para ambos que estão vendo beleza e milagre onde não existe. Como 
consequência, chamam- lhe de ―ateu e comunista‖. Damião Luiz o 

                                                                                                                        
de O cerco de Numancia escrita por Cervantes em 1585, dirigida por Marcel Paston, 
cenografia de André Masson e música de Charles Wolff e Alejo Carpentier. 
Entre 1940 e 1946, participou da Comédie-Française, onde dirigiu as produções 
de Paul Claudel, Le Soulier de satin, e Phèdre, de Jean Racine, duas peças que o 
tornaram famoso. No cinema, se destacou em La nuit de Varennes (Casanova e a 
Revolução, 1982), junto com Marcello Mastroianni, entre outras películas 
113 Publicada no Jornal do Commercio, no Recife em 24 de julho de 1961 e reunida 
em Imprevistos de arribação – publicações de Osman Lins nos jornais recifenses. 
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ceramista havia feito a imagem da santa, mas insatisfeito com resultado 
do rosto da imagem, atira-a nas águas do rio.  

Sua produção seguia outro imaginário que não retratava o povo, 
segundo o próprio povo gostaria de ver-se, Damião Luiz muito mais 
preocupado com uma estética da imagem enquanto força, uma relação 
com a imagem que produzisse uma refuncionalização114 da cadeia de 
produção.  

Aproximadamente dez anos antes, Osman Lins publicava no 
Jornal do comércio um artigo a respeito do livro de René Ribeiro115 
sobre o Mestre Vitalino. Chama a atenção de Osman Lins aspectos 
biográficos do mestre ceramista. Relata a visada comercial e a mudança 
de estilo procurando fazer peças que possibilitasse mais vendas por 
certas circunstâncias 

 
As peças que mais lhe agrada fazer, são a casa de 
farinha, a procissão, o banco de zabumba, o 
brinquedo de roda, o batizado, o pastoril, a 
vaquejada e a argolinha, peças, todas elas, com 
figuras humanas. No entanto, só em 1930, após 
os vinte e um anos, foi que Vitalino experimentou 
passar dos animais, de feitura mais fácil, para os 
homens. Dentre estes, os primeiros a povoar o 
seu mundo, fôram os soldados; e a maneira como 
isto aconteceu vale a pena ser transcrita, pois 
revela, como assinala muito bem René Ribeiro, o 
espírito comercial de Vitalino, o seu senso de 
oportunidade. Foi por ocasião do incidente de 
Princesa, na Paraíba116. Caruaru estava cheia de 

                                                           
114 Conceito de Brecht retomado por Walter Benjamin em ―O autor como 
Produtor‖.  
115 René Ribeiro (Recife, 1914 – Recife, 1990), médico, antropólogo e professor 
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Notabilizou-se pela biografia 
do mestre Vitalino e por pesquisas sobre o negro brasileiro. Publicou, entre 
outros livros, Cultos afrobrasileiros do Recife: um estudo de ajustamento social (Recife: 
Instituto Joaquim Nabuco, 1952), com fotografias de Pierre Verger; e Vitalino, 
ceramista popular do Nordeste (Recife: Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas 
Sociais, 1958).  
116 Revolta de Princesa, movimento rebelde liderado pelo coronel José Pereira 
Lima, deflagrado no município de Princesa, atual Princesa Isabel (PB), em 
fevereiro de 1930, em oposição ao governo estadual de João Pessoa Cavalcanti 
de Albuquerque. João Pessoa era também o companheiro de Getúlio Vargas na 
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soldados, que andavam abaixo e acima, de 
cartucheira e rifle, impressionando os matutos117 

 

Semelhante gesto ocorre na peça Os mistérios das figuras de barro. 
Ao moldar figuras cujos rostos diferem dos vistos na cidade, Damião 
Luiz moldava imagens que pudessem deslocar os sentidos da existência e 
situação do aparelho político da comunidade. Sua política era a da 
liberdade imaginária e esclarecimento da situação social não submetendo 
sua arte ao simples abastecimento deste aparelho reprodutivo criando as 
figuras, mas modificando a imagem devolvida. Estes gestos sobre o 
barro desestabilizavam as relações com a comunidade e companheira. 
Isto aparece neste pequeno diálogo entre Jerônima e Damião Luiz a 
respeito da situação de miséria vivida por ambos: 

 

JERÔNIMA – E você? Não entende que essa 
vida acaba com nós dois? Saiba: muitos, aqui na 
cidade, se pudessem, tinham passado uma corda 
no seu pescoço.Não gostam do modo como 
aparecem no barro: padres com bolsa na mão, 
soldados com pés de cabra e cara de cachorro, 
coronéis escanchados em cima de dois cavalos, 
como se um só não chegasse para eles 
DAMIÃO LUIZ – E é isso mesmo: não chega. 
Querem abarcar o mundo com as pernas. 
JERÔNIMA – Por que não faz, ao menos, 
coisas mais agradáveis? 
DAMIÃO LUIZ – Não preciso de conselhos. 
Sei o que faço. Esses bonecos são nossa gente. 
Os pobres desgraçados sem destino e os que 
pensam ser donos do destino deles só porque têm 

                                                                                                                        
chapa da Aliança Liberal, concorrendo à vice-presidência da República nas 
eleições de 1º de março daquele ano. Com o assassinato de João Pessoa no mês 
de julho, o movimento perdeu substância, e seus líderes entraram em acordo 
com o governo federal para a pacificação da Paraíba. Ver Calicchio, Vera. Revolta 
de Princesa. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas. Disponível em 
http://cpdoc.fgv.br. Acesso: 05/01/2018. 
117 LINS, Osman. ―Vitalino e seus bonecos de barro‖. In. Imprevistos de arribação – 
publicações de Osman Lins nos jornais recifeneses. Ana Luiza Andrade, Cristiano 
Moreira e Rafael Dias (Orgs.), Navegantes: Papaterra 2019. 
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jazigo perpétuo. Tome nota: fazendo ou não 
fazendo pregos, vou ser sempre o mesmo João-
ninguém. Quero, pelo menos, ser um pobre de 
cristo sem cangalha. 

 
 

A peça escrita para mamulengos, bonecos cuja manipulação se 
assemelha ao autômato de Maelzel118 de Poe, narrativa luminosa que 
clareia a imagem do autômato da primeira tese sobre história de Walter 
Benjamin. Para tanto é necessário recordar que o termo usado por 
Benjamin para se referir ao autômato na primeira tese é traduzido de 
diversas maneiras. Slavoj Zizek em A Marioneta e o Anão, utiliza (na 
tradução portuguesa) o termo marioneta, enquanto que na tradução de 
Sérgio Paulo Rouanet, temos ―o fantoche‖ e Michel Löwy em Walter 
Benjamin: Aviso de Incêndio, utiliza a tradução de Jeane Marie Gagnebin , ―o 
boneco‖ (die Puppe). "Gewinnen soll immer die Puppe, die man 
'historischen Materialusmus' nennt." ou "O boneco chamado 
'materialismo histórico' deve ganhar sempre"119.  

Michel Löwy argumenta que Walter Benjamin entendia a 
possibilidade messiância da revolução apenas se coabitassem nos 
espíritos da época tanto o materialismo histórico quanto a teologia. 
Benjamin recorria à figura do Deus Jano com uma face voltada para o 
por vir e outra no passado. Duas faces, mas em uma só cabeça.   

De acordo com Lowy, esta coexistência soa paradoxal para Rolf 
Tiedemann que argumentava dizendo que o a teologia não funcionaria 
em uma máquina enguiçada e que esta situação seria um prelúdio à tese 
IX, a que carrega a imagem do Ângelus Novus de Klee120. Se pensarmos 
com Walter Benjamin em sua primeira tese sobre o conceito de história, 
a figura de Damião Luiz e de Claraval se assemelham a questão suscitada 
a respeito do materialismo e da teologia em Benjamin. O primeiro estaria 
para a dimensão materialista histórica na medida em que esculpia no 
barro semblantes desfigurados do povo em virtude da exploração a que 
se submetiam para sobreviver. Sua arte apresenta o povo sendo levado 

                                                           
118 ‗O jogador de xadrez de Maelzel‘, conto de Edgar Alan Poe lido por 
Benjamin na tradução de Baudelaire. Cf. LÖWY, Michel. Walter Benjamin: 
Aviso de incêndio. São Paulo: Boitempo: 2005 
119 Devo esta informação etiológica aos Prof. Antonio Carlos dos Santos e 
Susana Scramim. 
120 LOWY, Michel. Walter Benjamin: Aviso de incêndio. São Paulo: 
Boitempo:2005, p.43. 
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pelo autômato historicista. Claraval (com toda a falsa claridade de seu 
nome) apresenta uma possível face teológica. O sujeito que (mesmo 
falsamente) se converte e vê na imagem um retorno simbólico-sagrado 
reforçado pelo caráter epifânico da aparição da imagem. O que alguns 
poderiam chamar de aparição é muito mais uma insurgência da ―velha e 
feia‖ teologia que sacode Claraval (também materialista) como que 
absorvido por uma iluminação profana. Lemos na primeira tese sobre o 
conceito de história de Walter Benjamin:  
 

O boneco (die Puppe) chamado materialismo 
histórico deve ganhar sempre. Ele pode medir-se, 
sem mais, com qualquer adversário, desde que, 
tome a seu serviço a teologia, que, hoje, 
sabidamente, é pequena e feia e que, de toda 
maneira não deve se deixar ver.121 

 
As mãos, na peça, alternam palma e dorso para mostrar os 

rostos de Damião Luiz e Claraval ( PD- DD). Nada melhor encenado, 
por se tratar dos dois antagonistas e por se assemelhar também a Jano. 
Dizendo de outra maneira, em uma mesma mão, materialismo histórico 
e teologia alternando-se. Nem serva nem ama, a teologia deveria servir 
para uma propulsão da história, das temporalidades que estão na Tese IX 
e não ruínas de uma máquina falha como a quer Rolf Tiedemann. Michel 
Lowy  alerta para a ―dialética entre a teologia e o materialismo e de sua 
necessidade recíproca‖122 

Ao mesmo tempo em que é escrita, gesto manual, para ser 
encenada com as mãos, uma mímica, o texto imprime outra imagem na 
narrativa, mas não na cena: a da modelagem de bonecos de barro feita 
por Damião Luiz. Particularmente, nesta trama, uma imagem de santa da 
qual Damião não gostara da cabeça modelada e talvez por isso rejeitada 
pela igreja por ―não ter cara de nordestina‖. Damião lança a imagem no 
rio, posteriormente ―achada‖ por Claraval. Gestos que ao mesmo tempo 
iluminam e ofuscam a autoria da peça pelo artista Damião Luiz. Seu 
desagrado era que a imagem não tinha cara de nordestina. Atitude de 

                                                           
121 BENJAMIN, Walter. Teses sobre o conceito de história. In. Obras Escolhidas Vol. 01 
–magia – técnica, arte-política. São Paulo: Brasiliense, 1996. 
122 LOWY, Michel. Walter Benjamin: Aviso de incêndio. São Paulo: Boitempo:2005, 
p. 45. 
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quem se preocupa, em sua arte, com a situação dos oprimidos123. Daí o 
caráter duplo deste personagem escultor. Mais uma vez o problema da 
imagem do rosto deixando vestígios do particular na obra do 
pernambucano124.  

O ceramista, após a imagem ter sido ―achada‖, retoma o 
trabalho em busca do rosto adequado à Nossa Senhora do Livro: ―Fizera 
quatro ou cinco cabeças, encontrara  afinal a que me agradava. Parecida 
com a da minha finada mãe.‖125 Encontrando o rosto ideal para a 
imagem agora sacra, o ceramista parece imbuído da necessidade de 
restituição ao simbólico da imagem que tornara-se profana antes de 
sacralizar-se e que, depois de sacralizada, torna a ser profanada com a 
troca das cabeças feita por Damião. Ou seja, este jogo que restitui o 
profano ao sagrado no texto de Osman Lins, refere-se também a uma 
política do texto que faz oscilar a figura marginal de Claraval a uma 
esfera religiosa e a figura do artista preocupado com uma ética de seu 
trabalho, ser relegado por querer trocar a cabeça da santa. Ao descobrir o 
plano de Damião, Claraval vai até a igreja e quebra a imagem da Santa, 
incitando a população a vingar-se de Damião Luiz, agora maldito. 
Acontece exatamente aquilo que os filólogos apontam como 
ambigüidade da palavra profanare que Giorgio Agamben traz à tona em 
―Elogio da Profanação‖ 
 

Trata-se de uma ambigüidade que parece inerente 
ao vocabulário do sagrado como tal: o adjetivo 
sacer, com um contra-senso que  Freud já havia 
percebido, significa tanto ‗augusto, consagrado 
aos deuses‘, como ‗maldito, excluído da 
comunidade‘. A ambigüidade, que aqui está em 
jogo, não se deve apenas a um equívoco, mas é, 
por assim dizer, constitutiva da operação 
profanatória (ou daquela, inversa, da 

                                                           
123 Assunto que sempre está alinhavado na textura de Osman Lins em Avalovara 
e na Rainha dos cárceres da Grécia, principalmente. 
124 Sabe-se que Osman Lins não conheceu sua mãe, morta após o parto sem que 
restasse sequer uma fotografia. Ermelinda Ferreira trata disso em Cabeças 
Compostas – A personagem Feminina na narrativa de Osman Lins. São Paulo: Edusp, 
2005. 
125 LINS, Osman. Santa, Automóvel , Soldado. São Paulo: Duas cidades, 1975, p. 
25. 
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consagração).Enquanto se referem ao mesmo 
objeto que deve passar do profano ao sagrado e 
do sagrado ao profano, tais operações devem 
prestar contas, cada vez, a algo parecido com um 
resíduo de profanidade em toda coisa consagrada 
e a uma obra de sacralidade presente em todo 
objeto profanado.126 

 
As atitudes dos personagens desta peça refletem o modus operandi 

de nossa sociedade achatada pelas imagens do espetáculo. A necessidade 
de crer em algo mesmo que não o reconheça é parte de uma espécie de 
existência em um comum cultural no qual, mesmo que não saiba nada 
absolutamente a respeito de Buda, tolero os cultos porque fazem parte 
de nossa cultura. São impropriáveis e, portanto, permanecem na esfera 
do sagrado. O materialista como o ceramista crê na força das imagens 
que cria e sabe também que sua posição nos altares é a mesma posição 
das obras em um museu e estão ali unidas pela impossibilidade de uso. 
Como escreve ainda Agamben, ―de forma mais geral, tudo, hoje pode 
tornar-se Museu, na medida em que esse termo indica simplesmente a 
exposição de uma impossibilidade de usar, de habitar, de fazer 
experiência‖127.  

De outra maneira Mario Perniola alerta que o mundo se 
transforma em um grande museu e defende a ideia de um pleroma, ou 
seja, uma gigantesca coleção de usos reduzidos a não usabilidade, algo 
como o livro de Macedônio Fernandez, Museo de la novela de la eterna, um 
romance que não inicia,  mas que se oferece ao leitor que o torna um 
livro por vir. Ou de outra maneira, se não posso utilizar o livro, ou outro 
objeto ao qual me aproximo, também não poderei profaná-lo, estaria 
lidando sempre com uma espécie de vazio que a indústria ou a religião 
capitalista oferece. O que Macedônio Fernandez oferece é uma 
desativação do romance, uma inoperância do romance através de uma 
subversão da escritura, da mesma maneira que o ceramista da peça de 
Osman Lins in-opera, profana a imagem trocando-lhe a cabeça. O 
antagonista e fora da lei Claraval quebra a imagem para comprometer 
Damião Luiz. Uma outra imagem logo seria encontrada por uma menina 
muda. Esta mudez insemina o imaginário do povo que por falta de 

                                                           
126 AGAMBEN, Giorgio. ―Elogio da Profanação‖. In. Profanações. São Paulo: 
Boitempo, 2006, p. 68. 
127 Idem. p. 73. 
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palavras da menina, ―mentia por ela‖. O povo em êxtase pelo novo 
achado esquece de linchar o ceramista. Este retorna à igreja para ver a 
‗nova imagem‘ (feita e lançada ao rio também por ele). A imagem da 
Sabedoria, diz Damião Luiz ―é diferente da encontrada por Claraval. 
Explica-se: neste mundo de cegos, ninguém será capaz denotar as poucas 
diferenças‖128.Graças a descoberta de nova imagem o ceramista escapou 
da fúria do povo e segundo ele, o maior milagre é estar vivo, sendo o 
milagre, desta maneira, obra sua e ao mesmo tempo ele, obra do milagre. 

O uso das mãos como promotora ou desencadeadora de relatos 
é recorrente na obra de Osman Lins, desde Os gestos, livro de contos, 
passando por algumas narrativas com O ponto no círculo, em que uma 
mulher solta os cabelos diante de um homem com um olho de vidro, e 
por fim em uma invenção ainda mais prodigiosa, encontramos em A 
rainha dos cárceres da Grécia, o livro de Julia Marquezim Enone, romance 
incógnito do qual sabemos por um narrador desconhecido, que possui 
cinco capítulos cada um referente a um dedo da mão e com personagens 
cujas características revelam ligações com a quiromancia. 

Esta dimensão manifesta pode se desdobrar em uma 
investigação a respeito do gesto enquanto vestígio do autor; do gesto 
como morada do acontecimento da narrativa pura, da narrativa 
desdobrada em um tempo que é o tempo em que a história se torna uma 
erupção, de cujo vulcão não cai apenas fuligem com quartzo ou silício, 
mas partículas que podemos chamar aqui de temporalidades, memória, 
limiares, linhas tanto escritas com impressas na palma da mão. Na palma 
das mãos o reflexo astrológico revela a possibilidade do anacronismo, da 
formação das imagens enquanto constelações que revelam, a astúcia do 
mímico que coloca autor, leitor ou espectador desenvolvem os gestual 
que os une no espaço aberto do texto. Encontra-se nos arquivos da 
Fundação Casa de Rui Barbosa, uma lista de textos utilizados por Osman 
Lins na elaboração de certas linhas narrativas. Dente os textos reunidos 
ou lidos na preparação do romance, esta um de Quevedo extraído do 
Libro de todas las cosas y otras más129. São indícios que carreiam para a 
escritura osmaniana uma preocupação com o barroco, não só pelas 
imagens que compõe o romance (que pode ser lido como um imenso 
tableau, um trompe l’oeil), mas pela descentralização dos tempos nas 
narrativas que cruzam o livro. 

                                                           
128 LINS, Op. Cit. p. 27. 
129 Ver cópia ampliada nos anexos 
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As mãos fundem os tempos, são sua máquina de reprodução, 
seu propulsor do engenho. Engenho que é também a arte narrativa que 
nasce como outras artes ou atividades manuais como a olaria cujo 
trabalho com o barro é recorrente na obra de Osman Lins, basta 
lembrarmos da narrativa ―Retábulo de Santa Joana Carolina‖. A narrativa 
escrita como se fossem imagens de tableaux, dividida em doze mistérios, 
traz uma reflexão sobre a criação do mundo, do homem e a criação 
literária remetendo ao nascimento do homem como filho do barro 
recebendo o pneuma com o sopro de vida, um sopro na argila. Ana Luiza 
Andrade escreve um ensaio remetendo de outra maneira ao engenho 
barroco de Osman Lins, referindo-se ao trabalho das mãos no teatro, na 
mímica, trata-se de outro texto, chamado Os Mistérios das Figuras de Barro. 
Escreve Ana Luiza Andrade 
 

O mistério das figuras de barro nasce, assim de 
uma tradição que se forma do barro de engenho, 
assim como de uma tradição de teatro de bonecos 
e de teatro religioso onde o fantoche é o  
mamulengo, palavra nordestina, mas cuja tradição 
teatral de origem é medieval, vicentina e 
hispânica...A peça seria encenada por mãos com 
luvas-máscaras, em que, na mão esquerda se 
representa Jerônima, na palma direita, a máscara 
de Damião Luiz, o ceramista. Entre o boneco e o 
público fica a distância das palavras do autor, 
assim como entre as mãos do criador artesão 
Damião da Luz e as mãos do autor, fica o limiar 
entre criação e destruição, este limiar de 
fragilidade e força que reside na figura de barro, 
assim com em toda obra artística.130 

 
Toda esta amostragem de trabalhos direcionados pela ou às 

mãos, tem ainda um outro plano. Não seria demais lembrar que no texto 
de Walter Benjamim sobre o narrador Benjamin escreve que ―se imprime 
na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do 
vaso‖131. Acusa Benjamin que a produção feita pelas mãos, assim como a 

                                                           
130 ANDRADE, Ana Luiza. Reciclando o Engenho: Osman Lins e as 
constelações de um gesto épico.In  Osman Lins, O Sopro na Argila. São Paulo: 
Nankin, 2004. 
131 BENJAMIM, Walter. ―O Narrador‖. In Obras Escolhidas Vol I.  Arte e 
Técnica, Magia e Política. São Paulo Brasiliense: 1996, p. 205. 
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narrativa foi afetada pelos modos de produção industriais que alteraram a 
percepção de tempo na cidade moderna. Assim, as manufaturas, ou seja, 
toda a produção feita pelas mãos, desde a artesania nos vasos, nas 
rendas, nas comidas, etc., até ao manuscrito, contrariam toda uma 
revolução industrial que vem com a modernidade e com a imprensa, com 
reação mais específica à literatura, e que teria consequências para a 
fabricação do livro assim como para os modos de narrar 
correspondentes, que vão da oralidade dos poemas antigos às mais 
recentes produções de histórias em séries. Escreve Benjamin ainda que 
―Assim se teceu a rede em que está guardado o dom narrativo. E assim 
essa rede se desfaz hoje por todos os lados, depois de ter sido tecida, há 
milênios, em torno das mais antigas formas de trabalho manual.‖132  

 

2.4 Vestígios e semelhanças 
 

Maria estende as mãos num gesto solicitador de sua 
aposentadoria, sofre já certa insanidade, erra nas ruas de Recife; vaga por 
labirintos da ‗previdência‘ e de imagens sobreviventes às datas marcadas 
da história, reunidas pela romancista e esclarecidas pelo narrador do 
diário. A protagonista é ciceroneada a partir destes encontros (encontros 
de tempos?) engendrados sob a imagem da mão, febres e achados 
avulsos, como o jornal através do qual conhece a história de uma ladra, 
Ana da Grécia. Ambas separadas por séculos, agora por uma operação 
de sobreposição de imagens-tempo, sobrevivem e percorrem o texto da 
romancista que evoca o livro de Jó acusando sua ansiedade, seu desejo 
febril de tornar-se escritora. Devido a este desejo, lemos no livro de Jó 
(6, 8), a passagem evocada por Julia, ―Quem dera que se cumprisse a 
minha petição, e que Deus me concedesse o que espero!‖. O narrador do 
diário aponta ainda Jó (37,7) como ―epígrafe da antologia‖133. Antologia 
que nada mais é senão o compêndio pesquisado por ele para 
compreender a estrutura do romance de Julia Enone. Eis a epígrafe, ―Ele 
[Deus] põe um selo sobre a mão de todos os homens, para que cada um 
conheça as suas obras‖. Não seria exagero reconhecer aqui uma 
reverberação do palíndromo mágico de Avalovara, no qual aparecem as 

                                                           
132 Idem. p,205. 
133 LINS, Osman. A rainha dos cárceres da Grécia. São Paulo: Cia das letras, 2005. p. 
50.  

http://www.tiosam.com/enciclopedia/?q=Deus#_blank
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mãos do lavrador segurando o arado, a obra, opus dei. No relato do dia 08 
de outubro, encontramos importante referência à orientação das mãos na 
construção da obra de Julia Marquezim Enone. 

 

Insiste A Rainha dos cárceres da Grécia, desde as 
primeiras páginas...em reportar-se à mão, quase 
um leitmotiv.[...] Estava nos meus planos 
comentar o fato, expressão de um fenômeno 
assíduo na história da literatura: a presença, em 
obras impregnadas do tempo em que surgem, de 
temas errantes, egressos de uma tradição remota, 
como este do nexo entre a mão e o mundo, tendo 
no homem – resumo do cosmos – o 
intermediário.[...] Orientado pela coincidência 
ente os nomes dos três principais coadjuvantes 
masculinos do romance – Belo Papagaio, (Pretty 
Parrot), Rônfilo, Nicolau Pompeu – e os nomes 
de quiromantes insignes, tendo a acreditar que 
essa arte, ou ciência, ou impostura orienta a 
construção da obra, dividida (arbitrariamente?) 
em cinco longos capítulos, evocando assim o 
número dos dedos.134  

 
 

A força da imagem das mãos como uma imagem que possibilita 
configurações anacrônicas aramadas em A rainha dos cárceres da Grécia que, 
além de um tratado sobre a escritura, tarefa manual como a tecelagem, a 
alfaiataria e a quiromancia, podemos pensar também como elaboração de 
uma imagem complexa na medida em que se sobrepõem estratos de 
memória dos narradores e transformações da arte narrativa como 
impressão. A ação do tempo sobre a história, do tempo de quem narra, 
que é aquele que revira a história como em um rotor de olaria, o oleiro 
molda a matéria orgânica.  As mãos sob as quais se imprimem relações 
com o tempo e com as artes da pintura e da escrita, as mãos que 
produzem a obra de arte com suas linhas de leitura, percursos e 
semelhanças extra sensíveis. 

                                                           
134 ARCG, P. 38 
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Sabemos que o romance de Julia Marquezin Enone e seus cinco 
capítulos, evoca as mãos como imagem matriz de sua estrutura. 
Aparecem os personagens inspirados em quiromantes. A quiromancia é 
como sabemos uma arte divinatória cuja leitura segue as relações 
sensíveis e astrológicas dos dedos com o zodíaco. Diz Benjamin que ―a 
alusão à astrologia poderia bastar para esclarecer o conceito de uma 
semelhança extra-sensível‖, cito Benjamin ainda quando diz  

 
Se essa leitura a partir dos astros, das víceras e 
dos acasos era para o primitivo sinônimo de 
leitura em geral, e se além disso, existiram elos 
mediadores para uma nova leitura, como foi o 
caso das runas, pode-se supor que o dom 
mimético outrora o fundamento da clarividência, 
migrou gradativamente, no decorrer dos milênios, 

para a linguagem e para a escrita135  
 

 
Não estamos aqui longe de Benjamin lendo Baudelaire e seu 

poema das Correspondências, olhar lançado ao templo mundo onde ―o 
homem o cruza em meio a um bosque de segredos / que ali o espreitam 
com seus olhos familiares.‖136 Aqui neste espaço criamos um olhar 
háptico, um olhar que toca as superfícies, toca a palma das mãos onde 
dançam os signos deste romance. 

Do dedo mínimo ao polegar temos respectivamente os astros: 
Mercúrio, Sol, Saturno, Júpiter e Vênus. Alguns deles regentes de alguns 
personagens que aparecem e convivem com Maria de França. Primeiro a 
protagonista ―começa a receber um espírito de luz, Antônio Áureo‖137. 
Este aparece no capítulo primeiro do livro. Segundo o professor 
narrador, ―o capítulo I evoca o dedo médio, o que o dedo médio 
significa para os quiromantes. A escolha parece lógica quando lemos que 
o dedo médio implanta-se no monte de Saturno, planeta anunciador de 
obstáculos‖138. 

Podemos ler em Origem do Drama Barroco Alemão que, de acordo 
com Aby Warburg, Sarturno era motivo de temor nas crenças 

                                                           
135 Idem. p. 112. 
136BAUDELAIRE, Charles. As Flores do Mal. Trad. Ivan Junqueira. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira,1985,p.115. 
137 ARCG, p. 13. 
138 Idem, p. 52. 



 

 

91 

astrológicas. Não encontro registro de leituras de Walter Benjamin feitas 
por Osman Lins. Sabemos que o Trauerspiels foi traduzido no Brasil 
somente em 1984, no entanto, a leitura de Drürer 139 aparece em A 
rainha dos cárceres da Grécia. A Doutrina de Saturno suscitada por Benjamin, 
paralela à situação de Maria de França é pertinente porque a anti-heroína 
vive e tenta entender os paradoxos da lei, vítima das armações 
anacrônicas da romancista Julia Enone que ‗pinta‘ a sua volta estes 
representantes astrais. Maria de França, se soubesse ler seus comparsas, 
talvez adivinhasse seu destino. Lemos ainda no livro sobre o Drama 
Barroco que ―Saturno produz homens completamente presos à vida 
material, e que só se prestam ao trabalho agrícola mais duro; mas graças 
à sua posição de planeta mais elevado, produz, inversamente, os religiosi 
contemplativi, homens altamente espirituais, alheios a qualquer vida 
terrena‖140. Diz ainda Benjamin que ―o olhar voltado para o chão 
caracteriza o saturnino‖141. Talvez esteja aí a referência que o narrador de 
A rainha dos cárceres da Grécia faz ao peixe subterrâneo que ameaça 
irromper no caminho de Maria de França. Antônio Áureo é que a alerta 
sobre perigos que a circundam, ―o capítulo todo, pode-se dizer, é um 
anunciador implícito de fortuna adversa‖142. 

Belo papagaio, motorista de caminhão cujo polegar foi 
amputado, deflora Maria de França e depois some ―azula no tempo‖ 
deixando Maria de França com o cacoete de esconder o polegar. Este 
personagem é anunciado pelo espírito protetor Antonio Áureo como ―o 
vassalo de Vênus‖ e alerta Maria de França mesmo sem saber, está às 
voltas com personagens que lhe trazem augúrios de seu destino 
desditoso. O narrador esclarece em nota de rodapé que ―em 
quiromancia, o Monte de Vênus, a proeminência da base do polegar que 
é contornada pela linha da vida, representa a nossa inclinação para o 
amor e amizade e nosso apreço pela beleza‖143. O esteta Belo Papagaio é 
frequentador das casas de messalinas. É neste ambiente que encontra 
perdida nossa trapeira Maria de França. Vale observar ainda, seguindo 
um olhar benjaminiano sobre as apropriações da indústria cultural, o fato 
de que anos após a publicação do romance de Osman Lins, o Belo 

                                                           
139 Idem. p. 165. 
140 BENJAMIN, Walter. Origem do Drama Barroco Alemão. São Paulo: Brasiliense, 
1984, p. 173. 
141 Idem. p. 175 
142 ARCG, p. 52. 
143 ARCG. P. 45 
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Papagaio, nome oriundo de Pretty Parrot O., se transforma em Jack 
Parrot, o pirata do Caribe144. 

Nicolau Pompeu (o Dudu, centroavante do ‗Torre‘), num gesto 
oferece uma aliança à Maria de França. Mas aqui, outra desdita na vida da 
protagonista: depois de perder o campeonato de futebol e ser acusado 
(vejam bem o dedo de Júpiter esticado, acusador) de ―cumplicidade com 
assaltantes, de dopping, perde o emprego, sua noiva é expulsa de casa pela 
mãe e ele tuberculoso (os pulmões, com as artérias e o tato, incluem-se 
na área de influência de Júpiter), sai do ‗Torre‘...matando-se afinal com 
um tiro (o indicador, dedo do gatilho)‖; bom lembrar que este 
personagem é associado ao dedo da aliança, o dedo do Sol. A vida alegre 
de Maria de França se eclipsa outra vez. Chega ao fim o ―período solar 
do romance‖145 nos diz o diarista. A criação deste personagem sob as 
linhas da quiromancia lança-o em um espaço que ultrapassa a cidade 
nordestina, poderíamos pensar que o lança, por exemplo à Cidade do Sol 
de Tomás Campanella, sociedade utópica onde os homens vivem em 
harmonia, uma espécie de estado sem coerção. Digo isto ―devido ao 
nexo imposto entre o capítulo onde surge [Dudu, ou Nicolau Pompeu], 
representando o dedo anular, dedo consagrado ao Sol. Motivos de 
escassa importância lembram essa relação, refletida, por exemplo, na 
aliança de noivado, onde se conjugam o círculo e o ouro, metal solar. 
Mas o tema sugerido pelo Sol é o da união entre os homens‖146 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
144 Filme que ilustra o aforismo ―todo documento de cultura é um documento de 
barbárie‖. 
145 ARCG, p.60. 
146 Idem. ibdem. 
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Para completar uma face desta imagem pretendida como uma 

sobreposição de tempos, os quais são o cerne do anacronismo, falta a 
figura de Rônfilo Rivaldo. Este personagem surge no capítulo III do 
romance de Julia Enone. Surge sob a influência de Mercúrio, oriundo 
também de um quiromante do século XVIII. Rônfilo Rivaldo é 
conhecido como espanador da lua, por ser magro e alto, ―flutuando 
entre a ação social, o espiritismo, a superstição franca e o protestantismo, 
diz ter um guia no astral, Alberto Magno de Titivilla‖147. Rônfilo Rivaldo 
ensina Maria de França a escrever o nome. O gesto de suas mãos deixam 
os vestígios do momento em que tem sua vida confiscada pelo estado, 
assina o nome que está na identidade. 

Titivillus era o demônio que acompanhava o trabalho dos 
escribas. Parte importante do jogo que acompanham toda escrita, o jogo 
que é toda a escritura; o labirinto no qual nos lançamos no momento em 
que entramos em um livro, nas órbitas que formam o universo d‘A 
rainha dos cárceres da Grécia, o trabalho diário exigido pela proposta do 
memorial. As datas são as lacunas necessárias para desencadear o jogo. 
Como um jogo de amarelinha, o xadrez, a narrativa trança suas idades 
num espaço estriado. Pode deslocar-se o leitor pelas camadas que a 
imagem carrega como memória. O professor incomodado com a 
presença de Rônfilo Rivaldo, que se transforma de pedagogo iletrado e 
vidente em um dentista charlatão, pergunta qual o sentido deste lance 
elaborado pela romancista inédita. Para pensar a estratégia, o professor 
recolhe dos papéis de Julia Marquezim Enone a seguinte anotação: 

 
Engana-se quem crê que todos os fragmentos de 
uma narrativa nascem da mesma intenção e 
convergem, em acordo perfeito, seja para onde 

                                                           
147 ARCG. p.22. 
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for. Só a obra, mais nada, acolhe e justifica o que 
a ela se associa. Objeto uno e, entretanto 
caprichoso, apto a assimilar corpos estranhos, 
modelam-no os múltiplos interesses do escritor 
por tudo que – importante ou sem valor claro – 
deixou no seu espírito marcas duráveis.148  

 
 A essas ―marcas duráveis‖ podemos chamar impressões é o que 
investigamos. A duração de uma escrita que inicia nos jornais e segue 
mantendo um vínculo com aquilo que é noticiado no cotidiano das 
cidades, das vidas dos homens é transformado com ingredientes 
fantásticos, em ficção. 

Maria de França mesmo percorrendo todas as repartições, não 
consegue seu benefício da previdência é manipulada por todos, é uma 
coitada, no sentido estrito da palavra coito. Maria está no meio de nós 
como a etimologia da marionetta trazida por Hermilo Borba Filho. Uma 
cena do livro de Osman descreve a cena final do livro comentado pelo 
narrador do diário. Maria de França após nova passagem pela perícia  

Cruza o Recife com o papel na bolsa, ao acaso, 
medindo sem indulgência o espaço existente 
infranqueável, entre ela e os que passam. À sua 
frente vai um homem, com um volume 
embrulhado em folhas de jornal. Ela segue-o a 
distância. O desconhecido entre numa rua de 
pouco transito, desfaz o embrulho, retira uma 
pedra de calçamento, estende a mão direita sobre 
o meio-fio e esmaga-a, em três golpes. Vem 
correndo pela rua, mudo de dor, a mão 
sangrando. Imóveis, face a face, olham-se. Maria 
de França cruza com e ele e segue em direção à 
pedra jogada no solo.149 

 

Este gesto da personagem é emblemático, pois deixa entrever 
um desejo de impressão mais forte que a impressão do tempo nas linhas 
das mãos. O suposto gesto de Maria de França, de seguir o gesto do 
homem desconhecido pode ser lido antes de um gesto de autoflagelo, 

                                                           
148 ARCG, p. 180. 
149 Idem, p. 46. 
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antes mesmo de ser um gesto que marcaria a ausência da assinatura na 
obra, pensemos como uma abertura cronológica, uma explosão do 
espaço onde a arte se torna inoperante ou a literatura anautonomica.  
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3. Gesto autobiográfico 
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3. 1 Autografias ou como se recomeçássemos a composição 
 

 
Seus textos me são familiares e ainda 
desconhecidos. Essa é a minha certeza, como 
ocorre verdadeiramente com todos os textos que 
me importam. 

Jacques Derrida 
As mortes de Roland Barthes 

 
 
Em tempos de pensar o estatuto da literatura latino-americana 

contemporânea através de especulações diversas sobre as formas de 
narrar e os desdobramentos resultantes em espetáculos de realidade ou 
de escritas autobiográficas ou autográficas, tentaremos aqui um exercício 
espectral, fantasmático ou fantasioso para colocar em jogo escrituras de 
um poeta e de um romancista sob a égide do ―moderno‖ e sob um 
tecido bem esticado por onde se tramarão e timpanizarão ideias acerca 
das variedades de reflexos e das migrações possíveis de um texto a outro 
(exatamente o que faço aqui), mimetizando a lança de um tear em 
movimento, trespassando fios para compor tapeçarias ou como 
estranhamento de um olhar no reflexo de uma vitrine, ou ainda, de 
agulhas perfurando corpos textuais como uma máquina semelhante à da 
colônia penal, inscrevendo no corpo deste texto ―aqui‖ aquilo para o 
qual foi designado, qual seu crime. Assim as inscrições são de alguma 
forma uma sentença, ao extremo a pena de morte. Ainda glosando: hay 
cadáveres. Vale dizer que em todo texto se expressa a experiência da voz, 
da glossolalia, principalmente quando lidamos com poemas e, mais 
ainda, quando o acesso ao poema acontece por uma fresta, por uma 
brecha no tempo marcada pela epígrafe. Ocorre que a voz que ecoa na 
escuta a que nos colocamos diante de um texto assume outo estatuto no 
momento que é impressa como letra.  

Todo arquivo ao deixar o estatuto do objeto privado para 
circular diante dos leitores estará sujeito a intervenções pela montagem e 
desta sempre um material residual, 

 
como qualquer documento, conforme fartamente 

demonstrado em A arqueologia do saber, uma fonte 
– dita primária ou digital – é desde sempre uma 
montagem, uma roupagem resultante da 
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manipulação dessas fontes por um historiador, 
um censor ou um arconte qualquer.150 

 

  Derrida propõe um arquivo para um tempo por vir ―nós só o 
saberemos num tempo por vir. Talvez. Não amanhã, mas num tempo 
por vir, daqui a pouco ou talvez nunca‖151. Aqui estão reunidos artigos 
de jornais inéditos em livro e correspondências cuja leitura estava 
consignada a este tempo incerto. A parte disso e como parte disso é 
importante notar que na vida do autor da tese a tipografia passou a ser 
um cotidiano, uma aventura e por este motivo em alguns momentos se 
imiscui na escrita como autobiografia. Dessa maneira faz-se da escrita 
um intercâmbio com a vida como assume Silviano Santiago nas notas à 
segunda edição de Nas malhas das letras152. A vida com a literatura, a vida 
na tipografia proporcionam os nós das malhas que constitui uma rede. 

Para seguir a proposição de Derrida não posso esquecer de que 
o que aqui se consigna é produto de um arquivo que outrora foi 
depositado nos fundos de escritores153 para o por vir e que ao manipulá-
los somos também responsáveis por estes vestígios impressos nas 
páginas de uma tese. Aqui se sobrepõem noções de arquivo, impressões, 
tipografia, gestos e vestígios que não nos levam a pontos orignários. 

Estas são questões próprias da formatação de um livro, questões 
caras a Osman Lins e visivelmente marcadas em seus textos dos jornais 
recifenses dos anos 50 e 60. Veremos ainda essa prática em sua ligação 
com as edições não apenas de O Gráfico Amador, mas a vários outros 
livros sobre os quais escreve em seus artigos. 

O convívio com o Gráfico Amador que era também uma 
relação de amizade que vinha desde antes da editora, já que Osman da 
mesma forma que Orlando da Costa Ferreira e Gastão de Holanda eram 

                                                           
150 PEDROSA, Célia...(et al.) organizadores. Indicionário do contemporâneo. Belo 
Horizonte: UFMG, 2018, p.39. Outro modo de assinalar a presença de um 
―arconte qualquer‖ como a testemunha do sacrifício na colônia, da destruição da 
máquina arquivística. 
151 DERRIDA, 2001, p, 51. 
152 ―A leitura do outro, como está claro nos romances Em liberdade e Viagem ao 
México, além de ser uma forma de enclausuramento do escritor na tradição 
literária nacional e cosmopolita de que extrai sentido, é também é o modo mais 
vivaz para escapar das armadilhas do sujeito singular e imperioso.‖ SANTIAGO, 
Silviano Santiago. ―Nota à segunda edição‖. In. Nas malhas das letras. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2002,p.9. 
153  
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funcionários do Banco do Brasil. Estas experiências serviriam para que 
Osman pudesse escrever seu ensaio mais importante. Um ensaio sobre 
as questões que envolvem a vida do escritor e seus pontos de contato 
ditosos e desditosos. De modo retrospectivo é possível perceber a 
coerência do projeto de Osman pois há uma linha bem definida entre o 
ultimo livro, A rainha dos cárceres da Grécia (1976), Lima Barreto e o espaço 
romanesco (1976) e Guerra sem testemunhas. Todos estes livros tratam das 
experiências entre vida e literatura, do contato do escritor com o mundo 
ordinário. Uma característica é importante salientar nestes três trabalhos: 
todos eles são escritos em primeira pessoa. Este tom confessional 
confere aos escritos um estatuto autobiográfico e nos permite voltar até 
a epígrafe inicial da tese e lembrar que toda impressão inicia na 
impressão tipográfica. 

 
3.2  Da ausência deixada pelo gesto 
 

Em 1969 o escritor pernambucano Osman Lins publica um livro 
de ensaios intitulado Guerra sem Testemunhas, sobre as dificuldades dele 
diante da máquina editorial, da economia do mercado dos livros, e sobre 
os leitores e o ofício de escrever. O livro de ensaios é iniciado como 
espécie de diário da obra, no qual o autor confessa suas dificuldades 
frente à página em branco.  

 
Há quantos dias, já escritos de modo provisório 
trechos intermédios deste livro ao fim do qual 
espero estar mais lúcido, menos entregue às 
múltiplas correntes externas e às inclinações 
interiores que com tanta frequência nos 
governam a todos, há quantas semanas, opresso 
ante problemas obscuros, cálculos inúteis, 
soluções obtidas e logo recusadas, venho sentar-
me a esta mesa, de onde me levanto – perplexo e 
intranquilo – sem haver acrescido ao trabalho 
uma só frase? (1974, p. 13) 

 
 

Este texto de alguma maneira inaugura, na obra de Osman Lins, 
uma guinada autográfica que deixará marcas posteriores em Avalovara 
(1973) e em A rainha dos cárceres da Grécia (1976). Osman Lins produz 
estes textos à margem da virada autobiográfica empreendida por Philippe 
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Lejeune (1975) e que será desdobrada posteriormente por Paul de Man, 
Jaques Derrida, Alberto Moreiras, entre outros. Segundo Lejeune, 

 
En los textos impresos, toda la enunciación está a 
cargo de una persona que tiene por costumbre 
colocar su nombre en la portada del libro y en la 
página del título, encima o debajo de este. En ese 
nombre se resume toda la existencia de lo que 
llamamos el autor: única señal en el texto de una 
realidad extratextual indudable, que envía a una 
persona real, la cual exige de esa manera que se le 
atribuya en última instancia, la responsabilidad de 
la enunciación de todo el texto escrito. (1991, p. 
51) 

 
Acontece que, para além do pacto autobiográfico, Osman Lins 

não ajusta as identidades de narrador e biografado, pois o nome do 
biografado difere da firma como em Marinheiro de Primeira Viagem, livro 
de relatos de sua primeira viagem à Europa como bolsista da Aliança 
Francesa em 1961. Nesse livro Osman Lins utiliza a máscara de narrador 
e conta em terceira pessoa os acontecimentos da viagem. 

 
Eis a última etapa da viagem. Tempo de sentar-se 
e de escrever, penetrar nestes meses que 
passaram, tentar parcialmente refazê-los. Que 
se evoquem, hoje, o desembarque em Bordéus, 
num sábado de Carnaval, as primeiras horas neste 
continente. O dia era cinzento e frio. Brilhavam, 
nas frontarias escuras, os cartazes de publicidade, 
com peixes vermelhos e verdes, parecendo feitos 
de rosas e folhagem... Acaba de chegar a 
Lisboa, está num velho hotel  − cujo nome, por 
displicência ou fadiga, não reteve – e onde jamais 
voltará a hospedar-se, mesmo que um dia aqui 
regresse, pois virão em breve demoli-lo, por causa 
do metrô. (1980, p. 7) [grifo meu] 

 
 

Na epígrafe acima, o autor afirma que será uma tentativa de 
rememoração, ou seja, o texto irá passar completamente pelo processo 
de reelaboração e esse procedimento inevitavelmente desfigurará os fatos 
ocorridos. Depois o autor continua o relato em terceira pessoa, 
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complicando assim a figura do narrador das memórias. Por fim, o 
fragmento do livro alude à imagem do hotel como ruína futura, 
sintomaticamente como o próprio texto que começa a empreender.  

As viagens de Osman Lins à Europa, à Bolívia, à Minas Gerais  
são experiências narradas posteriormente em livros sendo eles de viagem 
ou ficção. Algumas experiências das viagens passam se transformam em 
imagens na memória e as imagens para serem narradas não se sustentam 
a não ser escoradas pelo texto, ou seja, sustentadas pelo estatuto da 
ficção comum a toda escritura enquanto vestígio de algo que já foi. 
Assim como o metrô passaria sob as ruínas do hotel em que o narrador 
estava em Lisboa, a experiência passará pelo crivo da ficção. Neste 
sentido a ambivalência entre ficção e vida, monumento e documento são 
ponderados por Osman Lins atualizando a noção de narrador orientada 
por Walter Benjamin segundo a qual ―o narrador não está presente entre 
nós‖. Osman Lins parece querer superar o problema da experiência, sua 
guerra está pautada nesta superação e para tanto tudo o que puder 
aproveitar do biográfico e torna-los dignos de narrativas será por ele 
aproveitado e potencializado em romances e ensaios. Deixará que a 
linguagem se apodere da experiência como uma hera formando um 
tecido verde cobrindo uma ruína. A linguagem recobrirá os eventos e 
aquilo que perdido na memória corria o risco de não ter qualquer 
utilidade, adquire exuberância e potência narrativa. Silviano Santiago a 
este respeito diz dessa maneira a formula: 

 
a ficção existe para falar da incomunicabilidade da 
de experiências: a experiência do narrador e a do 
personagem. A incomunicabilidade, no entanto, 
se recobre pelo tecido de uma relação, relação 
esta que se define pelo olhar. Uma ponte feita de 
palavras, envolve a experiência muda do olhar e 
torna possível a narrativa.154 

 

 
A epígrafe se ajusta ao trabalho aqui desenvolvido ou em 

desenvolvimento como uma espécie de firma ou epitáfio, um sobre-
escrito. A epígrafe, portanto, é um traço que se soma ao texto como se 
outra voz se dissesse junto à minha. Esta que assina, aqui, este eu 
firmado. A narratividade leva assim o leitor para dentro do texto, o texto 

                                                           
154 SANTIAGO, Silviano. Op. cit, p. 52. 
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por sua vez soa as vozes de sereias encantando o leitor para o naufrágio 
no real.  

Paul de Man de certa maneira reforça esse procedimento em um 
texto publicado na mesma década, Autobiografia como desfiguração. Neste 
texto, que segue um rastro derridiano, abole a necessidade de vínculo 
com o real, com algo semelhante ao fato originário que desencadearia o 
relato. Como havia dito antes a respeito de Osman Lins − autor de 
Marinheiro de Primeira Viagem e de A Rainha dos Cárceres da Grécia −, 
transfere certa rostidade à mascara narrativa semelhante ao recurso da 
prosopopeia.  

A prosódia desses narradores possui ritmos próprios e diferentes 
uns dos outros, mesmo originados pela mesma firma. O mesmo 
empresta sua voz a outros distintos, ―la voz asume una boca, y un ojo, y 
finalmente una cara en una cadena que queda de manifesto en la 
etimologia del nombre del tropo, prosopon poien [sic]: conferir una mascara 
o un rostro.‖155. Este é o procedimento elaborado por Osman Lins 
principalmente em Guerra sem testemunhas e A rainha dos cárceres. 

Antônio Houaiss em uma resenha sobre Os gestos diz ―Um 
elemento há, permanente, nos contos de Osman Lins que prova tratar-se 
de literatura de primeira mão: é o fundo de vida, (ainda que, não raro 
malograda, e talvez por isso precisamente) que está patente em todos eles 
e que nos comunica essa impressão de real. Não é sem razão, creio , que 
Osman Lins maneja com tanta eficácia, contos em primeira pessoa‖156. 

O ápice desse procedimento é alcançado por Osman Lins em A 
Rainha dos cárceres da Grécia, livro de 1976. Nesta narrativa temos a 
elaboração de um diário escrito por um professor de ciências naturais. 
No diário ele tecerá comentários e críticas a respeito do livro escrito por 
sua recém-falecida amante Julia Marquezin Enone. Ocorre que o livro 
inédito de Julia Enone é homônimo ao livro firmado por Osman Lins. O 
produtor do diário, o professor, por sua vez sofre problemas de memória 
e se questiona nas páginas do diário sobre sua identidade e o destino de 
seu livro. Quem sou eu? é a pergunta deixada pelo narrador. 

Este tipo de posicionamento do narrador ou ensaísta anuncia em 
sua obra o problema da centralidade do sujeito já postulado por Michel 
Foucault em 1969 diante da pergunta de Samuel Beckett ―que importa 

                                                           
155DE MAN, Paul. ―La autobiografia como desfiguração‖. In. ______. 
Suplementos Antrhropos – La autobiografia y sus problemas teóricos. Barcelona: 
Antrhopos, 1991, p 118. 
156 HOUAISS, Antonio. ―Os gestos‖. In Diário Carioca, 02 de fevereiro de 1958. 
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quem fala, alguém disse, o que importa quem fala?‖, antes porém, 
Roland Barthes denunciava a morte do autor157 no emblemático ano de 
1968. Como dobra sobre o assunto e exercitando o próprio da literatura, 
ou seja, sempre reinscrever-se, Giorgio Agamben volta ao assunto 
postulando que ―o sujeito não é algo que possa ser alcançado 
diretamente como uma realidade substancial presente em algum lugar; 
pelo contrário, ele é o que resulta do encontro e do corpo - a- corpo com 
os dispositivos em que foi posto‖, a saber: a própria escritura, o espaço a 
ser preenchido, o lugar da ausência.  

Giorgio Agamben elucida que a figura do autor não é um nome 
próprio como os outros, tampouco é um sujeito que se apresenta 
objetivamente para alçar seu discurso e ao mesmo tempo ser capturado e 
constituir os dispositivos de poder. O autor não é uma instância da qual 
precede a obra ou a fonte que a preenche. O lugar do pensamento, do 
poema, da ficção existe tão somente nos sinais gráficos que compõem os 
textos. Para tornarem-se presentes temos que revela-los e para isso 
acontecer  

 
importa pois, que alguém tome pela mão o livro, 
arrisque-se na leitura. Mas isso pode significar 
apenas que tal indivíduo ocupará no poema 
exatamente o lugar vazio que o autor ali deixou, 
que ele repetirá o mesmo gesto inexpressivo 
através do qual o autor tinha sido testemunha de 
sua ausência na obra158 
 

 
Esta ausência é o que Michel Foucault, Roland Barthes 

investigam e depois deles Giorgio Agamben cunha como gesto do autor, 
a ―abertura de um espaço no qual o sujeito que escreve não para de 
desaparecer‖. Ou seja, que a escrita é resultado de um gesto como uma 
mímica que se repete e aumenta seus graus de complexidade e 
diferenciação, diferenciação esta que ocorre no mesmo lugar da mímica. 

 
El gesto es la diferencia, pero no es diferencia 
entre objetos o actos que le estuviesen 

                                                           
157 Em certo momento do diário em A Rainha dos cárceres da Grécia, escreve o 
narrador: ―Posso indagar ainda: assente que o autor não existe, teria eu sido 
amante de ninguém?‖ (2005, p. 5). 
158 AGAMBEN. Giorgio. Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007, p, 62. 
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predeterminados, sino aquella distinción 
originaria que Benjamin denomina centro del 
acontecer que expulsa de sí actos y objetos 
distintos. [...] El gesto es la diferencia que antes de 
que algo más pudiera diferenciarse, se di-fiere. Se 
porta, dispersa y acontece: el gerere, la ferencia 
que siempre es algo diferente de sí misma en 
tanto se porta meramente y, por lo tanto, 
dispersa. Como diferencia, como lo decisivo y 
como el centro del acontecer el gesto es pues el 
lugar, el lugar desplazado, en el cual convergen las 
aporías del anunciamiento o impedimento, del 
proyecto y de la interrupción, de la hendidura 
como esquema y de la hendidura como cisura, es 
el lugar en el cual lo diferente, equívoco e 
indecidible acontece a sí mismo, a la diferencia. 
En esto decisivo, en el gesto, se porta meramente 
el gesto mismo.159 

 
Nesse sentido é possível pensar a tipografia como um lugar 

aberta das mímicas, de gestos que imitam e reproduzem o universo de 
imagens posto em movimento através da performance da impressão e da 
leitura e o que insistimos em contar é o eco de uma voz que ressoa no 
espaço gravado pela escrita. 

O que acontece na narrativa de Osman Lins está próximo daquilo 
que Leonor Arfuch escreve em Memoria y autobiografía – exploraciones en los 
límites, publicado em 2013. Ou seja, que a conversa ainda rende mais de 
quarenta anos depois e isso se explica porque se trata de literatura. Assim 
escreve Arfuch que ―hay distintos tipos de sujetos en los márgenes: 
literalmente – y literariamente – en los borradores, en esas inscripciones 
que la mano nerviosa dejó en el borde del manuscrito, en las tachaduras 
que marcan el paso vacilante de la inspiración‖160 (2013, p. 22). No 
referido ensaio, a autora trabalha com narrativas em forma de diários, 
testemunhos, entrevistas que mantém um tipo de relação com arquivos e 
correspondências que vem à luz. Um exemplo bem recente aparece no 

                                                           
159 HAMACHER, Werner. Lingua Amissa. Traducción Laura S. Carugati e 
Marcelo G. Burello. Buenos Aires: Miño y Dávila editores, 2012, pp. 56-57. 
160 ARFUCH, Leonor. Memoria y autobiografía: exploraciones en los límites. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Econômica, 2013, p. 22. 
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Brasil com a publicação de uma novela de Mario Levrero161, Deixa comigo, 
que traz no final uma entrevista com o autor, feita por ele próprio. 
Apesar disso não deixamos de lê-la como tal. É significativa a diferença 
do titulo original Deja en mis manos, pois está nas mãos do escritor a tarefa 
de inventar as experiências com a linguagem. 

Relembro que Osman Lins, em 1969, em Guerra sem testemunhas e, 
com maior astúcia no livro de 1976, A rainha dos cárceres da Grécia, 
antecipa este tipo de escritura que hoje é especulada, por exemplo, por 
textos de Juan José Saer sobre o ―Conceito de Ficção162‖ e, não passa ao 
largo, as ―Literaturas pós autonômicas‖163 de Josefina Ludmer. Creio que 
muito lucidamente Jorge Wolff tenha escrito em um ensaio chamado 
―Cesar Aira, o escritor airado‖, que o que está em jogo são os ―limites 
entre a experiência e seus modos de apresentação... modos de ler-
escrever-inventar  a experiência moderna e contemporânea‖.164   

O narrador ensaísta de Guerra sem testemunhas vê-se na dificuldade 
diante da página, poderíamos dizer diante da imagem que lhe impõe a 
impronta, que exige a presentificação e provoca novamente o fluxo do 
tempo. Sabe, contudo, que o paradoxo se instaura na medida em que a 
tinta da letra impressa (logos) estancaria o tempo e ao mesmo tempo a 
articulação das imagens promoveria, novamente, uma abertura, uma 
fresta, uma crítica, como cunha que abre espaços para novas perspectivas 
espaço-temporais. Sente-se, portanto, ―numa espécie de transe, 
recebendo o influxo de obscuros mundos, dos quais fomos excluídos e 

                                                           
161 Uma leitura comparativa poderia ser feita entre A rainha dos cárceres da Grécia e 
La novela Luminosa de Levrero. Ambos são diários fictícios, em amos os 
narradores sugerem uma enfermidade e há momentos em que adquirem uma 
fisionomia de outro ou se fundem na própria história narrada.  
162 Saer nos diz que a ―verdade não é necessariamente o contrário da ficção, e 
que quando optamos pela prática da ficção não a fazemos com o propósito 
turvo de tergiversar a verdade.‖ 
163 Ludmer aponta para a fragilidade ou superficialidade das fronteiras. Os textos 
aos quais se refere como aqueles que abandonaram o estatuto da autonomia se 
valem de diários, cartas, notícias de jornais para armar suas narrativas, 
justamente pelo fato de que o campo autonômico da arte não está mais suspenso 
como aura imune às ondas oriundas do mundo no qual o capital e a política 
causam impacto nos corpos. Esse impacto passa a ser sinalizado no campo 
literário como abalos sísmicos que por sua vez são oriundos dos choques das 
placas tectônicas. 
164 WOLFF, Joca. Cesar Aira, um escritor airado. Revista Landa, Vol. I 2014, p.217. 
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com os quais, mesmo assim, como agraciados, teríamos uma espécie de 
misterioso comércio‖165. 

Ao referir-se ao transe, o autor admite o trânsito entre sua obra e 
as invasões no seu texto, das obras de outros autores ou mesmo o 
trânsito da intuição que busca na memória das leituras, elementos que 
contribuam para a produção de determinado trabalho. Este estágio se 
assemelha ao coeficiente criativo do qual falava Marcel Duchamp quatro 
anos antes, em 1965, no pequeno texto sobre o ato criativo: 

 
Ao darmos ao artista os atributos de um médium, 
temos de negar-lhe um estado de consciência no 
plano estético sobre o que está. fazendo, ou por 
que o está fazendo. Todas as decisões relativas à 
execução artística do seu trabalho permanecem 
no domínio da pura intuição e não podem ser 
objetivadas numa auto-análise, falada ou escrita, 
ou mesmo pensada.(2009, p. 2) 

 
 

No prefácio a segunda edição do livro em 1974 esclarece que, 
―entrelaçam-se nos dez capítulos do ensaio, duas correntes: uma 
confessional e uma polêmica‖. O que ele não diz, mas que é inevitável, é 
que entre o documento (confessional) e o monumento (polémos, a obra), 
entre essa membrana semelhante ao tímpano da impressora tipográfica 
que marca o limiar entre aquilo que é externo e interno conforme 
abordado no primeiro capítulo deste trabalho. 

 
 
3.3 Espelhamentos 
 
 

 
Chegamos ao confim da fala, no lugar onde, segundo Silvia 

Molloy, acontece a ―combinação incongruente, de textos possíveis, que 
servem ao escritor como impulso literário, mesmo quando essa escrita 
concerne diretamente ao eu‖166. Osman Lins opera, assim, uma dobra na 
linguagem em seu ensaio, dobra que caracteriza sua escrita como 

                                                           
165 LINS, Osman. Guerra sem testemunhas. São Paulo: Ática, 1974, 15. 
166 MOLLOY, Silvia. Vale o escrito. A escrita de autobiográfica na América hispânica. 
Chapecó: Argos, 2004, p. 32. 
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barroquizante nos anos 60 e 70, depois da publicação de Nove, novena, 
período em que surgem as formas geométricas com mais ênfase em suas 
narrativas167. Neste texto ocorre a fissura do sujeito autônomo centrado 
em sua liberdade. O narrador de Guerra sem testemunhas oferta seu duplo 
cujo nome, sua natureza significante justifica sua aparição na medida em 
que possibilita o jogo biográfico produzindo uma nova mobilidade que 
se configura, de acordo com Raúl Antelo em um texto sobre outro livro 
de Osman Lins, como ―um jogo de signos, ordenado conforme a 
natureza do significante, que tende sempre aos limites e à transgressão 
das próprias regras e articula diferentes posições do sujeito, combinando 
distintos egos de forma simultânea‖168. A simultaneidade a qual se refere 
Raúl Antelo está relacionada, neste seu ensaio, ao livro A rainha dos 
cárceres da Grécia, justamente pelo fato daquele narrador se imiscuir na 
vida da autora do livro sobre o qual ele se debruça em seu diário, do 
mesmo modo como o aludido por Silviano Santiago no início deste 
capítulo. As vozes em A rainha dos cárceres parecem ecoar e os sujeitos 
assim como a narrativa compartilham espaços e tempos simultâneos: ―Aí 
vemos ecoar o mesmo jogo de penetrações mútuas já assinaladas no 
espaço do romance e claramente expressas na fusão Recife/Olinda‖.169 

Em guerra sem testemunhas, seu testemunho é fundido com 
outra voz; desta vez o gesto tipográfico produz uma fusão das vozes e a 
autografia se torna mais complexa na configuração deste ensaio sobre a 
situação do escritor. Para continuar seu texto finalmente anuncia como a 
reverência, como marco fundacional de seu ensaio, a aparição do 
estranho (unheimlich) instaurando o caráter dúbio e espelhado do livro: 

 
A partir dessa frase, serei então dual, bifronte, 
duplo, dois, inquiridor e inquirido, um par, o que 
procura e o que é observado. Como a antiga letra 
V, no alfabeto latino, que era ao mesmo tempo 

                                                           
167 Desde o livro Os gestos, com o conto chamado ―O Vitral‖, a geometria passa 
pela obra de Osman Lins. Obviamente que se acentua em Avalovara e em A 
rainha dos cárceres da Grécia, mas é singular neste ensaio pensar que em Guerra sem 
testemunhas a operação geométrica é ainda mais ousada por se tratar, em 
princípio, de um livro de ensaios realizado por um narrador bifronte, o que vale 
dizer contemporâneo conforme quer Giorgio Agamben. 
168ANTELO, Raúl. ―A prisão da linguagem segundo Osman Lins‖. In. 
Transgressão e modernidade. Ponta Grossa : UEPG, 2001, p. 216. 
169 LINS, Osman. A rainha dos cárceres da Grécia. São Paulo: Cia das letras 2005, p. 
174. 
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consoante e vogal, sou um e somos dois, vogal e 
consoante, V e V, V e U. A voz estranha – cobra 
sem dentes – enrola-se em minha língua, nova 
cabeça apareceu no meu ombro, com quatro 
olhos contemplo ou contemplamos...outro 
homem saltou de dentro de meu corpo, está 
contra a parede, debruçado à mesa, de frente para 
mim, tem meu rosto e meu nome, e ínfima 
parcela do que sou, ,e observa-me a mim Willy 
Mompou, que também o espreito.170  

 
 

A partir daí os ensaios são alternados entre a fala do 
narrador/autor (Osman Lins) apresentada com dois triângulos acoplados 
formando um losango e a voz de Willy Mompou firmada com as iniciais. 
Vale dizer que as imagens de ambos funcionam como dobradiças − os 
triângulos e as iniciais W e M operam a dobradiça −, que nos permitem 
entrever a estirpe bastante grande dos duplos ou Doppelgäanger171. Este 
duplo nos chega primeiramente pela voz pela palavra ‗outro‘. Dessa 
palavra, o primeiro reflexo se dá no tímpano que marca a voz de fora, 
dos espectros, das aparições ou mesmo de epifanias. Osman cria então 
um cúmplice para seu delito de guerra que o ajuda a matar o autor, 
ampliar o espectro de seu gesto: 

 
Outra voz ressoa em minha boca, a voz das 
perguntas, das retificações, a voz do outro, de 
outros, mas invocada por mim. Se existe outra 
voz, outra boca existe, e havendo outra boca, 
outra cabeça haverá outros pés, outras mãos, 
outra figura, um cúmplice. Para que nenhum de 
nós pareça conduzir a obra, o que seria contrário 
aos meus projetos e à minha tendência, dividirá 
ambos a plenitude e o peso do pronome ―eu‖.172  

 

                                                           
170 LINS, Osman. Guerra sem testemunhas. São Paulo: Ática, 1974, p. 18. 
171 Estes espelhamentos aparecem em Osman Lins em operações narrativas 
como em Avalovara, a exemplo do palíndromo Sator-Arepo-Tenet- Opera-Rotas, 
as irmãs Hermenilda e Hermelinda e a personagem inominada que é duas vezes 
nascida, tem vide representada como um signo apenas, um sinal tipográfico, uma 
imagem sobrevivente.  
172 Idem. ibdem. 
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Esse outro que se funde ao comentarista de Guerra sem 
testemunhas é um personagem recuperado por Osman Lins a partir de 
poemas em prosa de um escritor quase lendário chamado Deolindo 
Tavares, mas especificamente no ciclo de poesia Willy Mompou que são 
poemas em prosa do autor. Cito abaixo os poemas em prosa de 
Deolindo Tavares pertencentes ao ciclo Willy Mompou de onde Osman 
Lins recortou as epígrafes: 

 
 Retrato de Willy Mompou, o Poeta 
Louco 
 
Os olhos de Willy Mompou são profundos como 
escuros poços, e sua fronte é um desfiladeiro 
onde escorrem os pensamentos do poeta de 
mistura com o suor agônico que muitas vezes se 
confunde com lágrimas. Os cabelos de Willy eram 
negros como as asas de um corvo, mas quando 
Willy regressou da última viagem, eles se 
tornaram louros como espigas de milho douradas 
pelo sol. Assim se virdes os cabelos de Mompou, 
pensareis que o louco tem um agitado mar 
revolvendo seus pensamentos. O corpo de Willy 
é semelhante ao de um cão, de um junco 
agitado pela brisa. Isso equivale a dizer que 
Mompou é o primeiro bailarino que não possui 
um palco. É preciso que saibais, que o corpo do 
poeta tem a forma de um ataúde. Os braços 
longos se arrastam, como se ele fosse um símio; 
suas mãos são aduncas garras, espadas e elas 
acusam o próprio Willy; os pés do mísero sempre 
o levam por caminhos ásperos, para destinos que 
ele próprio traçou. Seu coração pulsa suavemente, 
à semelhança de uma leve pancada em tênue 
cristal. A alma de Willy deve ser lembrada neste 
ligeiro retrato porque ele acredita que ela está 
ligada ao seu complexo corpo. Portanto a alma de 
Willy às vezes é alva como um lírio da montanha, 
outras vezes é como uma nuvem ligeira, mas 
sempre negra como as primeiras noites do 
mundo. (1955, p. 201) 
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Willy Espia o Banho de Judith 
 
O lascivo Mompou olhou a irmã que se banhava, 
e era um poema entre sargaços e algas marinhas 
brilhantes como estrelas. Ardentes raios de sol 
ocultaram a virgem do poeta para que ela não 
fosse raptada pelos fogosos centauros marinhos. 
Mas um adolescente nu e hercúleo, que havia sido 
gerado sob o mesmo signo da irmã de Willy, 
violou-a ante o desgraçado irmão. Willy chorou 
e suas lágrimas se transformaram em conchas 
e ouriços de pontas aguçadas. E quando a 
guerreira pode se libertar, correu para Willy e este 
encontrou-a mais casta e serena. E os ouriços e 
conchas de formas ambíguas se transformaram 
em flores para grande alegria do anjo triste e 
erótico que é Willy Mompou. 
Então a complexa Judith ao aspirá-las 
enlanguesceu e hoje está para sempre 
irremediavelmente morta. (p. 203) 

 

 
Cão e junco: ideia de errância e acaso. Concha e ouriço: ideia de 

perfeição e hermetismo próprio da poesia173. Ambas foram sacadas de 
poemas em prosa de Deolindo, a primeira de ―Retrato de Willy 
Mompou, o poeta louco‖ e a segunda retirada de ―Willy espia o banho 
de Judith‖. A epígrafe funciona como uma brecha que nos deixa ler, 
perceber que o leitor de poesia seleciona a citação a partir da prosa, sua 
vocação se revela pelas escolhas que faz a partir de determinada 
inspiração, mas definida por seu gesto de prosador. 

A descrição do poeta louco e as imagens com as quais o poema 
em prosa é construído mostram que Osman Lins prefere as imagens 
mais tensas, imagens que evocam a situação decadente do poeta. É 
contra a decadência que escreve Guerra sem testemunhas, é contra a 
decadência da narrativa que escreve A Rainha dos Cárceres da Grécia. São 

                                                           
173 Como Derrida anota no texto ―Que coisa é a poesia‖, cuja analogia com o 
ouriço é provocante, lemos: ―um animal enrolado, feito um novelo, envolto em 
torno do outro e em torno de si, uma coisa em suma, modesta, discreta, próxima 
da terra, a humildade apelidada, transportando assim o nome, mas além do 
nome, um ouriço catacrético de espinhos para fora, quando este cego sem idade 
ouve, mas não vê chegar a morte.‖ (DERRIDA, s/d, p.44, tradução nossa).  
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os olhos de Willy Mompou ―profundos como escuros poços, e sua 
fronte é um desfiladeiro onde escorrem os pensamentos do poeta de 
mistura com o suor agônico que muitas vezes se confunde com 
lágrimas‖. Este Willy Mompou parece ser um personagem que oscila 
entre apolíneo no primeiro trecho e dionisíaco no poema em que 
observa o banho da irmã. Apolíneo segundo a concepção nietzschiana 
que o aproxima do sonho e dionisíaco mais próximo à embriaguez. 

Na segunda prosa, o olhar lascivo deste poeta é o olhar erótico, 
que obsidia a obra até alcançá-la. Semelhante a La maja desnuda de Goya 
que se oferece ao olhar observador, a irmã torna-se guloseima ao irmão 
‗canibal‘. Há, assim, uma ambivalência tanto na acepção da castidade de 
Judith que se regenera ―quando a guerreira pode se libertar, correu para 
Willy e este a encontrou mais casta e serena. E os ouriços e conchas de 
formas ambíguas se transformaram em flores para grande alegria do anjo 
triste e erótico que é Willy Mompou.‖. Os ouriços e conchas apontam 
para o escritor em sua solidão. A solidão, poderíamos arriscar, é 
autêntico espaço autobiográfico174. 

Na epígrafe do livro, Osman Lins inscreve dois fragmentos de 
poemas do poeta Deolindo Tavares175. Os fragmentos, como foi 

                                                           
174 Em Osman Lins podemos citar principalmente o narrador de A Rainha dos 
cárceres da Grécia que produz um diário na solidão de seu apartamento. 
175 Deolindo Tavares nasceu em Recife em 1918-1942, cursou um ano a 
faculdade de direito e trabalhou nas redações do Diário de Pernambuco, Diário da 
Manhã, Revista Renovação e no Caderno Acadêmico. O temperamento bastante 
tímido sugere o ―gouche‖ drummondiano. Na faculdade de direito, Gilberto 
Freyre o compara à presença de outro jovem poeta, o baiano Castro Alves e 
lembra sua passagem pela Faculdade de Direito em Recife, escreve que ―o poeta 
adolescente ligou para sempre a escola de juristas às inquietações sociais do país 
e à história da literatura brasileira‖ (MEIRA, 1955, p. 06). Gilberto Freyre diz 
ainda que se Deolindo permanecesse mais de um ano na Faculdade de Direito, a 
velha escola teria se enriquecido com a força da personalidade do jovem poeta. 
A diferença entre os jovens poetas Castro Alves e Deolindo Tavares, segundo 
Freyre estava entre a voz e o silêncio. À eloquência de Castro Alves, a mística de 
Deolindo. A voz descendo fácil ao silêncio.  
O poeta Breno Accioli escreveu no suplemento ―Autores e Livros‖ do Jornal A 
manhã publicado mensalmente no Rio de Janeiro, que Deolindo era motivo de 
chacotas entre outros estudantes. É poeta que após deixar o curso de direito, sai 
de Recife para ir ao Rio em 1939, local que o comove e desaponta 
profundamente. Breno Accioli relata que na visita feita ao amigo Jorge de Lima 
no décimo primeiro andar de um edifício onde Jorge possuía o consultório 
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mencionado, foram recolhidos da série de poemas do chamado Ciclo 
Willy Mompou. Os poemas foram publicados em edição póstuma 
organizada pelo poeta e crítico Fausto Cunha em 1952176. Os poemas do 
referido ciclo eram inéditos e faziam parte de um plano de Deolindo de 
transformá-los em romance, talvez tivéssemos algo semelhante a La 
novela de la poesia de Tamara Kamenszain. Outra especulação. O fato é 
que estes poemas se apresentavam como lâminas, como imagens 
denunciantes dos vínculos que Deolindo mantinha com a estética de 
Murilo Mendes, Jorge de Lima e Adalgisa Nery para ficar apenas com os 
poetas citados em seus poemas, ou a quem tem poemas dedicados. Um 
dos poemas, inclusive, faz referência a fotomontagens realizadas por 
Deolindo e Jorge de Lima. O poema é As pombas se recolheram... Neste 
poema encontramos os procedimentos da montagem, da colagem que 
resulta em uma imagem de restauração cujos sinais (assim como Murilo 
Mendes e Ismael Nery) conflitantes de um catolicismo complexo e 
reflexo nos garantem ao menos vislumbrar a transitoriedade da ideia de 
indivíduo.  

 
As pombas das cornijas das catedrais arrulham, 
Enquanto os pássaros constroem ninhos 
Nas naves abandonadas que dão refúgio e paz. 
Somos autômatos solitários e de cabeças 
decepadas (1988, p. 55) 

 
Em diversos momentos encontramos a impressão especular nos 

poemas, sempre buscando o reflexo, a imagem duplicada como se o 
poeta buscasse a aura de sua própria figura, que bem poderíamos dizer, é 
uma triste figura.  Esta situação tornou-se mote para que o olhar sobre si 
mesmo naquilo que podemos ler em sua poesia em poemas como 
processos de geração de duplos, de espelhamentos, de imagens falenas 
como o ―Poema ante o Espelho‖.  

 
 
 
 
Poema ante o Espelho 

                                                                                                                        
médico. Deolindo olhava as avenidas repletas no Rio de Janeiro. Deolindo 
chorava diante da cidade que o impressionara. Iara luminosa. 
176 Antes desta edição da editora Pongetti, havia sido realizada outra organizada 
por Manuel Bandeira, Gilberto Freyre e João Cabral de Melo Neto. 
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Não há luz nas minhas faces 
não há calma em meus gestos, 
não há força em meus movimentos, 
não há beleza nem serenidade em nenhum de 
meus membros. 
Tudo se oculta para mim, 
e, contudo, não sou culpado 
ante minhas imagens e semelhanças. 
SOU UM AUTÔMATO! 
Represento a comédia e o drama que escreveram 
para mim; 
sou como um lago como água límpida na 
superfície 
e corrompida no fundo. 
Desejaria ser um lírio 
e não passo de mísero lótus. 
repousam minhas raízes 
no lodo de todas as profundidades. 
Sou desejado e tenho nos olhos 
um ímã de que levará o amigo à perdição. 
Meu corpo é misteriosamente duplo; 
meu corpo é um pântano 
Traiçoeiro e mortal; 
Se me debruço em algum mar 
Vejo-me nu e belo como um harmonioso deus; 
Permaneço entre a superfície e o fundo 
Como uma flor, peixe, ou alga marinha. 
 
Tenho nos olhos um ímã que levará o amigo à 
perdição!177  

 
Nas edições organizadas pela Cia. editorial de Pernambuco e na 

edição mais completa, feita por Fausto Cunha em 1955, apareceram duas 
versões do poema. A primeira está dedicada a Lúcio Cardoso e a 
segunda, esta transcrita aqui, foi publicada em 1939 na Revista Renovação 
editada pelo poeta, tipógrafo e pintor Vicente do Rego Monteiro. 

Importa aqui perceber que a problemática dos espelhos vem 
sendo cada vez mais discutida. Alguns anos antes a revista Minotaure 
publicara um texto de Pierre Mabile chamado ―Mirrois‖ no qual postula 
o ofício do artista em criar simulacros e acabar por acreditar nestes 

                                                           
177 TAVARES, Deolindo. Poemas. 1ª Ed.Rio de Janeiro: Pongetti, 1955.,p. 69. 
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duplos; diante destes percebe sua autonomia e posteriormente inicia uma 
busca por sua sombra, por sua imagem que já não encontra a não ser 
desfigurada. Cito Mabile: ―Sin embargo, el artista continua mirando su 
representación como una parte de la realidad que há podido ser 
sustraida. Al dedicar su vida a hacer simulacros, cree en el valor de estos‖ 
178 

Vale lembrar que Guerra sem Testemunhas discute o problema da 
reprodutibilidade e de que maneira esta maquinaria incide sobre o 
escritor no momento em que o mercado passa a ser o titereiro do editor, 
transformando o gesto de transmissão cultural pelo gesto metonímico da 
substituição da mercadoria, o mercado editorial179. Este problema está 
muito próximo da discussão desse texto de Walter Benjamin publicado 
em 1936. Neste sentido Pierre Mabile escreve que ―la gran novidad 
moderna estriba  en que gracias a los processos mecânicos que há 
permitido la representación automática de las cosas, el artista se 
encuentra despojado de la necessidade social de ser una especie de espejo 
común.‖180. Para Duchamp o vidro e os espelhos sempre foram matéria 
de trabalho, desde ―A noiva despida pelos seus celibatários, mesmo‖ ou 
―O Grande Vidro‖, até as experiências fotográficas como em Lazy 
Hardwear, uma fotografia do reflexo de Duchamp e Breton diante 
vitrine da Gotham Book em 1945, que originou a capa de Arcano 17,  
livro de André Breton.  

 

                                                           
178 MABILE, Pierre. ―Espejos‖. In. Del nuevo mondo y otros escritos. Barcelona: 
Etcetera, n. 57. s/d. Tradução de Magalí Sirera Manchado.p. 20. 
179 Nas cartas enviadas a Laís Corrêa de Araújo no período de 1969 a 1977 esse 
assunto é recorrente, seja sobre o mercado, as bienais, os convites para eventos 
mesquinhos. Discutia sempre com afinco o modo com que estes eventos 
institucionais tornam-se chatos e infrutíferos. 
180 MABILE, Pierre. Op. Cit. p. 20. 
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Lazy Hardwear – 1945 

Este espelho oferecia a Deolindo uma imagem desfigurada, e se 
alguém quer pensar uma autografia suportada por poemas há em 
Deolindo este exercício sugerido por Paul de Mann de autobiografia com 
desfiguração. Deolindo Tavares tem poemas muito mais próximos de 
uma autografia desfigurada, na medida em que o poeta se inscreve na 
página, nos versos do poema e se apresenta ao leitor na figura do 
palhaço que aparece em mais de um poema. Leiamos aqui o poema ―O 
Palhaço‖: 

 
Vestiram-me esta mísera roupa de palhaço, 
e pelas estradas, sob todas as noites, sob todas as 
estrelas  
caminho, caminho sempre. 
Vejo que as mangas estão bem curtas, 
também as calças estão bem curtas, 
mas caminho sempre, 
sem circo, 
sem trapézio, 
sem arena, 
sem amores caminho sempre. 
Antes de minhas exibições, 
Tenho como espelho o espelho dos grandes lagos 
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Onde se miram os frágeis juncos, 
Onde repousam os inquietos pirilampos. 
Mais tarde, 
quando eu arrancar enfim a máscara, 
boiará o azul, o branco, o roxo e o negro, 
cores do meu desespero, cores de todos os risos. 
Sou de uma troupe única no mundo: 
Vestiram-me uma roupagem que não é minha, 
e ela comprime meu coração meu cérebro e 
minh`alma; 
sou de uma troupe única no mundo, 
porque meus comparsas não cobrem jamais o 
rosto 
e têm-no tranqüilo até a  morte. 
De mim, todos riem, sou o palhaço universal, 
mas se pudesses por acaso 
olhar minha face na hora em que escrevo este 
poema, 
oh, decerto cegarias ante tanta beleza e tanta 
luz!181 

 

 
No poema de Deolindo o palhaço nômade ―sem circo/ sem 

trapézio/ sem arena‖ é um flanêur saturnino, o duplo do Camponês de Paris 
e os pirilampos garantem a sobrevivência das imagens182, vale dizer que 
podemos ler este poema e outros poemas de Deolindo como parte da 
constelação modernista brasileira183. O Palhaço ocupa o lugar do mago, 
do prestidigitador, o trickster.  

                                                           
181 TAVARES, Deolindo. Poemas. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Pongetti, 1955,p. 30 
182 A própria característica de Deolindo Tavares, sua vida de poeta sem livro e 
que, no entanto, ainda fulgura entre nós assemelha-se a ―luz pulsante, passageira 
e frágil‖ (DIDI-HUBERMAN, 2014, p, 46) Deolindo foi uma espécie de 
relâmpago que ainda ressoa como o trovão citado por Walter Benjamin o livro 
das passagens.‖ O texto é o trovão que segue ressoando por muito tempo‖ 
(BENJAMIN, 2006, p. 499). 
183 Gostaria de notar o poema de Murilo Mendes intitulado ―Meu Duplo‖ 
Publicado no livro A Poesia em pânico de 1936/37, ou seja, dois anos antes da 
publicação do ―Poema ante ao espelho‖ de Deolindo. Tavares na Revista 
Renovação. A edição que circula de mim pelas ruas/ foi feita sem o meu 
consentimento./ Existe a meu lado um duplo/ Que possui um enorme poder:/ 
Ele imprimiu esta edição dos meus pensamentos, sonhos e amores/Feira à 
minha revelia.‖. Não é demais lembrar de Willian Wilson de Edgar Alan Poe e 
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O jovem poeta estudante de direito carregou consigo a insígnia da 
modernidade, a melancolia herdada dos antecessores, o spleen originado 
por uma espécie de doença. Doença apontada por Giorgio Agamben 
(Cf. 2002), oriunda do desejo de espécie de continuidade de um jogo 
infantil, que inevitavelmente passa pela experiência de linguagem. 
Manifestação da angústia diante do mundo em transformação e diante 
do desejo de recuperar certa aura já perdida, ou dizendo de outra 
maneira, experiências cotidianas de vida e morte. Poderíamos dizer que o 
―Poema ante ao espelho‖ coloca o poeta diante das imagens.  

As experiências especulares deste período (soma-se o ensaio de 
Lacan sobre o Estágio do Espelho) culminam nas atuais especulações 
sobre autonomia e pós-autonomia de sujeitos e escrituras. Como escreve 
Benjamin no livro das passagens, a linguagem é o trovão que ressoa por 
um longo tempo.  

Osman Lins cria seu duplo autográfico através de um delírio, um 
transe e por esta operação recupera um poeta praticamente esquecido, 
bastardo. Lembremos aqui o que diz Gilles Deleuze em ―A literatura e a 
vida‖: 

 
a literatura é delírio e, a esse título seu 
destino se decide entre dois polos do delírio. 
O delírio é uma doença, a doença por 
excelência a cada vez que erige uma raça 
pretensamente pura e dominante. Mas ele é a 
medida da saúde quando invoca essa raça 
bastarda oprimida que não para de agitar-se 
sob as dominações, de resistir a tudo o que 
esmaga e aprisiona e de, como processo, 
abrir um sulco para si na literatura.184  

 
Deolindo Tavares recuperado, figura para Osman Lins como 

um ser especial, pois como sugere Giorgio Agamben o ―Ser Especial‖ 
como toda etimologia vinculada ao espelho, ao duplo, aos fantasmas e 
por fim à mercadoria, é também imagem, uma aparência e por isso 

                                                                                                                        
da fotografia  Os Trinta Valérios de Valério Vieira, obras que postulam a 
reprodutibilidade e especularidade das imagens técnicas. 
184 DELEUZE, Gilles. ―A Literatura e a Vida‖. In: Crítica e Clínica. São Paulo: 
Ed. 34, 1997, p. 15. 
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resiste. ―Especial é o ser cuja essência coincide com seu dar-se a ver, com 
sua espécie.‖ O gesto autográfico se espelha e se espalha da vida para a 
página. 
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4. Gesto Tipográfico 
  



 

 

122 

  



 

 

123 

4.1  Uma rua, muitos gestos 
 
 
 

Janela da Rua Amélia 451 
 
 
O pássaro suspenso na gaiola, 
A trepadeira e o homem debruçado 
Pensam copa e raízes incendiadas. 
Voa a janela de madeira morta. 
 
Voo de ave carpinteira cega, de asas 
E costelas serradas, vai e volta 
Nas próprias grades presas. A fuga aziaga 
Em vielas, becos de verniz e rótulas. 
 
Pousa no pouso cárcere. Na rua 
Transita a imagem que deixou no bosque, 
Verde sombra de aromas e de cantos. 
 
Nervos artesanais, janela plana, 
Deslizam gotas de resina póstumas, 
Rebentam flores de xilogravura. 

 
Mauro Mota 

 
 
 

O contato com as edições d‘O gráfico amador foi importante 
para Osman Lins aplicar ou ver aplicado na prática aquilo que vinha 
pesquisando, e sua leitura de O aparecimento do livro, atesta a afirmação, e 
que será aplicado em obra vindoura. Lembremos que o Gráfico Amador 
encerra suas atividades em 1961, portanto antes da guinada tipográfica 
que aparece em Nove,novena, cuja concepção gráfica que inova suas 
narrativas é indício da competência de Osman Lins com relação à 
materialidade do livro. Osman foi conhecedor do universo das oficinas 
de impressão de livros e que, sobretudo, busca na ornamentação uma 
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forma formante185 de suas narrativas, pois ―os ‗ornamentos‘ são mais do 
que motivos livres, são incrustações em suas páginas. As incrustações 
que, a primeira vista parecendo gratuita, são intencionais. Sem elas a 
composição retrai-se, diminui.‖186 As incrustações funcionam como 
adorno que dá relevo a narrativa, poderíamos pensar, que dá relevo 
como a letra impressa na tipografia.  

Estes textos figuram como retábulos, gravuras na portada de um 
recinto, um prolegômenos para a peripécia desta quase novela. Outro 
dispositivo que Osman inaugura são os sinais gráficos que orientam as 
vozes dos narradores como marcas incrustradas no corpo dos 
personagens. Em Nove, novena, foram utilizados diversos sinais gráficos. 
A respeito destes sinais gráficos187, há versões variadas tanto do autor 
quanto de comentaristas atribuindo suas possíveis funções dentro das 
narrativas188. 

                                                           
185 Expressão retirada de um verso do poema ―A escultura folheada‖ de Joaquim 
Cardozo e que é também título do livro de ensaios sobre este autor escrito por 
Manoel Ricardo de Lima. 
186 Carta de Osman Lins a Sandra Nitrini enviada em 23 de março de 1975. 
Arquivo IEB- Fundo Osman Lins (OL-RS-CA-0230-1). 
187 Imagem oriunda da dissertação A palavra e a imagem: uma conjunção em conto 
barroco ou unidade tripartite de Vanessa Jucá. Nesta dissertação a autora sob 
orientação da profª Elisabete Hazin, faz um bom estudo dos arquivos do escritor 
para ler a narrativa ―Conto barroco ou unidade tripartite‖ que integra Nove, 
novena.  
188 Sobre os sinais de Nove, novena, há diversas especulações e depoimentos do 
próprio com versões diferentes acerca da concepção e funcionalidade dos sinais. 
Em entrevista ao escritor João Antônio, Osman alega terem os sinais uma 
relação aos hieróglifos egípcios por sua mudez e ainda, como sinais de trânsito 
orientando a movimentação das falas (―Os sinais de Nove, Novena‖, de João 
Antônio, disponível no Acervo Osman Lins, do Instituto de Estudos Brasileiros 
da Universidade de São Paulo. Arquivo IEB – USP −, Fundo/Coleção Osman 
Lins, código do documento: OL-LIT-NN-021.); Bernardo Carvalho a partir de 
depoimento de Julieta de Godoy Ladeira alega que são semelhantes a sinais de 
transito, marcando o fluxo dos personagens, uma espécie de estratégia 
dramatúrgica. (―O escritor dos ―diferentes‖, de Bernardo de Carvalho, 
disponível no Acervo Osman Lins, do Instituto de Estudos Brasileiros da 
Universidade de São Paulo. Arquivo IEB – USP −, Fundo/Coleção Osman 
Lins, código do documento: OL-LIT-NN-046); em carta a Sandra Nitrini em 
1975 Osman afirma que os sinais são meros orientadores das vozes narrativas. 
‖Carta a Sandra Nitrini Fundo Osman Lins no IEB- Instituto de Estudos 
Brasileiros – USP. ( OL-RS-CA-0230-1). 
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Não apenas isto, à ideia de constelação zodiacal Osman Lins 
associa sua própria constelação e imprime às suas páginas os signos, 
ornatos típicos de um universo tipográfico. Assim o leitor de Nove, novena 
tem em mãos uma espécie de roteiro ou legendas que orientam a leitura 
dando mobilidade ao livro como uma performance na qual os corpos das 
palavras dançam entre os territórios da prosa e do poema, o gesto 
poético189 ganha espaço nas narrativas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma leitora atenta como Laís Corrêa de Araújo percebe a 

importância desta alegoria do livro que é armada em Nove, novena. A 
referência à alegoria obedece uma impressão de leitura segundo a qual e 
seguindo Walter Benjamin podemos conceber este aparato ornamental 
de Osman como uma recapitulação de vozes residuais no sentido de que 

                                                           
189  

Sinais gráficos de Nove, novena. 
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certos personagens não apenas de Nove, novena, tampouco de ―O 
Retábulo de Santa Joana Carolina‖, embora esta narrativa apresente sim a 
figura da retirante como uma figura que perambula a terra como se fosse 
uma espécie de deus decaído palmilhando tugúrios e vivendo uma vida 
sob a abóboda celeste de cujos astros Osman se serve para dividir a 
narrativa em retábulos como se fosse a via sacra.  

A alegoria dessa vida arruinada se transfere para a alegoria da 
página por onde esse corpo, assim como o corpo da letra, peregrinasse 
pelo deserto branco na tentativa de encontrar a redenção. Assim se 
desmonta a ideia classicista da beleza como símbolo de bem aventurança 
(Benjamin irá explorar este aspectos muito bem em  seu estudo sobre 
Baudelaire que nos dá o exemplo da queda da aura da poesia). A 
redenção alegórica nesse reino de ruínas opera a transição do texto da 
palavra-imagem que formam o tableaux da narrativa. Laís Corrêa de 
Araújo parece perceber isso e deixa visto em suas notas no exemplar 
enviado por Osman Lins em 21 de julho de 1969190. A imagem escrita 
merece a atenção por parte de leitores de Osman Lins, os recursos 
tipográficos remetem aos impressores barrocos que tinham em seu ofício 
a percepção desta dimensão material e ornamental da linguagem e ainda 
mais, da palavra impressa. Dessa forma fica mais fácil entender a relação 
entre plano zodiacal da obra osmaniana e a concepção barroca da 
linguagem desfiada por Walter Benjamin ao citar em seu livro uma frase 
de Cysarz 

 
‗Todos os eventos naturais deste mundo 
poderiam se o efeito ou a materialização de uma 
ressonância ou de um com cósmicos, até mesmo 
o movimento dos astros‘. É este o pressuposto, 
no plano da teoria da linguagem, da unidade entre 
o Barroco da palavra e o Barroco da imagem.191 

 
Com a experiência de Osman Lins com a manufatura do livro, 

com a materialidade do chumbo gravando papel, alguns dos mistérios e 
páginas alcançam a unidade entre palavra e imagem referida por 
Benjamin possibilitando a percepção de uma espécie de relevo à página 
impressa deslocando os produtos estético de seus lugares comuns e 

                                                           
190 Conforme relatado em carta redigida em 22 de julho de 1969 constante do 
Fundo Laís Corrêa de Araújo no Acervo de Escritores Mineiros AEM da 
UFMG. 
191 BENJAMIN,  
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possibilitando outro agenciamento em seus regimes estéticos, ou seja, ler 
narrativas como as que Osman Lins elabora possibilita a experiência do 
olhar ultrapassando o bidimensional. Esta tese é abordada por outro viés 
por Jacques Rancière ao dizer que  

 
na interface criada entre ‗suportes‘ diferentes, nos 
laços tecidos entre o poema e sua tipografia ou 
ilustração, entre o teatro e seus decoradores ou 
grafistas, entre o objeto decorativo e o poema, 
que se forma essa ‗novidade‘ que vai ligar o 
artista, que abole a figuração, ao revolucionário, 
inventor da vida nova.192 

 
  

                                                           
192 RANCIÈRE. Jacques. A partilha do sensível. Trad. Monica Costa  Netto. São 
Paulo: Ed. 34/ Exo, 2009,p23. 

Anotação de Laís Corrêa de Araújo em seu exemplar 
de Nove, novena - Fonte: Acervo de Escritores 

Mineiros - AEM - UFMG 
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Em Guerra sem testemunhas cunhando uma escrita na qual o 

hibridismo entre ficção e ensaio trata de assuntos relacionados à 
condição do escritor e a realidade social, os caminhos da edição de um 
livro, e de como o mercado assume o controle das mãos dos editores193 
transformando o gesto de transmissão cultural em gesto metonímico da 
substituição da mercadoria diminuindo a atenção sobre a arte e 
concepção dos livros194. Exercício da ficção comum em ensaios de Jorge 
Luis Borges195 por exemplo, surge quando Osman Lins materializa nas 
páginas do ensaio um interlocutor, Willy Mompou, uma voz que se 
alterna com o narrador do ensaio e por vezes assume o protagonismo. 
Este interlocutor mimetiza o espelhamento da impressão tipográfica na 
imposição de suas iniciais WM196. Mais, este interlocutor em alguns 
momentos torna-se protagonista do próprio ensaio ultrapassando o 
limiar da autonomia, seu estatuto de criatura, a letra viva. Este 
procedimento é muito semelhante a máquina construída para narrar A 
rainha dos cárceres da Grécia197. Aliás, neste seu último livro a experiência 

                                                           
193 Ver CHARTIER, Roger. ―A mão do autor: arquivos literários, crítica e 
edição‖. In. Escritos-Revista do Centro de Pesquisa da Casa de Rui Barbosa, Ano 3, n.3, 
2009. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 2009.  O mesmo ensaio com 
pequenas alterações consta do volume A mão do autor e a mente do editor. São 
Paulo: Unesp, 2014. 
194 Exemplo dessa situação aconteceu com Avalovara cuja edição feita pela 
Companhia das letras não leva em consideração a formatação dos capítulos do 
romance ajustadas sob um cálculo de progressão aritmética na qual alguns 
capítulos possuem número determinado de linhas. 
195 O autor de Pierre Mènard é citado logo no início de A Rainha dos cárceres da 
Grécia. Sobre as linhas de contato entre Osman Lins e Jorge Luis Borges deve-se 
buscar a leitura de Jorge Luis Borges y Osman Lins: Poética de La Lectura da 
Professora Graciela Cariello (Laborde: 2007).  
196MOREIRA,Cristiano.‖ Sursun Corda: eis o palhaço no espelho‖. In. 
Revista Landa Vol.4 Nº1- 2015. Disponível em 
http://www.revistalanda.ufsc.br/vol-4-no-1-2015/ e ANDRADE, Ana 
Luiza. ―O olhar do técnico primitivo no ‗subterrâneo pulsante‘ do gesto 
escritor‖. In. Revista Crítica Cultural Vol 13, Nº 1, 2018. Dossiê Osman Lins 
em homenagem a Osman Lins pelos quarenta anos de sua morte. Disponível 
em 
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Critica_Cultural/article
/view/6467. Acessado em 10/02/2019. 
197 A semelhança está não apenas no espaço ficcional híbrido, mas na criatura do 
espantalho que assume a narrativa em determinado momento do livro. 

http://www.revistalanda.ufsc.br/vol-4-no-1-2015/
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Critica_Cultural/article/view/6467
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Critica_Cultural/article/view/6467
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narrativa também passa pelo uso de notícias de jornais e revistas que dão 
conta da situação política e previdenciária contra a qual a personagem 
Maria de França se debate. A maquinaria de impressão não deixa de 
funcionar imprimindo a ficção a partir de documentos. 

Guerra sem testemunhas de 1969, Osman Lins apresenta aos seus 
leitores seu conhecimento das artes gráficas e da tipografia. Um livro 
corajoso e no qual Osman apresenta suas armas para aquilo que se pode 
dizer foi seu objetivo com a literatura, ou seja, a exploração do território 
da ficção como textura política franca. Isso significa, entre outras coisas, 
que Osman Lins buscou empreender um embate com o problema da 
experiência e sabemos desde os textos benjaminianos198 que esse as 
guerras pelas quais o século vinte passou afetaram definitivamente a 
comunidade na partilha das experiências. Mesmo sem ter conhecido os 
textos de Walter Benjamin, Osman diagnostica de foram semelhante o 
problema da experiência no trabalho do narrador e demonstra isso a 
partir do título do livro de ensaios. Acontece que a guerra a que se 
propõe Osman Lins é a que Jacques Rancière chamou de ―guerra da 
escrita‖199 ou que Ferreira Gullar denominou de ―Luta corporal‖ que 
desestabiliza a partilha do sensível. Esta partilha tem a ver com o jogo 
democrático em que a escritura estabelece campos de atuação da 

                                                           
198 Em ―experiência e pobreza‖ e ―O narrador‖ Walter Benjamin apresenta a 
nervura que atravessa muitos de seus textos. Podemos pensar por exemplo que 
há uma ideia de experiência relatada nos escritos de juventude e em particular 
em Rua de mão única, no qual recupera pela rememoração uma ideia de 
experiência e exercita aquilo que aponta como problema em ―O narrador‖, a 
saber, o próprio ato de narrar suas experiências. A preocupação de Benjamin 
parece estar voltada ao fato de que hoje é cada vez mais raro reaparecer algo 
semelhante aos relatos de ―Rua de mão única‖.  A solidão, o silêncio, e as 
cidades compõem um campo árido, um deserto. Giorgio Agamben atualiza o 
problema em Infância e História e associa a experiência ao mistério, ao inefável, ao 
infans. Para poder sair deste estado, a experiência deve alcançar o relato, aquilo 
que em ensaio recente ―O fogo e o relato‖ o mesmo Agamben vai dizer que ―o 
elemento em que o mistério desaparece e perde-se é a 
história.‖(AGAMBEN:2018, p. 30). Ainda sobre o problema acarretado pela 
experiência atinge o patrimônio cultural (Benjamin: 1994,p. 115) e o reflexo 
disso aqui tem a ver com o próprio patrimônio gráfico. Neste ano somente neste 
ano, a máquina utilizada pelo Gráfico Amador pertencente à Universidade 
Federal de Pernambuco volta a funcionar graças ao empenho da professora 
Isabela Aragão 
199 RANCIÈRE, Jacques. Políticas da escrita. Trad. Raquel Ramalhete. São 
Paulo: Ed. 34, 1995, p.15.  
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comunidade e, ao mesmo tempo, possuem estes campos, atravessados 
pela força da lei, a violência de arquivo que separa, guarda ou mesmo, em 
estados de extrema exceção, suprime o sujeito falante. Estes estados 
refletem diretamente nas formas de representação criando a necessidade 
de uma mimese que crie uma escansão do tempo onde circula a letra 
órfã, a letra que cria o cavaleiro errante, o jagunço que narra o encontro 
dom o diabo, a mulher que do bonde vê um cego mascando chiclete, a 
poeta que reaparece depois de 700 anos na cidade do Recife como uma 
tecelã insana200. Há um desencanto implícito nessa guerra da escrita na 
modernidade cuja ―dispersão da letra num mundo em que o advento dos 
poderes da palavra impressa coincide com o apagamento do Verbo 
encarnado. A retirada da promessa da verdade viva é também, a aventura 
multiplicada dos destinos desviados pelo trajeto da letra sem pai.‖201 A 
potência deste livro está em sua multiplicidade que pode ser pensada 
como uma potência de escansão da realidade. Italo Calvino em uma das 
suas propostas para o milênio já iniciado escreve, a propósito de Carlo 
Emílo Gadda, que sua escrita pode ser definida pela ―tensão entre 
exatidão racional e deformação frenética como componentes 
fundamentais de todo o processo cognitivo‖202. A exatidão racional pode 
ser exemplificada através de um pensamento tipográfico em que o 
escritor insere em seu relato uma série de imagens ou uma coleção de 
nomes como fazem, por exemplo, João Guimarães Rosa em ―Cara de 
Bronze‖ ao elencar uma farta taxonomia botânica alertando que ―Toda 
árvore, toda planta, demuda de nome quase que em cada palmo de légua, 
por aí...‖203 Ou da mesma feita, Osman Lins no oitavo mistério do 
―Retábulo de Santa Joana Carolina quando com semelhante 
procedimento elabora nomenclatura referente ao universo dos engenhos 
de cana.  

Em Guerra sem testemunhas a multiplicidade ocorre naquilo que 
Calvino identifica como espécie de deformação do real que acontece, 
quando se altera o real inserindo uma camada maior de realidade oriunda 
do conhecimento. Quando Osman Lins estabelece um ensaio acerca da 

                                                           
200 Referência a personagem Maria de França de A Rainha dos cárceres da Grécia  
último livro publicado por Osman Lins. 
201 RANCIÈRE, Jacques. Idem ibdem. 
202 CALVINO. Ítalo. ―Multiplicidade‖. In. Seis propostas para o próximo milênio. 
Trad. Ivo Barroso. São Paulo: Cia das letras:1990, p.124. 
203 ROSA, João Guimarães. ―Cara de Bronze‖. In. No Urubuquaquá, no Pinhém. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p.149. 
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situação do escritor no país em um período ditatorial (outra virtude do 
livro) e monta uma estratégia até certo ponto burlesca de inserir uma voz 
fictícia para conversar com o ensaísta um tanto à maneira de Blanchot na 
Conversa infinita, ele está, além de continuar exercendo a mão de 
ficcionista, está ―deformando o real‖ inserindo mais do real. Para além 
das reflexões políticas potentes de tomada de posição e apresentação da 
crise do ensino e do mercado editorial, Osman utiliza um procedimento 
extremamente tipográfico ou diria mesmo autográfico. Ao inserir sua voz 
em uma complexa fabulação oscilante entre ensaio e ficção faz tremer 
alguns estatutos da escrita definidas pela autonomia. Osman Lins usa sua 
―maneira típica de representar deformando, e aquela tensão que sempre 
estabelece ente si e as coisas representadas, mediante a qual quanto mais 
o mundo se deforma sob seus olhos, mais o self do autor se envolve 
nesse processo, e se desfigura204 ele próprio.205 

Além dessa dimensão a que chamaremos tipificante da escrita de 
Osman é em Guerra sem testemunhas que apresenta seu notório saber sobre 
o que é uma oficina tipográfica e a elaboração de um livro. Este 
conhecimentos foi certamente aperfeiçoado com a vivência próxima do 
grupo do Gráfico Amador e com a herança tipográfica de Recife. Em 
Guerra sem testemunhas chega a publicar uma imagem da imposição de 
páginas necessária para organizar a impressão e explica como trabalha 
uma oficina de tipografia 

 
A maioria das pessoas – e entre elas muitos 
escritores – jamais acompanhou a fabricação de 
um livro e nem sequer entrou numa oficina 
gráfica. Tem-se, em geral, a ideia de que as novas 
máquinas, encampando tarefas antes exaustivas, 
transformaram a produção do livro num ato de 
magia. Seja-nos então permitido esboçar a 
descrição, sempre sucinta, de como se fabrica 
uma brochura simples, sem cores nem clichês, 
com o auxílio da linotipo, uma vez que a 
monotipo (a qual funde isoladamente os 
caracteres) não é difundida entre nós. Letra por 
letra, manejando com grande delicadeza um 
teclado semelhante ao das máquinas de escrever e 

                                                           
204 Paul De Man vai dizer que a autobiografia é uma desfiguração ―defacement‖. 
205 CALVINO, Ítalo. ―Multiplicidade‖. In. Seis propostas para o próximo 
milênio. Trad. Ivo Barroso. São Paulo: Cia das letras: 1990, p.123. 



 

 

132 

cujas teclas, acionadas, vão liberar a matriz 
correspondente, o linotipista, tendo diante de si o 
original – às vezes coberto de rasuras e emendas 
em má caligrafia, uma vez que muitos escritores, 
sem ao menos pensar nos que imprimem livros, 
encaminham ao editor originais ilegíveis – 
compõem o texto, linha por linha. Cada uma 
destas, de per si, é levada pela máquina à posição 
de fundir, no disco de moldes, frente a um crisol, 
contendo chumbo derretido. O pequeno lingote 
assim formado, a linha-bloco, ato contínuo é 
resfriado e toma seu lugar no granel, enquanto as 
matrizes, graças a um sistema de ranhuras, voltam 
para novo uso aos canais que lhes correspondem 
e o linotipista, com os mesmos gestos leves, 
prepara a linha seguinte. Esta, fundida, vem a cair 
sobre a anterior; outras se lhes acrescentam; 
atingem o número correspondente a uma página 
do futuro livro. O volume de chumbo, 
razoavelmente pesado, constituído por essas 
trinta ou quarenta linhas-bloco com a espessura 
aproximada de dois centímetros, é então retirado 
e preso com barbante, formando o paquê. A 
operação, simples na aparência, exige grande 
prática, sendo indispensável que fiquem ajustadas 
ao máximo as linhas-blocos. De cada página é 
tirada uma prova para revisão, incumbência a 
cargo da editora e frequentemente negligenciada 
por nós.206  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
206

 LINS, Osman. Guerra sem testemunhas. São Paulo: Ática, 1974, p.129. 
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Tendo em mente o conhecimento das artes gráficas do escritor 
pernambucano o leitor atravessa suas narrativas, sua composição, com 
maior atenção à letra, aos nomes e aos elaborados corpos dos 
personagens e o corpus do livro como o projeto de Avalovara (1973). 
Este romance que chamou a atenção de Glauber Rocha207 cujo título 

                                                           
207 Esta narrativa está publicada no periódico Sopro editado por Alexandre 
Nodari e Flávia Cera. O texto de Glauber publicado no Pasquim em fevereiro de 
1977 foi recuperado por João Guilherme Dayrell, cuja tese sobre Osman Lins foi 

Página de Guerra sem testemunhas apresentando 
a imposição de páginas feita no processo de 

impressão. 
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alude a uma criatura composta, um pássaro místico feito de pássaros, 
uma nuvem, uma legião alada, possui outras características que permitem 
uma percepção a partir das possibilidades de recursos tipográficos. É 
bastante conhecida e estudada a imagem do palíndromo latino que serve 
de estrutura da narrativa. Palíndromo este que segundo o autor, foi 
encontrado gravado em uma parede na cidade de Pompeia após a 
erupção do Vesúvio, uma imagem queimada. É notória também a 
personagem ―nascida e nascida‖ designada (desenhada) como um sinal 
gráfico, um signo contém, condensa todo o relato que permanece até 
certo ponto misterioso ao longo do romance208 em cuja trama a guerra se 
perfaz tanto no plano do Estado na figura do militar Olavo Haiano, 
quanto na luta do protagonista Abel com sua escrita e com sua memória 
da infância (ou seja consigo próprio). 
 

* 
 
  Relembrando a epígrafe da tese: o que está em jogo é o gesto 
tipográfico. A possibilidade da teoria literária pensar a ideia de ―autor 
como gesto‖ só é possível com o entendimento da escrita como 
operação ao mesmo tempo de partilha dentro de uma comunidade 
logocêntrica e aquela sem o logos. O gesto tipográfico possui a potência 
de dar voz ao subalterno através da literatura, das artes, do mesmo modo 
em que assina, consigna a ausência daquele que fala e que por manifestar 
sua funda um lugar que ao ser lido se dissipa como poeira cósmica entre 
constelações. 

Osman deixa o índice que aponta na direção de uma escrita que 
desde Nove, novena, livro de 1966, busca uma natureza que escape do 
naturalismo rumo a uma forma em que noções de tempo e espaço se 
ajustem como uma espécie de acoplagem semelhante ao gesto de ajuste 
da matriz tipográfica na rama. A rama assim como a página reúne as 
palavras organizando o caos disperso das letras. 

Poderíamos recorrer ao poema um lance de dados de Mallarmé 
para recuperarmos a memória que cada leitor possa recuperar deste texto 

                                                                                                                        
orientada pela Profª Vera Casa Nova. Na edição de número 93 do panfleto 
Sopro João transcreve o texto de Glauber. 
208 Temos assim duas imagens que remetem ao fogo, as cinzas. 
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constelar ou o poema de Arturo Carrera ―Momento de Simetria‖209 para 
pensar a condensação espaço tempo em um plano escrito, um plano 
restrito da página e ao mesmo tempo amplo em significações. A 
disseminação, das estrelas como sementes que por sua potência seminal 
se assemelha a via láctea, uma relação andrógina e natural que gera 
sentidos a que se refere Jaques Derrida a respeito de Mallarmé ―la idea de 
estrellas como simientes es tradicional en poesía. Las simientes-estrellas 
serán relacionadas con la leche masculina y feminina en asociación com 
la vía láctea.‖210 Não nos furtamos de evocar a imagem de Avalovara 
romance também constelar e se seu palíndromo mágico, motor 
disseminador da narrativa cuja tradução aproximada é ―O lavrador 
mantém cuidadosamente o arado sobre os sulcos‖. Está implícita a ideia 
de semeadura movida inicialmente pelo próprio movimento da espiral 
que move as linhas narrativas do romance. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
209 CARRERA, Arturo. Momento de Simetria. In. Oroboro – Revista de poesia e 
arte, Vol. 4. Trad. Ricardo Corona e Joca Wolff. Curitiba: Medusa, 2005 
(encarte). 
210 DERRIDA, Jacques. La disseminación. Trad. José Maria Arancíbia.  Madrid: 
Fundamentos, 2007, p. 481/82. 
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Osman Lins compartilha com Mallarmé a atenção ao branco da 
página, ao espaço da narrativa que irá, como em negativo espargir a noite 
sobre a página endereçando o silêncio ao lugar de onde veio. Mallarmé, e 
podemos aqui emparelhar Osman Lins, escrevia com a atenção voltada 
para o ter-lugar da escrita, do próprio escritor, ou seja, que há um gesto 
político consciente nestes autores em constantemente re-fundar seu lugar 
na comunidade. Para Osman Lins a narrativa é um acontecer verbal, para 
Mallarmé uma articulação de palavras. Jacques Rancière pensando a 
ambivalência ente a espuma do poema Brinde e a constelação impressa 
na página branca chama atenção de que  

 
A dificuldade de Mallarmé que é preciso 
delimitar, começa aqui. O difícil não é 
compreender o que Mallarmé diz em seus 
poemas, mas a tarefa que se propõe como poeta. 
Por sua vez esta dificuldade deve estar separada 
de considerações psicológicas gerais da angústia 
ante a página em branco. O problema próprio de 
Mallarmé não é o de um principiante ou de um 
obsessivo que pergunta como vai enegrecer sua 
página. Seu problema está mais ligado ao fato de 
que o branco da página não é só o suporte 
material do poema ou a alegoria de sua obrigação. 
Corresponde ao movimento e à textura mesma 
do poema. A superfície da escritura é o lugar do 
ter-lugar. O branco que completa o poema é o 
retorno ao silêncio de onde saiu, mas já não é o 
mesmo branco nem o mesmo silêncio. É um 
silêncio determinado onde o acaso da folha foi 
vencido. E esta vitória não é um simples exercício 
de virtuosismo. Corresponde ao movimento no 
qual o homem se apropria de uma humanidade 
feita à medida do jogo do mundo. Ao resplendor 
luminoso sobre o fundo escuro do ―alfabeto dos 
astros‖ responde o movimento da escritura: ‗o 
homem persegue o negro sobre o branco. 

 
Voltando à epígrafe inicial desta tese retirada de A rainha dos 

cárceres da Grécia211, que lida em retrospectiva e articulada com outros 

                                                           
211 Ente outros aspectos neste livro é notável a problemática da técnica seja ela 
manual ou mecânica. Desde a ideia do diário escrito a mão, passando pelas 
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dados de acervo abre um caminho para leituras tanto sobre o gesto da 
escrita, realça em outros trabalhos o tratamento da imagem e da 
importância da tipografia e, sobretudo, permite o perceber melhor o 
percurso de Osman Lins em caminhos que trilha da autonomia até sua 
saída.  

Não apenas isso, a citação é uma espécie de súmula deste último 
romance escrito como um diário e que se configura como um museu 
imaginário, portanto um arquivo bastante amplo. Como já demonstrado 
nos capítulos antecedentes, a impressão tipográfica produz e acumula 
arquivos e é responsável pela materialização do gesto do escritor, da 
nomeação através da palavra na produção de semelhanças, mas a palavra 
escrita reflete o semblante de quem a produz, mas já não está presente 
para confirmar sua assinatura. O narrador que assina o diário, mesmo 
sem saber seu próprio nome212 pode ser ele próprio uma alegoria de 

                                                                                                                        
cópias do livro inédito de Julia Enone reproduzidas pelo mimeógrafo e ainda, a 
estrutura do livro calcada na quiromancia culminando com a catastrófica cena da 
mão esmagada de Maria de França, podemos dizer que A Rainha dos cárceres da 
Grécia é um livro sobre impressões e sobre o gesto autobiográfico da ficção 
osmaniana. Este gesto autográfico pode ser percebido em praticamente toda 
obra de Osman Lins. 
212 A certa altura o diário do narrador passa ser escrito sem indicar as datas. Esse 
é um fator importante do romance, a problematização da perda da memória, da 
dificuldade ou mesmo a impossibilidade de experiência alertada por Walter 
Benjamin em ―Experiência e pobreza‖ de 1933. Aqui é necessário determo-nos 
por um instante. Benjamin entre outras coisas exemplifica a relação de certos 
pensadores com a modernidade, relação essa sintoma da perda da experiência e 
esta experiência tratada como adereço supérfluo. Osman Lins em Guerra sem 
testemunhas contesta Adolf Loos de Ornamento e delito, por rechaçar o ornamento. 
O mesmo Loos citado por Benjamin no texto de 1933, ao dizer que ―não 
escrevo par aos nostálgicos da Renascença ou do Rococó‖ o que para Benjamin 
é negar ―o homem tradicional, solene...adornado com todas as oferendas do 
passado, para dirigir-se ao contemporâneo nu, deitado como um recém-nascido 
nas fraldas sujas de nossa época‖. A Rainha dos cárceres da Grécia é por isso 
evocada neste ensaio por se tratar de um livro que figura como súmula das 
experiências osmaninas incluindo aquelas relacionadas com o Gráfico Amador. 
Lembremos ainda, com relação ao problema da memória abordado no romance, 
o projeto de Aby Warburg emcuja porta do gabinete evocava a mãe das nove 
musas, personificação da memória, assim batizara o Atlas Mnemosyne. Trata-se 
de um projeto de Warburg para preservar uma memória de seus temas de 
pesquisa por meio de um Atlas, um Atlas aberto e que constituíra não apenas 
uma coleção iconográfica, significava antes ―um pensamento por imagens‖. Sua 
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todo narrador que utiliza a primeira pessoa, que se consigna ou se 
compõe na impressão, nasce da voz, mas sobrevive além da ausência de 
quem fala através da escrita: 

 
Se tomo o papel ou, o que é mais grave e 
assustador, se alguém toma um papel e escreve 
‗eu‘, e por trás desse pronome, me põe no seu 
lugar, que me garante mais nada? Eis-me então a 
nascer de uma expressão gramatical como o som 
nasce da boca, eis-me na dependência dessa 
articulação, a ela exposto, indefeso. Não, não 
devo dizer ‗dependência‘: se ela pode mentir-me, 
eu próprio, utilizando-a com sabedoria, posso 
impor a algum destinatário longínquo não 
importa que presença. Meu formador será o 
texto; e o destinatário nunca poderá surgir-se 
contra ele, negá-lo. Posso criar-me outro na 
escrita, posso criar-me todos, menos um – este 
real e infinitamente, sou no tempo213 

 
 A ficção inicia na impressão tipográfica. Através desta operação 
ouvimos a voz de Rodrigo S.M narrar a saga de Macabéa, ela impressão 
permite as invenções exemplares da escritura de Cesar Aira dando vida a 
carrinhos de supermercado. A procrastinação gestual dos prefácios do 

                                                                                                                        
disposição como arquivo aberto permitia a apresentação das imagens em plano 
sinóptico o que possibilita também um exercício de anacronismo atribuindo 
potência dialética às imagens. É uma exposição diferente de uma apresentação 
por slides, por exemplo, que exigiria sequencia e cortes.  Voltando à Rainha dos 
cárceres da Grécia. O romance se constitui como espécie de álbum onde 
desfilam figuras da história literária e do panteão místico como apresentado no 
capítulo II. A crise se dá, portanto, quando o diário perde a datação 
demonstrando uma fragilidade da memória e a gata que acompanha a 
protagonista, louca Maria de França morre sufocada em um bueiro: ―Há, no 
modo como desenvolve o livro o tema da memória perdida, uma contradição 
aparente. Memosina ou Mimosina, portadora e centralizadora desse tema, 
extravia-se e, perdido o fôlego (perdeu unas e dentes?),passa à condição de rato e 
morre.‖ (LINS: 2005, P. 208). Diante desse problema justifica-se ainda melhor 
―identidade da palavra escrita‖ quando mesmo narrador escreve ―Chove sem 
parar, e sinto-me doente. Continuo a indagar, atônito: ‗Quem sou?‘‖ 
(idem.ibdem). 
213 LINS, Osman. A rainha dos cárceres da Grécia. São Paulo: Cia das letras 2005, p. 
210. 
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Museo de la novela de la eterna de Macedônio Fernandez e de Tutameia de 
Guimarães Rosa, a perambulação dos fantasmas de Juan Rulfo, As cidades 
invisíveis de Ítalo Calvino. Esta citação recupera outros episódios 
importantes no percurso da obra de Osman Lins tanto aquelas 
publicadas em livros quanto as que ocuparam as páginas dos jornais. O 
sangue negro como se refere o autor de uma das epígrafes pulsou 
páginas e em alguns casos migrou delas para as narrativas ficcionais de 
Osman. A reunião destes caracteres condensa também a maquinaria de 
A rainha dos cárceres da Grécia é a pedra de toque de toda esta tese e 
justifica sua eleição para compor o corpo impresso deste estudo. 

A impressão tipográfica ou os gestos impressos pelo homem ao 
longo dos tempos ajudam a remontar a história de modo que, conforme 
ensinamentos de Walter Benjamin estes pontos de encontro constituem 
novos limiares a partir dos quais as matérias e suas temporalidades 
produzem sentidos, ou seja que de cada agenciamento para usar um 
termo deleuziano, cada agenciamento de coisas, nomes e suas marcas 
podemos reconfigura a narrativa acerca de determinados 
acontecimentos. Exemplos deste tipo de montagem é o próprio Passagem 
werk ou para falar em narrativas, poderíamos elencar o modo 
fragmentário de Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de 
Andrade, O mês da Gripe de Valêncio Xavier e o romance ainda pouco 
conhecido de Mario Peixoto, o Inútil de cada um.  
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Figura 1Diário de Pernambuco, 06 de outubro de 1957 
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4.2 Artesanato poético 
 

 

 
O que é O Gráfico Amador muitos já sabem. Um 
grupo de rapazes - à frente o romancista Gastão 
de Holanda, e mais o pintor Aloísio, o poeta José 
Laurênio de Melo e o cronista ainda inédito 
Orlando Ferreira - seguindo a linha dos mestres 
impressores Vicente do Rêgo Monteiro e João 
Cabral de Melo, adquiriu uma prensa manual e 
vem compondo uma série de pequenas obras de 
arte, já assinaladas de modo lisonjeiro em várias 
revistas especializadas, como Graphis214 e Signature. 
Não esperando a velhice, como Goethe, para 
descobrir que um bom trabalho pode ser 
realizado aos poucos, eles se reúnem em dias 
certos, num velho casarão da Rua Amélia, e 
desses encontros noturnos vão surgindo 
lentamente os livros que imaginam e fazem. 
 

Osman Lins  

 
 

 
 

 
Walter Benjamin no livro sobre o Drama Barroco tratando da 

alegoria, da relação entre palavra e imagem com cerne da visão alegórica 
escreve que ―os impressores, e os poetas, do Barroco deram a maior das 
atenções à imagem da escrita. ... Herder acha – e a opinião é válida ainda 
hoje – que a literatura barroca ‗é praticamente inexcedível na impressão e 
nos ornatos gráficos‖215. Reforcemos assim a tendência ou a atenção 

                                                           
214 A Graphis Magazine, revista especializada em publicidade, design, ilustração e 
fotografia internacional e predileta dos criativos e designers. Publicada em várias 
línguas, foi criada na Suíça em 1944. Hoje tem sede em Nova York, nos EUA. 
Disponível em www.graphis.com. Acesso em 29 de julho de 2016. 
215 BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2013, p 232. 
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dispensada por Osman Lins aos ornamentos gráficos desde muito antes 
de surgirem em Nove, novena. Entendendo essa relação não apenas de 
mera participação no roll dos membros d‘O Gráfico Amador figurando 
no Boletim e no grupo dos mãos limpas como eram chamados os 
associados que não punham a mão na tinta pra imprimir os livros. O 
livro de Cunha Lima traz uma ótima coleção das capas de quase todo 
catálogo do Gráfico que imprimiu ao longo de sete anos mais de 27 
títulos, dois boletins mais alguns volantes216. 

 Há, no entanto, considerável material nos periódico recifenses e 
no Suplemento Literário do Estado de São Paulo. Entre estes artigos vale a 
leitura de ―Artesanato poético no atelier 451‖ publicado pela escritora 
Angela Delouche217 no Diario de Pernambuco de 06 de outubro de 1957. 

                                                           
216 Enquanto esteve em atividade, O Gráfico editou As Conversações 
Noturnas: Poemas, José Laurênio de Melo, 1954; Ode, Ariano Suassuna, 
1955; Macaco Branco: Fortuna e Pena Deste Personagem no Reino do 
Futebol, Gastão de Holanda; O Gráfico Amador – Noticiário n.1 com 
linoleogravura de Aloísio Magalhães, 1955; Memórias do Boi Serapião, Carlos 
Pena Filho, 1955; Pregão Turístico do Recife, João Cabral de Melo Neto, 
1955; Mãe da Lua, José de Moraes Pinho – Peça para bonecas com música de 
Capiba, 1956; A Tecelã, Mauro Mota, 1956; Ciclo, Carlos Drummond de 
Andrade, 1957; Rumeur & Vision 1, 12 poemas de Baudelaire, Mallarmé, 
Verlaine, Rimbaud, 1957; Vários Poemas Vários, João Cabral de Melo Neto, 
um exemplar original, inédito, 1957; Cadernos de Arte do Nordeste: Capela 
de Nossa Senhora da Conceição da Jaqueira, 1957; Improvisação Gráfica 
(experiências tipográficas), Aloísio Magalhães, 1958; Mundo Guardado, Luiz 
Delgado, 1958; História de um Tatuetê, Hermilo Borba Filho, 1958; Aniki 
Bobó, João Cabral de Melo Neto, 1958; Cadernos de Arte do Nordeste: 
Azulejos Holandeses no Convento de Santo Antônio do Recife, 1959; Dez 
Sonetos sem Matéria, Sebastião Uchoa Leite, 1960; Gesta e Outros Poemas, 
Jorge Wanderley, 1960; A Rosa Jacente, Geraldo Valença, 1960; Recife-
Olinda, Eugênia Miller Brajnikov, álbum com dez litografias, 1960; Romance 
de Dom Beltrão, Lélia Coêlho Frota, composto, impresso e ilustrado a mão, 
1960; O Burro de Ouro, Gastão de Holanda, 1960; Dois Poemas Incidentes, 
Orlando da Costa Ferreira, 1961: Heredianos: Sonetos Traduzidos, Severino 
Montenegro, 1961; O Gráfico Amador nº 2, 1961; Arte Pernambucana 1: 
Francisco Brennand, texto de Flávio Mota, e dez reproduções de telas e 
paineis de cerâmica, 1961; Elegias, Ovídio, tradução, projeto e ilustrações de 
Gastão de Holanda, 1961. 
217 Autora sobre a qual pouco se sabe teve seu primeiro livro de contos ―Boneca 
partida e outros contos‖ publicado pela Secretaria de Educação e Cultura de 
Pernambuco em 1955. Osman Lins em artigo publicado no Diário de 
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Este grupo do qual Osman era um dos associados, publicou importantes 
livros em edições limitadas feitas em um prelo manual e em uma 
impressora elétrica da marca T.Janér218 com colaborações de Adão 
Pinheiro, Orlando da Costa Ferreira e do próprio Aloísio Magalhães.  O 
número 415 da rua Amélia era a residência de Aloisio Magalhães que 
durante o dia servia como escritório e oficina de Aloísio e a noite era 
ponto de encontro dos editores e outros artistas o que tornava o espaço 
um descontraído centro de cultura popular e de pensamento sobre as 
artes visuais e literatura. Hermilo Borba Filho em Fisionomia e espírito do 
mamulengo narra o encontro com um bonequeiro popular cuja 
apresentação Hermilo organizou na oficina do gráfico 

                                                                                                                        
Pernambuco narra que viu a autora rapidamente em uma livraria e somente 
depois de ter ido embora o livreiro lhe diz que era a jovem escritora. Osman 
escreve então sobre seu livro e publica ―Conto e Claridade‖ onde podemos ler as 
impressões de Osman: ―Isto, o sentimento poético das coisas vindo sempre 
como uma salvação é talvez a nota essencial de Angela Delouche, o fio que liga e 
identifica os seus contos. Assim é no personagem da primeira história, o homem 
cujo ciúme envenena as suas relações com a mulher e que, uma vez abandonado, 
mergulha numa tristeza perene, mas à qual sua imaginação infunde uma 
atmosfera que de certo modo o conforta e o encanta, fazendo das memórias 
como que uma existência recriada, embelezada e mais pura: ―Vivíamos num 
rumor de relva e de neblina, mansamente nos unindo e esperamos ser um grande 
e único rio de amor banhando o mundo. Ai! Aquêles dias!‖ Também em ―La 
plus que lente‖, em que um jovem liricamente enamorado é vencido pelas 
inclinações menos limpas de sua natureza e, sem coragem de revelar seu segrêdo 
à mulher que ama, decide pela morte, mas ainda aí pensando em milagres e 
ouvindo maravilhado o canto das cigarras; em ―O Palhaço‖, que chora suave 
numa manhã de abril e em cuja alma a presença da mulher ausente e amada 
esplende como uma rosa constante; e no ―Retrato de Else‖, moça que se sente 
uma pálida espectadora diante do mundo a quem enche um insondável vazio e 
que depois de rever e aceitar as suas tristezas ―viveu tão de manso aquele resto 
do dia que ficou se achando parecida com o rasto que fica na água depois que a 
barca sumiu‖, em todos esses contos há essa constante: as tranquilas visões 
exteriores pairando como um consôlo ou um chamado.‖ In. Diário de Pernambuco 
- Recife, 31 de março de 1957. Ps. A música que dá titulo ao conto de Angla 
Delouche é de Claude Debussy (1910). 
218 A T. Janér pertencia ao Sueco Tor Janér que chegou ao Brasil nos anos 20 
construindo uma empresa atuante nos ramos de perfuração de poços artesianos, 
venda de motores usados nos barcos que exploraram os rios da Amazônia, 
maquinários para a Usina de Furnas e equipamentos gráficos. Nos anos 
40/50/60 era líder no mercado de papéis de imprensa no país. 
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Na época em que o Teatro Popular do Nordeste 
estava preparando a montagem de peça de Ariano 
Suassuna, A pena e a lei, cujo primeiro ato é feito 
à maneira do mamulengo, andei atrás de tudo 
quanto foi mamulengueiro do Recife para mostrar 
o divertimento aos atores que deveriam imitar os 
bonecos. Uma noite, no meio da rua, encontrei 
um homenzinho que movimentava uma casa de 
farinha com bonecos dos mais interessantes. 
Tudo feito por ele. Era magro, amarelo, com cara 
de quem passa fome, gago e dizia chamar-se 
Benedito. Confessou que era também 
mamulengueiro e ventríloquo. Contratei-o por ser 
mamulengueiro e o apresentei ao elenco duas 
noites depois, na sede do Gráfico Amador.219 

 
 
O que acontecia na cidade no meio artístico reverberava e cada 

um dos participantes contribuía para fortalecer cada grupo artístico e a 
repercussão de livros, espetáculos e iniciativas como a do próprio 
Gráfico Amador no Recife e outros centros. Toda a cena cultural pode 
ser vista como uma família tipográfica, cada tipo deixando uma marca 
em sua característica produção artística.   

O espetáculo dirigido por Hermilo e que ocupou a oficina do 
Gráfico foi matéria para um artigo de Osman Lins publicado no Jornal do 
Commercio e no Suplemento literário do Estado de São Paulo.  

 
No primeiro ato (ou peça), não é apenas o 
espírito do mamulengo que vamos reencontrar. E 
sim o próprio mamulengo, interpretado por gente 
– os atores aparecendo da cintura para cima, 
repetindo os gestos sumários dos bonecos, as 
saídas de cena sendo feitas como se o 
mamulengueiro invisível puxasse para baixo os 
seus heróis, etc. Reaparecem aí o João Grilo de A 
compadecida e a Caroba de O santo e a porca, agora 
sob as espécie do negro Benedito, empenhado em 
enredar dois falsos valentões, Vicente Borrote e o 

                                                           
219 BORBA FILHO, Hermilo. Fisionomia e espírito do mamulengo – o teatro popular do 
Nordeste. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1966, p. 142. 
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Cabo Rosinha, com o fim de conquistar as graças 
de Cheirosa, que termina deixando-o só e indo 
embora com seu antigo noivo Pedro, motorista 
de caminhão, o que arranca do negro, num 
momento, um dito altamente cômico e 
significativo, como expressão popular de 
desespêro: ―Esta vida é um fiofó de vaca‖. 220 

 
 
 
 
 
 
 
 

A produção artística era muito intensa na capital pernambucana 
e o intercâmbio era da mesma maneira constante. Orlando da Costa 
Ferreira221 havia ganhado em 1950 uma bolsa para pesquisa realizada na 
Biblioteca Pública do Estado de São Paulo com acompanhamento de 
Sérgio Milliet.  

Em 1958, Orlando viaja para Paris para um estágio e pesquisa 
em artes gráficas a convite do Consulado francês por um período de seis 
meses222; Aloísio Magalhães passara uma temporada de um ano nos 
Estados Unidos trabalhando com Eugene Feldmann proprietário da 
Falcon Press. Retorna ao Brasil para dar continuidade ao trabalho com o 
Gráfico Amador, mas antes passa pela Europa em um programa de 

                                                           
220 Jornal do Commercio – Recife, 20 de março de 1960. Este artigo, com exceção 
do primeiro parágrafo e bem pequenas alterações, é o mesmo que saiu no 
Suplemento Literário do Estado de São Paulo no dia 5 de março de 1960. Está 
publicado também em Imprevistos de arribação: publicações de Osman Lins nos jornais 
recifenses.  
221 Orlando da Costa Ferreira foi um incansável pesquisador da arte do livro e 
das gravuras. Em 24 de novembro de 1957 inicia a publicação de uma série de 
artigos intitulados ―No caminho das estampas‖. 
222 Diário de Pernambuco 23 de dezembro de 1958. 

Diário de Pernambuco 16 de janeiro de 1960 
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visitas às galerias em diversos países, conforme informa o poeta Mauro 
Mota em sua coluna semanal ―Literatura da Semana‖223. 

 Joel Pontes, outro intelectual envolvido com o Gráfico Amador 
e com toda a cena cultural do Recife no período havia passado também 
uma temporada ensinando na América do Norte. Joel Pontes ao voltar 
assume a coluna sobre teatro e artes no Diario de Pernambuco as quartas 
feiras. Ministrou algumas palestras importantes sobre Garcia Lorca e 
sobre Machado de Assis sobre as quais escreveu Osman Lins no artigo 
―Machado de Assis e o teatro‖: 

 
Aos que conhecem Joel Pontes, não surpreende 
que ele tenha decidido estudar, na obra 
machadiana, o teatro. Não temos aqui o caso do 
exegeta que, verificando estar em moda escrever 
sobre um autor, decidisse também ―trazer sua 
contribuição‖, resignando-se a abordar um 
aspecto menor, os mais vastos e significativos já 
esgotados por ensaístas mais experientes, mais 
ativos ou mais velhos. Em Joel Pontes, a escôlha, 
por assim dizer, seria inevitável: leitor dos mais 
constantes e dos mais agudos, tem abordado, em 
sua atividade como crítico, romancista, contista e 
poeta, mas é ao teatro que a sua vida tem estado 
ligada de um modo constante. 
A paixão é antiga, remonta aos vinte ou vinte e 
poucos anos com o Teatro do Estudante de 
Pernambuco, do qual participavam, entre outros, 
Sebastião Vasconcelos224, Gastão de Holanda, 

                                                           
223 Diário de Pernambuco, 18 de agosto de 1957. Disponível em 
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_13/43297?pesq=O%20grafico 
amador. Acessado em 09/02/2019. 
224 Sebastião Vasconcelos Costa (Pocinhos, 1927 - Rio de Janeiro, 2013), ator 
paraibano que iniciou carreira no Recife e ficou famoso no Sudeste. Além de 
participar da fundação do Teatro Universitário, trabalhou no Teatro de 
Amadores de Pernambuco, dirigido por Ziembinski, Gianni Ratto e Graça 
Mello, e pelo Teatro do Estudante de Pernambuco, de Hermilo Borba Filho. Já 
no Rio de Janeiro, participa de importantes centros de produção teatral, tais 
como a Companhia Tônia-Celi-Autran (CTCA), onde atuou em Lisbela e o 
Prisioneiro, de Osman Lins, e o Teatro Nacional de Comédia (TNC). Ator assíduo 
nas novelas da TV Globo. In Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. 
São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br. Acesso: 10/01/2018. 
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Hermilo Borba Filho e Ariano Suassuna. Aí fez 
Joel Pontes suas primeiras experiências como ator 
e é bem possível que, naqueles tempos heroicos, 
também se encarregasse dos cenários ou 
trabalhasse como eletricista, pois no T.E.P. não 
havia especializações. Mas o que importa assinalar 
é a constância desse amor; e a intimidade com o 
teatro, resultado de leituras e de uma considerável 
participação como crítico, intérprete e mesmo 
diretor. Como todos nós, é certo, tece o seu 
descaminho, ingressando no rádio do qual 
felizmente libertou-se a tempo. E ainda hoje, 
como professor contratado de Literatura 
Dramática no Curso de Teatro da Escola de Belas 
Artes de Pernambuco, não se resigna a discorrer 
sobre autores e textos, continuando a ser, além de 
professor dos mais escrupulosos e sérios, homem 
de teatro, destacando-se entre as suas 
interpretações mais recentes a de Messer Nicia na 
Mandrágora para o Teatro Popular do Nordeste, e 
do Padre Browne em o Living-Room225 para o 
Teatro de Amadores de Pernambuco.226 

 
A atenção destes artistas e professores aos movimentos de 

resistência contra o fascismo fica evidente à medida que se reúnem os 
indícios contidos nas obras e arquivos. Assim como Joel Pontes estuda 
Garcia Lorca, Osman Lins também se alia à dramaticidade das bailarinas 
espanholas em sua viagem à Europa e relata isso em seu Marinheiro de 
Primeira viagem fazendo alusão ao Duende227, espécie de gênio ou 
diamond criador  

                                                           
225 The Living-Room (1953), primeira peça de Graham Greene, tem o Padre James 
Browne como um dos personagens.  
226 Jornal do Commercio – Recife, 04 de junho de 1961. Publicado em Imprevistos de 
arribação: publicações de Osman Lins nos jornais recifenses, p. 86. 
227 O duende lorquiano surge no clímax vital que aproxima dançantes, cantaores, 
poetas, toureadores, músicos, etc. da morte. Prazer e sofrimento é um 
paroxismo existencial que, à maneira da tragédia nietzscheana, beira a dissolução 
tanto quanto abre novas existências. Por isso, para Lorca ―el duende ama el 
borde de la herida‖ (1984, p.104). Lembre-se que na sua tentativa de definição da 
―brasilidade‖, perante Günter Lorenz, Guimarães Rosa evocava a figura do 
duende. (LORENZ, 2009, p.LX). Essas referências estão na tese O Páramo é do 
tamanho do Mundo: Guimarães Rosa, Bogotá, Iauaretê, de Byron Vélez Escallón 
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Os cantaores lançavam seus agudos, gritavam seus 
olés, feriam forte as cordas das guitarras. Das 
bailaoras, o corpo respondia coleante e enérgico 
aos ritmos do canto e das guitarras, todas sabiam 
das com os sapatos no tablado, violentamente, 
todas eram belas e tinham os braços obedientes, 
as mãos expressivas. Somente uma possuía o 
duende.228 

 
Esta descrição leva, por associação, a pensar nos poema ―A 

bailarina‖ de João Cabral de Melo Neto que está no livro O engenheiro, 
livro cujo poema título fornece a epígrafe de Nove, novena. No entanto, a 
imagem mais forte da bailarina flamenca esta em um poema de Rilke 
chamado a ―Bailarina espanhola‖.229 Estas imagens e interesse a 
dimensão trágica do duende está na pauta dos assuntos aos quais Osman 
se dedicava naquele tempo. Era o período em que cobriu toda uma 
temporada de teatro em Paris e foi entrevistar Jean-Louis Barrault.230  

Ainda Osman Lins publica artigo sobre o encerramento da 
primeira turma do curso de Arte dramática da Escola de Belas Artes. 
Deste curso Osman Lins passou a escrever peças de teatro 

 
Essas considerações vêm a propósito do Curso de 
Arte Dramática da Escola de Belas Artes231, que 
encerra agora o seu primeiro ano de vida. Divide-

                                                                                                                        
apresentada ao Programa de Pós graduação em Literatura da Universidade 
Federal de Santa Catarina em 2014.,p.249. 
228 LINS, Osman. Marinheiro de primeira viagem. São Paulo: Summus, 1980, p. 125. 
229 A primeira e a última estrofe: ―Como um palito de fósforo na mão, alvar/ 
antes de, aceso, estender suas línguas ardentes/ para todos os lados – a dança 
circular/ de junto do espectador começa a alargar/ seus círculos, clara, célere e 
cálida sempre.// E eis que de súbito se faz chama a dança inteira.// triunfante e 
segura, com um sorriso amável,/ ela saúda então, ergue o rosto e sem disfarce/ 
o esmaga com seus dois pezinhos implacáveis‖ In. RILKE, Rainer Maria. Poemas. 
Trad. de José Paulo Paes. São Paulo: Cia das letras, 1993, p. 91. 
230 Os artigos oriundos desta viagem foram publicados em cinco artigos no Jornal 
do Commercio em Recife em 1961. 
231 Escola de Belas Artes de Pernambuco. Fundada em 20 de agosto de 1932, 
iniciou seus cursos de música e artes dramáticas em 1958. No final dos anos 
1940, foi incorporada à Universidade do Recife, à qual vincula-se atualmente sob 
o nome Centro Cultural Benfica da UFPE.  
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se o Curso em dois ramos: Interpretação, com 
um currículo de três anos (para os que desejam 
ser atores, cenógrafos, figurinistas, cenaristas etc.) 
e Dramaturgia (para os críticos, para os que 
desejam conhecer a técnica e o oficio da arte de 
escrever para o teatro e mesmo para os que 
desejam apenas ter uma visão mais ordenada do 
fenômeno teatral), este com a duração de dois 
anos. Em 1961, terá início igualmente um Curso 
de Direção, ao qual serão admitidos apenas os 
que já tenham feito o curso de Interpretação.232 

 

O Teatro do Estudante de Pernambuco (TEP), em cujo grupo 
estavam Gastão de Holanda, Ariano Suassuna, Hermilo Borba Filho e 
Capinam começou sua atividades dentro da Faculdade de Direito com 
apadrinhamento de Paulo Rangel Moreira e Murilo Costa Rego diretores 
do centro. Como diz Hermilo Borba Filho em entrevista ao critico de 
cinema o jornalista Celso Marconi (que também foi editor do Segundo 
Caderno do Jornal do Commercio),  

 
O Lula Cardoso Ayres desenhou os cenários, fez 
os figurinos (para uma peça de Tchekov)...e assim 
começo a longa caminhada, de 46 a 53...Mas o 
teatro do Estudante foi mais do que um grupo de 
teatro: reunia intelectuais, artistas. Tinha um 
romancista, como Gastão de Holanda, um pintor, 
como Aloísio Magalhães, um poeta, como José 
Laurênio de Melo, um ensaísta, com Joel Pontes. 
E assim por diante.‖233 

 
 
Há vários desdobramentos das relações entre os participantes 

do Gráfico Amador e Osman Lins. Uma delas marca a montagem de 
Lisbela e o prisioneiro, cuja cenografia para a estreia no Rio de Janeiro em 

                                                           
232 Jornal do Commercio – Recife, 7 de dezembro de 1958. Publicado em Imprevistos 
de arribação: publicações de Osman Lins nos jornais recifeneses. 
233 BORBA FILHO, Hermilo. ―O homem de teatro Hermilo Borba Filho‖ In. A 
palavra de Hermilo. Juareiz Correya e Leda Alves (Org.) Recife: CEPE, 2007, 
p.206. 



 

 

150 

13 de abril de 1961, foi feita por Aloísio Magalhães. Pode-se perceber 
que esta relação está muito mais marcada a produção dramatúrgica de 
Osman Lins pelo fato de que o período era o de formação do teatro 
pernambucano. Praticamente todos fizeram parte do TEP ou do Curso 
de Formação em dramaturgia iniciado em 1960.  

Neste período o teatro pernambucano já está nos palcos do Rio, 
Belo Horizonte e São Paulo, seguindo mais ao sul rumo ao Uruguai onde 
acontece a estreia do espetáculo O santo e a porca de Ariano Suassuna. 
Sobre estas apresentações Osman escreve uma carta para Zilá 
Mamede234 acompanhada de um breve artigo sobre o assunto para 
publicação em alguma revista que Zilá editou ou pretendia editar. No 
início de outra carta menciona que soube por intermédio de Orlando da 
Costa Ferreira que Zilá não havia conseguido a bolsa de estudos 
provavelmente uma das bolsas ofertadas pelo governo francês com a 
qual tanto Osman quanto Orlando viajariam. Nesta carta o mesmo 
Osman conta ter escrito uma peça em três atos, pelas características e 
pela data deve se referir a Lisbela e o prisioneiro. Esta peça carrega em seu 
corpo textual algum vestígio da viagem à Minas principalmente ao se 
verificar ( tornar verídica) a escritura da segunda crônica da série 
―Cadernos de Minas Gerais.‖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
234 Carta datada de 15/06/1963.Arquivo Fundo Osman Lins IEB – USP( OL-
RS-CA-0036-1) 
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 Carta de Osman Lins para Zilá Mamede 

Fundo Osman Lins – IEB – USP - OL-RS-CA-
0014-1 
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No Jornal do Commercio que durante alguns anos foi editado por  
Orlando da Costa Ferreira e no Suplemento Literário do Estado de São Paulo, 
Osman Lins (bem como outros membros d‘O Gráfico, principalmente o 
próprio Orlando da Costa Ferreira) publicou vários artigos sobre as 
edições d‘O Gráfico Amador.235  

O olhar sensível aos ornamentos dos textos e das edições 
manuais d‘O Gráfico Amador, de certo modo, antecipa a primeira 
viagem que Osman faria pessoalmente à Minas Gerais em 1960 viagem 
que se repetirá várias vezes e que inclusive será importante par aa obra 
futura e até inacabada por Osman Lins.  

Em 1956 O Gráfico Amador, publica o livro Memórias do Boi 
Serapião do poeta Carlos Penna Filho (1929-1960). Segundo livro 
publicado pelos quatro editores chega às mãos de Osman Lins que 
escreve uma resenha publicada no Jornal do Commercio e no Suplemento 
literário do Estado de São Paulo em outubro de 1956. Resenha em que 
recupera também a arte da tipografia de Vicente do Rego Monteiro236 e 
João Cabral de Melo Neto237. Nestes ―Imprevistos de arribação‖238 
alcançamos o Osman leitor de poesia cujos indícios podem ser vistos nas 
epígrafes de seus livros e aqui outros tantos poetas lidos com atenção 
como Zilá Mamede, Carlos Moreira, Ascenso Ferreira e seu amigo 
Mauro Mota. Além destes, Osman ainda escreve cerca de seis artigos nos 
jornais recifenses e paulistas dando conta das publicações d‘O gráfico 
amador. 

 
 

                                                           
235 Teatro e ensaio Jornal do Commercio, 22 de novembro de 1959. Publicada também 
no Suplemento Literário do Estado de São Paulo em 7 de novembro de 1959. Um poeta 
e um boi, Jornal do Commercio (PE) - Recife, 21 de outubro de 1956. Texto também 
foi publicado no Suplemento Literário do Estado de São Paulo em 6 de outubro de 
1956. A Capela da Jaqueira Jornal do Commercio – Recife, 14 de junho de 1959. 
Dois e duas, Jornal do Commercio – Recife, 29 de janeiro de 1961. 
236 Vicente do Rego Monteiro criou a editora La press à bras e imprimia seus 
livros em um prelo manual. 
237 O nome da editora de João Cabral era ―O livro inconsútil‖ sugestão de 
Manuel Bandeira. Desta editora saíram 14 títulos ente eles uma edição do Cão 
sem plumas em 1950. 
238 Título da edição crítica dos textos publicados por Osman Lins em jornais 
recifenses organizado por Ana Luiza Andrade, Cristiano Moreira e Rafael Dias. 
Resultado de uma pesquisa realizada por mim em Recife na qual recuperei mais 
de 100 textos de Osman inéditos em livros incluindo uma série de poemas. 
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Boletim Nº2  d'O gráfico Amador, no qual se pode verificar 
o nome de Osman Lins como associado. Acervo de Flávio 

Vignoli. 
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5. Tipos gráficos  
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5.1 Orlando da Costa Ferreira 
 
A história do Gráfico Amador, da vida cultural do Recife nos 

anos 60, quando os artigos de Osman Lins ocupam os jornais recifenses 
produzem um arquivo impresso com várias camadas. A permanência de 
certos encontros são resultados de gestos que muitas vezes quedam 
obscurecidos dentro de arquivos entrefolhados no tempo. É importante 
perceber impressões, dobras pouco iluminadas pela historiografia cuja 
pauta define o Gráfico Amador em torno dos quatro mestres que de fato 
o fizeram existir. Ocorre, no entanto, que o olhar que busca vestígios 
indiciários pode escovar esta história a contrapelo e extrair outras 
variantes da narrativa. Mais uma vez, as extremidades do arco histórico 
da escritura osmanina se tocam formando um elipse. Nesta órbita con-
sidero alternativas para narrar. Considerar é perceber as constelações, 
delirar ou percorrer desastradamente os arquivos, reuni-los ou como se 
fossem letras para a linotipo, refundi-los no fogo da caldeira e assim, 
recuperando a ideia de Giorgio Agamben, construir o relato239.  

Antes, gostaria de recordar um acontecimento na narrativa do 
livro A rainha dos cárceres da Grécia (1976). Sabemos que o romance é um 
diário escrito por um professor que se debruça sobre o livro de sua 
amante morta. Este livro tem com título também A Rainha dos cárceres da 
Grécia. Há desde o início um problema da reprodução, portanto de 
tempo. Este tempo é problematizado na narrativa com relação à 
memória frágil predominante na modernidade. No romance esta situação 
da deterioração da memória é alegorizada pela gata ―Memosina‖ que a 
certa altura morre em um bueiro apontando o problema do narrador que 
passa a perder sua referência de sujeito centrado.  

Lembremos da epígrafe de abertura da tese ―a identidade da 
palavra escrita é problemática‖ e mais adiante o narrador passa a invadir 
o romance sobre o qual ele escreve arremata ―Sou uma aranha cuspindo 
a minha teia‖  narrador passa a ser então narrado por si próprio 
rompendo o limiar do testemunho, emaranhado no próprio fio narrativo. 
 

                                                           
239 Giorgio Agamben, neste curto e potente ensaio ―O fogo e o relato‖, escreve 
que ―todo relato – toda a literatura- é memória da perda do fogo‖ (p. 29). Ao 
que me refiro aqui, utilizando o ensaio , esta imagem como analogia à tipografia, 
a linha fundida na linotipo será usada para impressão apenas depois de resfriada 
ou seja, que a narrativa será impressa depois que o calor da fundição deixar o 
corpo da letra. 
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Mesmo porque a quem alcance este murmúrio, o 
meu, não terá outro laudo, outro indício, outro 
testemunho, outra comprovação. Somos 
incontestáveis, eu e a minha outra realidade, 
entranhada em mim, dissociada de mim, o 
discurso. Noturnas matilhas de cães mata a sede 
no rio e escurecem a água de latidos que 
empanzinam os peixes. Posso ou podem (quem 
sabe ainda? quem, aqui, este seguro mais de 
nada?), por uma dessas químicas a que um longo 
e inquieto uso expôs a escrita, salvando-a da 
estrita servidão utilitária e  abrindo-lhe 
virtualidades arriscadas, posso ou podem, é só 
tanger de leve algum leve instrumento, mudar a 
identidade deste monólogo com o qual venho 
convivendo, ou então, atingida a essência do 
monólogo, eis-me atingido igualmente no meu 
‗eu‘, eis-me atingido em minha essência e 
logo me revelo outro, não mais um ente que 
escreve, e sim que é escrito. O espectro do 
autor dando lugar a um ser imaginário, 
diversamente constituído, imerso numa versão 
singular – e da qual talvez se possa dizer mágica- 
do espaço e tempo.240 

 
Muito bem, com esta situação que por sua vez ecoa nos gestos 

autográfico já referidos nesta tese, passo também a emaranhar-me nesta 
trama a que venho fiando antes mesmo da escrita desta tese enleado nas 
narrativas e arquivos de Osman Lins. Em uma das inúmeras leituras de 
A rainha dos cárceres da Grécia cujas páginas finais servem aos leitores 
assíduos da obra osmanina, como uma espécie de arca indiciária e quase 
incendiária, pois faz pensar em queimar muito do que se escreveu sobre 
este romance. Justamente nestas páginas finais de seu último livro 
Osman Lins evoca muitas figuras que fizeram parte de sua vida nos anos 
de Recife, anos do Teatro Popular do Nordeste, do Gráfico Amador, das 
redações de jornais, de ambientes de Banco do Brasil, entre tantos outros 
fatos biográficos que passam ao corpo de seus textos. 

Assim, sinto-me contagiado pela prática do autor a que me 
dedico e sobre o qual muitas matérias e materiais levantei ao longo da 
pesquisa que não cabem neste relato. Contagiado assim me inscrevo 

                                                           
240 LINS, Osman. Op. cit. 2005,p. 211.grifo meu. 
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nesta tese, me imiscuo entre a letra de Osman e alguns relatos e outros 
contatos pessoais. Antes, porém outra citação das páginas finais de A 
rainha dos cárceres com a qual me justifico e argumento confessadamente 
seguidor do narrador do diário fazendo em certos momentos da tese o 
que o narrador diz ter feito a respeito de seu estudo sobre Julia Enone: 

 
17 de setembro 

 
Cedi, aqui e ali, à tentação de fazer com que 
assome, ao meu estudo, o perfil de Julia, delicado 
. Infringi, com isto, leis que a rigor não me 
atingem, empenhado que estou numa aventura, e 
não na disciplinada execução de movimentos 
exteriores a mim, embora, acredito, muito mais 
corretos e eficientes. Não escrevo isto para 
desculpar-me, e sim por me ocorrer que ao 
retrato faltam ainda alguns traços, importantes. 

 
A cada leitura de A rainha dos cárceres da Grécia algo novo aparece 

como se decantasse a água da narrativa. Numa destas ocasiões leio já no 
fim da narrativa duas passagens que alertaram para a impressão que O 
gráfico amador e seus amigos deixaram na vida de Osman Lins. A 
primeira passagem dá conta do falecimento de Orlando da Costa Ferreira 
em uma longa citação na qual rmemora alguns gestos do amigo que, 
assim com a poeta Zilá Mamede, vivia em torno da pesquisa sobre os 
livros 

 
2 de setembro 

 
Morreu hoje. Chamava-se Orlando da Costa 
Ferreira e há muito eu não via esse leitor atento e 
exigente, a quem me uniam os livros. Seu 
interesse, entretanto, mais amplo que o meu e 
sábio, ia além dos textos: seduzia-o o livro com 
suas metamorfoses. O livro? Os caracteres 
tipográficos,  as  variedades  de  papel,  a  gravura,  
os  métodos  arcaicos  ou  modernos  de 
reprodução,  o  uso  da  página,  a  encadernação.  
Esse  conhecimento,  que  aprofundou  a  vida 
inteira, nunca se  transformou  num ato de  posse  
ou de orgulho, saber era  um  modo seu de amar. 
Não colecionava obras raras e duvido que as 
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ambicionasse, dada a pouca força, nele, da 
avareza, mesmo em suas formas nobres. Para não 
guardar o que sabia, há quase vinte anos –vinte 
ou mais? –dedicava noites e domingos a um 
estudo onde concentra o que aprendeu e pensava 
sobre o livro. Vinha agora procurando editá-lo e 
morre (chuta o saco, Orlando!) com o manuscrito 
na mão. Apesar de tudo, não me comove a sua 
morte como devia comover. Vejo-a, à distancia, 
entendem?, e o que desejo, confesso, é fechar as 
persianas, dormir um dia e uma noite, surdo, sem 
que me sobressaltem, como vem sucedendo, 
esses ruídos brutais e  cuja  origem não  descubro,  
gritos,  tiros  isolados,  choques  de  metais,  
ferraduras  no  chão úmido. Sinto que fujo de 
mim, e quando acordo, transparece, o fio mais 
agudo, a questão que ultimamente me 
desequilibra: ―Quem sou?‖ Embotam-me estas 
noites desassossegadas? Que é o espírito, afinal, 
se tanto depende do corpo? Tua morte, pois, não 
me fere Orlando. Adeus. Só? Desabotoa as calças, 
mija uma última vez neste país que não retribuiu 
em nada o que lhe deste e depois vira as costas, 
segue, some. Teu livro está escrito e bem escrito, 
Fim.241  

 
Orlando da Costa Ferreira faleceu em 1975. Segundo José 

Laurênio de Melo na nota previa a edição de Imagem e letra pela Edusp, a 
pesquisa teve início em 1959 ―quando Orlando da Costa Ferreira 
retornou ao Recife após um estágio em Paris como bolsista do governo 
francês para o estudo da arte e da técnica do livro‖242 havia deixado 
pronta a segunda edição de seu livro Imagem e Letra cuja primeira edição 
saiu após sua morte e uma segunda edição com material já elaborado 
pelo autor saiu em 1994 pela Edusp. As ausências dos amigos passam a 
ser mitigadas em suas páginas. 

 
  

                                                           
241 LINS, Osman. A rainha dos cárceres da Grécia. São Paulo: Cia das letras, 2005, 
192. 
242 José Laurênio de Melo em nota a 2ª edição Imagem e Letra EdUSP, 1994. 
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5.2  Montez Magno 
 

No INPS conhece Gilvan Lemos, já com obra 
publicada e que sempre lhe empresta livros, além 
de confiar-lhe os novo manuscritos, mal sabendo 
que ela, na aparente falta de rumo, avança sem 
desvios para a determinação de escrever, desde 
muito firmada em seu espírito. 
No período entre a demissão do emprego e o 
nosso encontro, na primeira coletiva de dois 
artistas raros, com algo de angélico no modo de  
ser, José Cláudio e Montez Magno, ambos de vida 
modesta e que, assim mesmo, tantas vezes 
hospedaram-na, oscilou entre trabalhos grosseiros 
e fases de inatividade no sentido corrente, quando 
se enfiava nas bibliotecas, na Livro 7 – cujo dono 
lhe emprestava edições estrangeiras, que ela 
devolvia imaculadas – ou em casas de intelectuais, 
como Hermilo Borba Filho, Paulo Cavalcanti, 
Jefferson Ferreira Lima e Gastão de Holanda, 
onde passava dias lendo ou discutindo.243 

 
 
Após reler este trecho fui buscar os nomes. O de Hermilo, 

Gastão de Holanda já me eram familiares bem como o de Gilvan Lemos 
a quem visitei um ano antes de seu falecimento. Sua memória bastante 
frágil, mas sua gentileza presente e forte fizeram perceber o motivo do 
afeto e elogios tecidos por Osman Lins em seu artigo ―Noturno sem 
música‖244 sobre a estreia de Gilvan  Lemos. A referência a Livro 7 era 
também familiar pois já soubera que a livraria pertencia a Tarcísio Pereira 
que chegou a ser genro de Osman Lins. 

Mas havia ali Montez Magno a quem busquei na internet 
encontrando o nome do escritor e produtor Itamar Morgado que havia 
organizado Soma, uma antologia de poemas de Montez publicada em 
2016. Telefonei a Itamar e este marcou uma conversa com Montez na 
ocasião em que viajávamos Profª Ana Luiza e eu para concluir uma etapa 
das pesquisas nos periódicos. 

                                                           
243 LINS, Osman. Op. cit, p. 201. 
244 Jornal do Commercio, 23 de novembro de 1958. Publicado em Imprevistos de 

arribação: publicações de Osman Lins nos Jornais recifenses. 
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Em 28 de outubro de 2016 estávamos Ana Luiza, Itamar e eu na 
casa de Montez Magno na rua 17 de agosto nº 1991 no bairro de Casa 
Forte. Nos recebeu em sua sala repleta de livros e pinturas e passamos 
uma tarde até anoitecer conversando. Montez cantou uma ária de opera 
para nós, contou histórias de suas viagens, do movimento artístico dos 
anos 60 e sua participação no Gráfico amador. Em 1977 ilustrava a 
edição de O diabo na noite de natal (1977) peça que havia sido escrita por 
Osman Lins antes mesmo de Lisbela e o prisioneiro e que havia sido 
assinada com um pseudônimo Napoleão Berimbau245. Essa história está 
registrada nas cartas que Montez gentilmente me enviou junto com o 
conto que havia escrito em homenagem a Osman Lins. Ao fim da 
conversa Montez me confiou seu último livro de poemas para que eu o 
editasse e imprimisse na oficina tipográfica Papel do Mato. Trabalho 
realizado juntamente com o design e sócio Jakson Chiappa quem assina 
o projeto gráfico do livro. Disse-me ainda, que Osman Lins conheceu 
apenas Floemas seu primeiro livro e que se conhecesse sua obra posterior 
teria uma opinião diferente. De fato em sua correspondência Osman 
escreve a Montez que sua obra ―monstruosa‖ como pintor não deixaria 
que a poesia tomasse tanto espaço. Mas pouco tempo antes de falecer 
escreve carta em 28/03/1978 dizendo que Montez ―anda bom na 
poesia!‖.  

Montez Magno nasceu em 27 de julho de 1934 na cidade de 
Timbaúba –PE Zona da Mata, mesma cidade de onde surgiram o poeta 
Sebastião Uchoa Leite e o crítico Mario Pedrosa. Montez Magno começa 
a escrever poemas nos anos 50 e vivenciou a efervescência dos anos 60 
em que Recife passara a se reconhecer com modernista. A maior parte 
dos artistas seguia a tendência figurativa muralista que imperava no 
período. Segundo o pintor José Claudio ―ninguém ousava pintar 
paisagem , nem como fundo‖246.  Montez chegou a participar da Escola 
de Belas artes cujo professor era Mario Nunes, mas preferiu ser 
autodidata por seu traço e seu espírito estar mais ligado ao 
abstracionismo. Nesta outra vertente, outra vereda e acabou chegando 
no Atelier Coletivo fundado pelo escultor Abelardo da Hora.  Em 1957 
alugou uma casa na Rua São Bento, n 358 e montou o primeiro ateliê e o 

                                                           
245 Encontrei esse original datilografado na Biblioteca Joaquim Cardozo no CAC 
da UFPE. 
246 In. GOUVEIA, Bete. Os microplanos de Montez Magno & os Infra-minces de Marcel 
Duchamp. Olinda: Flanar, 2015. p. 36. 
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primeiro atelier da cidade alta. A esta proposta se juntaram os amigos 
Anchises Azevedo e o pintor gaúcho Adão Pinheiro.  

A guinada dada pela Bienal de São Paulo em 1955 segunda a 
qual a arte abstrata ganhava espaço, facilitou a chegada da obra de 
Montez e Anchises. Seu trabalho interessou também o designer Aloisio 
Magalhães em 1957. Essa aproximação fez com que Montez participasse 
do grupo do Gráfico amador criando com Aloisio uma série de 
monotipias. Eram os anos 50 anos de formação de vários agrupamentos 
artísticos 

 
a começar pelo Ateliê coletivo criado por 
Abelardo da Hora, no bairro da Boa Vista, onde 
se reuniam, entre 1952 e 1957, artistas como 
Wilton de Souza, Gilvan Samico, José Claudio, 
Wellington Virgolino, Guita Charifker e outros 
nomes importantes. Primeiro na Rua da Soledade, 
depois na Rua Velha e Rua da Matriz...Daí em 
diante, viriam coletivos como o Clube da Gravura 
(1953), o próprio O Gráfico Amador (1954), o 
Movimento da Ribeira (1964), o Atelier +10 
(1965), a Oficina 154 (1965/1966) e, mais tarde, 
em 1974, a Oficina Guaianases de Gravura, por 
iniciativa de João Câmara e Delano247 

 
 

Montez era uma figura participativa e construía seu trabalho 
atento a cena da modernidade em cujo advento dos novos paradigmas da 
arte contemporânea ele havia apreendido e produzido a partir de quase 
nada, dos ready-mades248. A liberdade com que se dedicava a sua criação 
permitiu que seu trabalho saísse do território recifense e ganhasse bienais 
e exposições individuais em São Paulo e Rio de Janeiro. Para o catálogo 
de uma exposição no Rio de janeiro em 1968.  Ligia pape escreve 

 
O material provoca a criação, sugere a invenção, 
espontâneo, liberto de qualquer conotação 
particular. Há a ideia. E ela rascunha o material 
do cotidiano. Como uma proposição, uma 

                                                           
247 MINDÊLO, Olívia. Montez Magno, poeta, artista, camaleão. Recife: CEPE, 2018, 
p 77. 
248 Observar que Bete Gouveia escreve sua tese estudando os infraleves de 
Duchamp com os microplanos de Montez.  
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amostragem, a transmutação do uso ordinário, ao 
novo significado. Algo diferenciado. O anti-
resíduo da faina, alguma coisa nova, plena. É 
antiarte. Proposta a partir do quase-nada. Daquilo 
que é usado, e agora, é novo ato.249 

 
 

 
 
Uma poética minimalista, com os poemas orientais, tankas, 

haikus, Montez é um poeta pintor, seus quadros não são apenas os 
geométricos, suas instalações não buscam apenas os quase-nada. Montez 
poderia dizer que Montez segue a linha contrária à tradição ocidental 
acusada por Roland Barthes de ―transformar ‗impressão‘ em descrição‖ 
250. A linha entre escrita/imagem é muito tênue em seu trabalho cuja 

                                                           
249 Apud. GOUVIEA, Bete. Op. cit. p. 38. 
250 BARTHES, Roland. O império dos signos. São Paulo: Martins Fontes, 2016, 
p.101 

Crisálida de Montez Magno. Editado pela tipografia Papel do Mato, em Rodeio SC. 
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economia é mais dispendiosa nas pinturas que na escrita. Declarado 
admirador de Joaquim Torres-Garcia, Montez alcança na série ―Barracas 
do nordeste‖ um ponto de equilíbrio entre a cultura popular a qual a 
maior parte dos pintores nordestinos adere como traço contínuo e a 
investigação metafísica abstracionista e por vezes impressionista com na 
série Thânatos na qual atinge um nível no qual a pintura é uma espécie 
de sensação, muito próxima a alguns trabalhos de Francis Bacon nos 
quais, o que há de narrativa sobre a tela advém da sensação251 sem desvio 
da narrativa cerebral que muitas vezes é obstáculo a este tipo de arte que 
carregam em si o grito da vida latejante. 

Voltamos para escrita e ao comentário de Osman Lins sobre 
seus poemas que são na verdade poemas que irão figurar no livro 
Floemas, poemas acompanhados por uma série de imagens de planas 
como se fossem exsicatas. Este universo mínimo aproxima a poesia de 
Montez Magno, poesia e ética ao poeta Gary Snyder e sua prática zen. 
Montez escreve diversos poemas com muita aproximação da estética 
oriental subtraindo o sentido inicial cifrando um pouco mais nas 
composições tais como a série de vinte tankas inéditos enviados a mim 
por Montez juntamente com sua biografia.  

 
Vida parca que afaga 
Coração que nega em seu jardim: 
Nada eleva um canto no deserto252 

 
 

  Roland Barthes segue o caminho da estação última da linguagem 
aquela a que se refere ao contar a historieta segundo a qual Bashô não 
teria descoberto a verdade da linguagem no coaxar da rã, mas antes o fim 
da linguagem abarrotada de sentidos253.Comparando alguns poemas de 
livros como Enquanto respiro, cujos poemas datam de 2002 a 2007 ou 
anteriores como Estações visionárias de  1963 e os poemas de Crisálida,  os 
tankas ficará claro uma economia da linguagem contra o dispêndio dos 
sentidos a iluminação não é seguida pelo viés do significante ocidental, 
antes pela 

                                                           
251 DELEUZE, Gilles. Francis Bacon - a lógica da sensação. Rio de Janeiro: Zahar, 
2007, p.43. 
252 MAGNO, Montes. Tankas. 2018,  inéditos. 
253 Cf. BARTHES, Roland.Op. Cit. p.97. 



 

 

166 

Condensação (lição poundiana) e pelo Zen, por uma suspensão do reino 
dos Códigos diria Barthes ou como ensaia Arturo Carrera 
 

Iluminación, revelación, intuición, dice [Roland 
Barthes], son 
palabras vagamente cristianas, mientras que para 
el Zen, satori 
no es sino una suspensión pánica del lenguaje, el 
blanco que borra en nosotros el reino de los 
Códigos, la rotura de esa recitación interior que 
constituye nuestra persona. Se trataria de una 
suma de experiencias que no buscan aplastar el 
linguaje bajo el silencio místico de lo inefable, 
sino que intentan mesurarlo.254 

 
Essa jornada Zen parece iniciar com suas viagens à Europa nos 

anos 60 e posteriormente nos anos 70 novamente acompanhado por 
Myrian sua esposa. Ainda em 1972 o casal faz uma viagem de fusca 
saindo de Recife indo até Buenos Aires. Essa a metáfora possível para 
alguns de seus poemas, uma sempre sensação de limiar de partida, cujo 
espectro da despedida ronda seus pensamentos desde que tinha pouco 
mais de quarenta anos. Seu sentimento do mundo talvez seja o 
responsável pela religiosidade de sua obra pictórica conforme diz em 
carta a Osman Lins de 13/08/76. Nesta mesma carta dá notícias a 
Osman de que seu conto irá ser publicado na Revista José, editada por 
Gastão de Holanda e Sebastião Uchoa Leite. Trata-se da Revista José nº 
04. 

Os Floemas, livro ao qual Osman Lins teve acesso aos 
manuscritos foi publicado em 1978, mas Osman não chegou a ver o livro 
pronto. Montez Magno enviou-me os desenhos que ilustrarão a edição 
do livro que reúne 110 artigos coletados ao longo desta pesquisa, nos 
arquivos da Fundação Joaquim Nabuco e no site da Biblioteca Nacional. 
O lançamento ocorreu no dia após a defesa desta tese em 11 de abril de 
2019, seguindo-se o lançamento em Vitória de Santo Antão em 24 de 
abril e no Museu do Estado de Pernambuco em 25 de abril de 2019. 

                                                           
254 CARRERA, Arturo. Nacen los otros. Rosario: Beatriz Viterbo editora, 1993. 
Apud.CORREA, Joaquim. Entonações da intensidade: sobre uma (última) 
partícula do poema em Paulo Leminski e Arturo Carrera. Dissertação de 
mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação em Literatura da 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC., 2016.P. 70. 
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Carta a Cristiano Moreira sobre Crisálida 
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Citação na biografia: Montez Magno- poeta, artista, camaleão de Olívia 
Mindêlo 
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5.3 Gastão de Holanda 

Homenagem ao seu centenário de nascimento em 11 de fevereiro de 2019. 

  
 
 

Nascido no Recife em 11 de fevereiro de 1919, Gastão de 
Holanda é uma figura merecedora de uma leitura atenta. Funcionário do 
Banco do Brasil trabalhou com Osman Lins dentro e fora do banco. Sua 
atuação no meio cultural em Recife nos anos 50 a 70 foi intensa e 
múltipla. No período em que esteve na faculdade de direito nos anos 40, 
participou do movimento teatral que vinha se construindo com força em 
Pernambuco desde o Grupo ―Gente Nossa‖ de Samuel Campelo, 
Hermógenes Viana e Waldemar de Oliveira. Nos anos quarenta após a 
morte de Samuel Campelo, Waldemar de Oliveira funda o TAP – Teatro 
de Amadores de Pernambuco. Neste período Gastão de Holanda 
ingressa na Faculdade de Direito e trabalha no Banco do Brasil.  

Em 1943 mais precisamente em 25 de fevereiro estreia no 
Teatro Santa Isabel a peça de Coelho Neto, ―Neve ao Sol‖ montada pelo 
Teatro dos Bancários todos amadores, conta Joel Pontes em seu Teatro 
Moderno em Pernambuco. Nova configuração do teatro em Recife acontece 
e Gastão de Holanda ao lado de Hermilo Borba Filho, o compositor 
Capiba, Joel Pontes, José Laurênio de Melo e Aloísio Magalhães 
promovem a criação do TEP- Teatro do Estudante de Pernambuco. 
Gastão de Holanda atua na peça O segredo de Ramón J. Sender, peça que 
se posicionava contra o fascismo. Outra pela dessa fase do TEP foi O 
urso de Tchecov. Os cenários ficaram sob a responsabilidade de Lula 
Cardoso Ayres e a direção por conta do estudante de primeiro ano de 
direito Hermilo Borba Filho. Esta façanha fortaleceu o movimento da 
arte popular de Pernambuco e que teria seus desdobramentos na Semana 
de Arte Popular ente 1944 e 1945. 

O TEP encerrou suas atividades em 1953. A experiência serviu 
para abertura de outras frentes de trabalho para os integrantes. Seus 
encontros passaram a receber visitas de intelectuais que visitavam o 
Recife e eram recebidos nos ensaios como Rubem Braga, Tonia Carreiro, 
Aníbal Machado e Décio de Almeida Prado. Estes atravessamentos 
possibilitaram ou fomentaram a publicação de livros, como Palhano de 
José Laurênio de Melo, Zona de Silêncio de Gastão de Holanda e Teatro de 
Hermilo Borba Filho. Fica fácil associar essa iniciativa com o que viria a 
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ser em 1954, um dos acontecimentos mais importantes para a história do 
livro no país: o surgimento de O gráfico Amador em 1954.  

No início de 1958 tem início a primeira turma do Curso de 
Formação de Ator e Dramaturgia, instalado na Escola de Belas Artes da 
Universidade de Recife. No quadro de professores estavam Ariano 
Suassuna, Hermilo Borba Filho, Ana Regina Moreira, Maria José 
Campos Lima e Silva, Janice Lobo, Joel Pontes e Gastão de Holanda. 
Osman Lins aluno da primeira turma escreve uma crônica no Jornal do 
Commercio em 07 de dezembro de 1958 falando do primeiro ano do curso 
―Estamos certos de que o Curso de Arte Dramática da Escola de Belas 
Artes de Pernambuco (Universidade do Recife), com seu ótimo corpo 
docente, sob a direção do Dr. João Alfredo Costa Lima255, assinalará o 
início de uma nova fase do movimento teatral em Pernambuco.‖. 

Esta nova fase anuncia a criação do TPN- Teatro Popular do 
Nordeste tendo no grupo de fundadores ao menos três integrantes do 
Teatro do Estudante de Pernambuco, Hermilo, Capiba e Gastão. A 
estreia do TPN foi marcada pela peça A pena e a lei de Ariano Suassuna e 
o texto foi impresso na oficina d‘O Gráfico Amador especialmente para 
a ocasião. Gastão se afastou após o segundo espetáculo e o motivo 
principal deve ter sido a atividade ligada aos livros pois é o momento que 
O gráfico amador encerra oficialmente suas  atividades e Gastão 
encampa a abertura da Editora Igarassu com intuito de ampliar o alcance 
dos livros editados em escala mais comercial. Mais uma vez é Osman 
Lins quem leva ao público notícias da luta encampada por Gastão de 
Holanda em uma crônica publicada no Jornal do Commercio  em 17 de 
janeiro de 1960: 

 
―Julgamos não cometer nenhuma injustiça, se 
dissermos que o herói dessa luta, o Roldão, o 
Amadis de Gaula256, ou melhor, o Colombo dessa 
história, foi o escritor Gastão de Holanda. Com 
toda a eloquência de que dispunha e na qual, com 
algum esforço, poder-se-ia entrever, como é de 
praxe em histórias assim, a famosa e 

                                                           
255 Dr. João Alfredo Gonçalves da Costa Lima foi reitor da Universidade Federal 
de Pernambuco de agosto de 1959 a agosto de 1964. (N.T.) 
256 Aqui Osman Lins se refere a heróis medievais, Roldão (cavaleiro cristão que 
lutou contra os mouros) e Amadis de Gaula (personagem das novelas 
peninsulares de cavalaria), bem como ao descobridor da América, o navegador 
genovês Cristóvão Colombo (1451-1506). 
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inconfundível flama dos visionários, ia ele de 
reino em reino, expondo aos nossos céticos 
monarcas os seus objetivos e suas necessidades... 
Com a experiência obtida através das limitadas 
edições do Gráfico, pretende a Editôra Igarassu 
Ltda. fabricar um tipo de livro, sendo barato 
(sempre que possível em formato de bolso), 
inclua-se na melhor categoria gráfica, merecendo 
o seu aspecto material o mesmo cuidado que irá 
reger a seleção dos textos‖. 

 

 
A Igarassu não sobrevive além de dois títulos O burro de ouro 

(1960) do próprio Gastão de Holanda com tiragem de 2.400 exemplares 
e O casamento suspeitoso de Ariano Suassuna, 1961 com 140 exemplares. O 
gráfico amador encerra suas atividades, mas Gastão continua entre livros 
escritos e editados. Em 1968 agora com sua companheira Cecília Jucá 
cria a empresa de programação visual Minigraff e desenvolve projetos 
tão arrojados quanto os d‘O gráfico amador. Após uma das enchentes 
que fazem flutuar a cidade do Recife Gastão e Cecília criam o projeto das 
Três Pacas, Três pragas nordestinas: Seca, Cheias e RAHHAR, inspirados 
na mitologia grega das três parcas com poemas dos autores impressos 
em tipografia e monotipia. Apenas o volume dedicado às cheias foi 
publicado em 1970 com edição de 40 exemplares fora de comércio. 
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Páginas de 1ª Paca - arquivo cedido por Flávio Vignoli 
da Tipografia do Zé de Belo Horizonte. 
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Em 1970 Cecília vai para ao Rio de Janeiro trabalhar como 

programadora visual no Governo do Rio. Gastão de Holanda segue 
também para o Rio de Janeiro e criam a editora Fontana. Gastão de 
Holanda no Rio de Janeiro, firma amizade com Carlos Drummond de 
Andrade e passa a frequentar reuniões com escritores com os conhecidos 
sabadoyles, as reuniões de sábado na casa do poeta Plinio Doyle. A 
relação com Carlos Drummond de Andrade é tamanha que a Revista 
editada por Gastão de Holanda, Sebastião Uchoa Leite e Luis Costa 
Lima recebe o nome do poema do poeta mineiro. A Revista José possui 
dez números tendo na última edição recebido presente de Drummond 
que foi até o escritório da Fontana e cede ao editor sua correspondência 
com Mário de Andrade publicada no quarto número da revista. A 
publicação repercute, dá ainda mais notoriedade para a revista, mas não 
será suficiente para salvar a revista que resiste bravamente até o décimo 
número.  

Gastão e Cecília Jucá realizam um projeto importante a partir de 
desenhos de Portinari. Ilustrações de Dom Quixote feitas com lápis de 
cera, pois havia sido impedido de utilizar suas tintas devido à 
intoxicação. As ilustrações foram adquiridas por Raimundo Castro Maia. 
Gastão ao ver as imagens levou-as até Drummond e pediu-lhe os 
poemas com o intuito de criar uma espécie de visão dupla de Cervantes 
com desenhos de Portinari, e poemas de Drummond.257 Ano seguinte o 
projeto é do livro de Joaquim Cardozo Anjos e Demônios de Deus  lançado 
na Chácara do Céu em Santa Teresa.  

As relações entre palavra e imagem cultivadas desde os tempos 
d‘O gráfico amador são cada vez mais experimentadas por Gastão e 
Cecília em seus projetos gráficos na editora Fontana. Em 1973 o projeto 
Escritura resulta em um livro de imagens e textos de autores escolhidos 
pelos curadores Gastão e Cecília. Cada artista convidado desenvolveu 
uma imagem a partir desses trechos. Walmir Ayala em artigo para o Jornal 

                                                           
257 Jornal do Brasil, 12 de dezembro de 1972. 
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do Brasil cita Gastão de Holanda: 
 

Em Escritura estamos retornando de certa forma, 
ao início da comunicação gráfica. Quando o 
homem tenteou pela primeira vez se comunicar, 
através da escrita, desenhou a imagem que queria 
representar. Ou seja, escreveu a figura. Com o 
correr dos séculos a figura desenhada foi se 
afastando de sua foram inicial, foi sendo 
codificada em símbolos. Com a publicação de 
Escritura queremos integrar de novo a palavra 
escrita em termos visuais com a imagem que ela 
evoca. Pretendemos reinstaurar a equivalência da 
comunicação visual com a comunicação 
escrita‖258 

 
As edições seguem com a publicação em 1974 do poema O rio 

de João Cabral de Melo Neto, velho conhecido dos tempos de Recife 
com quatro gravuras de Fayga Ostrower. João Cabral que por ocasião de 
um retorno seu ao Recife orientou o grupo d‘O gráfico amador na 
aquisição de máquinas e tipos para a editora259. O autor de O cão sem 
plumas, como é sabido possui uma prensa na qual fez os livros da sua 
editora o ―Livro inconsútil.‖ 

Não é demais dizer que este é um projeto caro a Osman Lins já 
demonstrado aqui quando aludimos principalmente aos livros Avalovara, 
e Nove, novena com sua incursão pela universa da tipografia expoente na 
epígrafe desta tese retirada de A rainha dos cárceres da Grécia cuja a 
tipografia figura como uma alegoria da própria ficção, da materialidade 
da palavra que faz oscilar o peso e a leveza da literatura entre a voz e a 
escritura.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
258 Jornal do Brasil, 20 de dezembro de 1973. 
259 Jornal do Brasil, 23 de julho de 1974. 
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Jornal do Brasil, 12 de dezembro de 1972. 
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O Interior da matéria é um livro de Joaquim Cardozo publicado 
em 1975260 com ilustrações de Roberto Burle Marx e projeto gráfico de 
Gastão de Holanda e Cecília Jucá para editora Fontana. Segundo revelou 
Cecília jucá em conversa telefônica no dia 19 de janeiro de 2019, Gastão 
de Holanda havia pedido a Roberto Burle Max uma série de desenhos. 
Cecília conta que foram até a casa de Carlos Drummond de Andrade 
para lhe apresentar os desenhos de Burle Max e propor que Drummond 
escrevesse a partir deles. Drummond com toda delicadeza alegou que 
não tinha aptidão para a arte abstrata e que não poderia escrever com 
aquelas imagens. Depois de algum tempo foram até o poeta Joaquim 
Cardozo no Recife. Joaquim Cardozo como se sabe, além da poesia, da 
engenharia tinha como atividade, desenhar. Cecília Jucá conta que ao ver 
os desenhos de Burle Max, seu solhos brilharam e começou a especular 
sobre as formas sobre a matéria e com uso de lupas investigava cada 
ranhura dos desenhos visualizando nestes, um mundo cuja poesia 
latejava como que algo inflamado, em tumulto para sair do interior da 
matéria. 

Manoel Ricardo de Lima em sua tese sobre Joaquim Cardozo 
faz a leitura deste livro sob o signo da noite, do fora, da vastidão 
semelhante ao deserto, ao deserto às avessas de João Cabral na Psicologia 
da composição. 

 
Este poema recupera a volubilidade da noite, que 
é o nome e o tempo sem, escuridão e limite, 
possibilidade e infinito, que sempre vai fulgurar a 
vida tomada por dentro da sombra, em todas as 
suas manchas fragmentadas, que seja.261 

 
A chave de leitura de Manoel segue uma linha de composição 

vinculada ao extrato teórico que propõe uma leitura flutuante própria de 
quem está atravessando o deserto criado por si próprio. Prefiro contudo, 
pensar ainda na materialidade dos poemas que tocam, em quase todo o 

                                                           
260 É importante salientar que este livro sucede o livro Mundos paralelos no qual 
está impresso o poema A escultura folheada, um poema que está associado ao 
livro e à imagem do fora, da forma formante (ou do informe) do livro que se 
desestabiliza. Ver a tese de doutorado Manoel Ricardo de Lima Joaquim Cardozo: 
um encontro com o deserto de fendida na Universidade Federal de Santa Catarina 
2008. 
261 LIMA, Manoel Ricardo de. Joaquim Cardozo: um encontro com o deserto. Tese de 
doutorado defendida na Universidade Federal de Santa Catarina, 2008, p. 76. 
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livro, o problema do desenho, da impressão, a geometria, a alvura do 
papel contrastando com o claro-escuro das hachuras com metáforas 
náuticas ―Os ventos voam em direção do mar/ As velas dos barcos 
alongando./Cheias. E da mais pura alvura/ Se sente passar as velas 
brancas.‖ 262 ou imagens da mão regente da orquestra invisível como um 
gesto de autor. O gesto semelhante ao da escrita, semelhante ao gesto 
com tipógrafo que evolui sobre a superfície do papel percorrendo a 
escuridão dos tipos: ―Num liso papel assim tão próximo/ Com a mão 
percorro a escuridão./ Vou tateando levemente os seus contrastes/ Vou 
descobrindo formas e objetos,/ Ou medindo os elementos escondidos/ 
Na ordem sem sentido e tenebrosa.‖263  

 

 
 
 
 
 

                                                           
262 CARDOZO, Joaquim. ―Variações sobre as velas‖. In. Poesia completa e prosa. 
Rio de Janeiro: Nova Aguilar /Massangana, 2007, p. 317. 
263 CARDOZO, Joaquim. ―A orquestra invisível‖. In. Poesia completa e prosa. Rio 
de Janeiro: Nova Aguilar /Massangana, 2007, p. 317. 
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Toda semelhança com o gesto da tipografia pode ser 
vislumbrada nesta estrofe e levando ainda em consideração os autores do 
projeto gráfico264 e especialmente a resenha escrita por Lélia Coelho 
Frota no Jornal do Brasil na qual chama a atenção para aspectos de luz e 
seus vestígios tipográficos: 

 
 
Os desenhos de Roberto Burle Marx, de sugestão 
às vezes microscópica, às vezes mural, 
configuram um universo múltiplo de elementos 
vegetais e minerais, de ondulantes círculos 
piranesianos de sombras e súbitos óculos de 
claridade, a iniciar-se no coração do concreto. 
Transitamos pela arquitetura da alta lissa das 
fibras, pela trama das células, pelo cabelos 
aquáticos das medusas, por antigas impressões 
fósseis, físseis, por inscrições quase 
rupestres...Joaquim Cardozo e Burle Marx fazem 
a palavra e desenho o painel polifônico no 
interior da matéria.265 

 

                                                           
264 Lembrando que Gastão de Holanda foi um dos fundadores do O Gráfico 
Amador e após o encerramento das atividades da editora, com Cecília Jucá 
realizaram outros tantos projetos, alguns deles com José Mindlim, notadamente 
o livro A primeira Paca. Lélia Coelho publicou pelo O gráfico Amador seu poema 
Romance de Dom Beltrão. 
265 FROTA, Lélia Coelho. ―O interior da matéria, o desenho e a palavra‖. Jornal 
do Brasil, Rio de Janeiro, 20 set. 1975. 
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Desenhos de Roberto Burle Marx para O interior da matéria 
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6. Impressões modernistas
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6.1 Querela entre modernismo e regionalismo 
 
  
 Para além dos manifestos e cânones da Semana de Arte 
Moderna logrados em São Paulo em 1924 com o Manifesto da Poesia 
Pau Brasil e em 1928 com a parição do Manifesto Antropófago, este 
ensaio busca ler outro modernismo composto por uma constelação 
nordestina feita por uma trucagem de três cenas. 
 A primeira cena ou matriz é a de Gilberto Freyre e o famigerado 
Manifesto Regionalista cuja aparição tem a ver com o Congresso 
Regionalista do Nordeste realizado no Recife em fevereiro de 1926. Não 
apenas o manifesto, antes a ideia de regionalismo foi combatida com 
argumentos alegando uma intenção separatista, que resultaria em uma 
literatura caricaturista, caipiraresca e redutora quando o mundo girava 
em torno da ideia de um cosmopolitismo266. O Manifesto foi criticado 

                                                           
266 Silviano Santiago irá discutir essa noção de cosmopolitismo citando inclusive 
Gilberto Amado que em 1956 publica Mocidade no Rio e Primeira viagem à 
Europa, no qual faz uso da palavra ―rastaquera‖ adjetivo pejorativo que deriva 
de arrasta cueiros, referindo-se a uma espécie de infância precária, provisória. O 
cosmopolitismo fará uso de termo também vastamente usado por Gilberto 
Freyre, o multiculturalismo. Para Silviano este multiculturalismo avançou e se 
altera precisando necessariamente romper as fronteiras da cidade com os 
arrabaldes. O cosmo-político precisou abrir espaços para participação de 
minorias em suas órbitas. Nestas órbitas passaram a transitar outras minorias 
vindas de certos arrabaldes pós-modernos. O cosmopolitismo talvez tenha 
algum vestígio do regionalismo, mas configurado em outra ideia de 
temporalidade que implica nova experiência histórica, um tempo que Josefina 
Ludmer irá chamar de tempo zero (LUDMER: 2013, p. 15). As palavras de 
Silvio Romero que Gilberto Freyre cita não no manifesto, mas no pequeno 
artigo publicado na manhã do dia 07 de fevereiro, dia de abertura do Congresso 
Regionalista do Nordeste poderiam ser um interlúdio para o problema apontado 
por Silviano Santiago em ―O Cosmopolitismo do pobre‖ a saber, uma maior 
participação popular na produção de saberes, com maior articulação inclusive 
aproveitando políticas públicas instauradas nas primeiras gestões do Partido dos 
Trabalhadores, principalmente com a mão de Gilberto Gil por ocasião por 
exemplo da extinta Secretaria da Diversidade Cultural (cuja página foi suprimida 
na nova Secretaria Especial da Cultura incorporada ao Ministério da Cidadania 
pelo atual governo, medida que desarticula todo um projeto para acessibilidade e 
diversidade cultural) e dos Pontos de Cultura ( cultura tratada como no Do-in.) 
Silvio Romero diria ―das diversas aptidões das províncias é que deve sair o nosso 
progresso‖.  
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por reivindicar uma regionalidade na qual o centro seria Recife. Veremos 
que não foi somente essa a reivindicação. A existência desse texto tal 
como é, e sua datação foram motivos de debates entre o escritor 
Joaquim Inojosa e Gilberto Freyre. 
 Em 1922 Inojosa parte do Recife para o Rio de Janeiro a fim de 
participar do 1º Congresso Internacional de Estudantes por ocasião do 
centenário da independência. Do Rio de Janeiro, Inojosa segue para a 
capital paulista onde se encontra com Menotti Del Picchia no Correio 
Paulistano. Aqui está o marco zero do vinculo com os modernistas 
paulistas, é apresentado a Mario de Andrade e a Oswald, Guilherme de 
Almeida, Tarsila do Amaral. Ao voltar para o Recife leva nas malas 
exemplares da Revista Klaxon, Os Condenados de Oswald e Pauliceia 
Desvairada de Mario de Andrade. Seu artigo ―Que é o futurismo‖ é 
publicado no Jornal da Tarde em 30 de outubro de 1922 uma semana após 
o evento paulista inicia a divulgação do movimento em Pernambuco. 
Dois anos depois Inojosa redige A Arte Moderna (1924), carta literária 
dirigida a Severino Lucena e S. Guimarães Sobrinho, diretores da revista 
―Era Nova‖ editada na Paraíba. Os editores por sua vez nomeavam 
Inojosa como representante intelectual no Recife, em 1924, ou seja, no 
mesmo ano do Manifesto da Poesia Pau Brasil.  A campanha em 
prol do modernismo paulistano era feita através do vínculo que Inojosa 
possuía com a família de Pessoa de Queirós ligada ao Presidente Epitácio 
e proprietária do Jornal do Commercio onde passa a trabalhar como redator, 
Pessoa.  
 Noutro lado do campo de batalha estão os regionalistas que 
tinham um desejo de fortalecer uma unidade nordestina em relação ao 
sul do país. Gilberto Freyre, neste período havia voltado ao Brasil havia 
três anos e ainda não havia publicado Casa Grande e Senzala, diante do 
qual seriam suas ideias melhor entendidas em relação ao Manifesto. Sua 
plataforma de divulgação foi o Diario de Pernambuco que era território 
político mais amistoso e que serviu de palanque para a pregação de 
Gilberto Freyre. Ambos os jornais foram bem marcados como campos 
antagônicos diante da posição estética. O Diario de Pernambuco mais 
conservador que o Jornal do Commércio cujos cadernos de literatura a partir 
dos anos 50 tiveram maior atenção desde a parte gráfica até a recepção 
de conteúdos. 
 Em todo caso a diferença ente Freyre e Inojosa se estabelecia 
pela adesão ao puramente novo e importado futurismo embora Inojosa 
o chamasse de Arte Nova ou Arte Moderna e seu entusiasmo pelo 
movimento ocorrido em São Paulo ao qual compareceu e, a partir de 
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então, passou a referir-se a Recife como Mauriceia como que instaurando 
a capital pernambucana como um duplo da Pauliceia de Mario de 
Andrade. Em seu livro Sursun Corda, Joaquim Inojosa exibe uma série de 
fotografias, traduções de poemas e reproduções facsimilares da Revista 
Mauriceia. 
 Gilberto Freyre, diferentemente do progressismo do autor da 
referida carta, reivindicava que os modernos não poderiam olvidar a 
riqueza da cultura popular nascida nos mucambos, nos engenhos, na 
beira da praia. Neste aspecto Gilberto Freyre está muito mais próximo 
de Walter Benjamin na medida em que valoriza os gestos dos 
trabalhadores manuais, construtores de brinquedos, alfaiates, 
colecionadores. Pode-se argumentar a aproximação de Benjamin às 
vanguardas como o surrealismo , mas é um aspecto característico do 
filósofo alemão uma movimentação elíptica em torno dos movimentos 
em cuja órbita coabitam saltos da imaginação amparados pelas pequenas 
iluminações do homem popular. Algo como o que escreve Benjamin a 
respeito de André Breton que  
 

capta de forma singular, pela fotografia...ele 
transforma as ruas, portas e praças da cidade em 
ilustrações de um romance popular, arranca a essa 
arquitetura secular suas evidências banais para 
aplica-las, com toda sua força primitiva, aos 
episódios descritos, aos quais correspondem 
citações textuais, sob as imagens, com números 
de página, como nos velhos romances destinados 
às camareiras267 

 
 As camareiras como outros trabalhadores dos engenhos que 
deixam inevitavelmente algum resíduo depois de seu trabalho. O 
sociólogo havia voltado de uma série de viagens e, além disso, atento as 
mudanças nas cidades, potencializa estes gestos como sugere Benjamin 
diante da atitude dos escritores surrealistas. Freyre está atento às 
transformações das cidades, percebe estas mudanças em vias de ocorrer 
no Recife. Cito Freyre no manifesto: 
 

                                                           
267 BENJAMIN, Walter. ―O surrealismo. O último instantâneo da inteligência 
europeia‖. In. Obras escolhidas Vol. I Magia e técnica, arte e política. Trad. 
Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Cia das letras, 1994, p.27 
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Reconheçamos a necessidade das ruas largas 
numa cidade moderna, seja qual for sua situação 
geográfica ou o sol que a ilumine; mas não nos 
esqueçamos de que a uma cidade do trópico, por 
mais comercial ou industrial que se torne, convém 
certo número de ruas acolhedoramente estreitas 
nas quais se conserve a sabedoria dos árabes, 
antigos donos dos trópicos: a sabedoria de ruas 
como a Estreita do Rosário ou de becos como o 
do Cirigado que defendam os homens dos 
excessos de luz, de sol e de calor ou que os 
protejam com a doçura das suas sombras. A 
sabedoria das ruas com arcadas, de que o 
Recife devia estar cheio. A sabedoria das casas 
com rótulas ou janelas em xadrez, que ainda se 
surpreendem em ruas velhas daqui e de Olinda. 

 
 Temos no Manifesto de Gilberto Freyre um olhar atento às 
influências barrocas oriundas do oriente e a visada sobre o advento das 
arcadas, das linhas retas e circulares que configuram não somente o 
casario, mas as ideias de um modernismo que pregaria a múltiplas 
imagens dentro da unidade nordestina e nacional. A corrente deste 
pensamento, diferente daquela do grupo de Inojosa, se reunia em torno 
da revista A Província que entre os colaboradores estavam Mário Sette268, 
Manuel Bandeira e Jorge de Lima. Este grupo estaria mais afinado com 
as especulações em torno do modernismo no Brasil, vale dizer, citando 
João Luis Lafetá, que o ―modernismo brasileiro foi tomar das 
vanguardas europeias sua concepção de arte e as bases da sua linguagem: 
a deformação do natural como fator construtivo, o popular e o 

                                                           
268 Mário Sette (Recife, 1886 – Recife, 1950). Escritor, cronista, professor de 
história, pesquisador. Contribuiu para o entendimento da cultura pernambucana, 
principalmente nos seus processos de modernização. O intelectual contou com o 
apoio de Monteiro Lobato, a fim de se tornar colaborador da Revista do Brasil, de 
1921 a 1924, e poder representar o periódico no Estado de Pernambuco. 
Algumas das suas principais crônicas são: Maxambombas e maracatus (1935); Os 
Azevedos do Poço (1938); Senhora de engenho (1921); Barcas de vapor (1945); Arruar 
(1948); e Toque de Recolher (1956), edição póstuma. Fonte: 
http://basilio.fundaj.gov.br. Acesso em 29 de julho de 2016. Osman Lins dedica 
um artigo intitulado ―Toque de recolher‖ publicado no Jornal do Commercio em 6 
de Julho de 1958. 
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grotesco...‖269 acontece que no Brasil, continua Lafetá, citando Antonio 
Cândido, a presença da arte primitiva, as artes negras e ameríndias 
―estavam tão presentes e atuantes quanto a europeia.‖270 Diante do 
exposto Gilberto Freyre, apesar das críticas ao seu Manifesto 
Regionalista dado de ouvido,  está mais alinhado (mais do que Inojosa) 
aos ideais modernistas e ao lado de Mario de Andrade, no que diz 
respeito à pesquisa junto aos costumes mais atávicos e próximo de 
Oswald de Andrade, preocupado com a fala do primitivo e com a 
invenção. Ainda assim, Gilberto Freyre se motiva mais com a visada 
viajante de Flávio de Carvalho para o qual escreve o prefácio a Ossos do 
Mundo e considera Flávio de Carvalho, um autor pós moderno. Assim 
como Freyre, Flávio pesquisa e escreve a respeito de costumes e moda 
para um novo homem, não mais para o homem provinciano. 
 Em Recife a vanguarda, como todo movimento revolucionário, 
dividiu adeptos e gerou polêmicas entre os intelectuais que teciam o 
pensamento moderno em Pernambuco nos anos 20 e 30. Como projeto 
estético de vanguarda, Recife é território por onde serpenteou um 
modernismo bifronte cujo corpo carregado de história possui uma força 
medular coesa até o momento em que um ideal futurista aporta nas 
águas do Capibaribe.  Para uma cultura cujo dito popular diz que ―da 
união do Capibaribe e do Beberibe nasce o oceano atlântico‖ a queda de 
braço para implantar uma vanguarda ligada a uma estética importada não 
foi tarefa fácil. Uma das cabeças dessa anfisbena modernista ciciava a 
implantação do modernismo a partir dos ideais oriundos do movimento 
paulista que deflagrou a Semana da Arte Moderna. A outra é animada 
pelos estertores do Manifesto Regionalista assinado por Gilberto Freyre 
em 1926 com endosso do Centro Regionalista do Nordeste.  
 Ocorre um debate beligerante entre o escritor Joaquim Inojosa e 
Gilberto Freyre nos anos que seguem a semana de arte moderna e que 
fica mais acirrado nos anos posteriores ao Manifesto Regionalista. 
Debate este que consiste na constante tentativa, por parte de Inojosa, de 
desbancar o Manifesto Regionalista de Gilberto Freyre de 1926 como 
marco do modernismo em Pernambuco. Inojosa alega271 que o famoso 

                                                           
269 LAFETÁ. João Luis. 1930: A crítica e o modernismo. São Paulo: Duas 
Cidades/Ed. 34, 2ª edição 2000, pg. 22. 
270 Idem. Ibdem. 
271 Ver. INOJOSA. Joaquim. Sursum corda! Rio de Janeiro: Ed. Do autor, 1981. 
Neste livro Inojosa recolhe declaração de Gilberto Freyre publicada no Diário de 
Pernambuco e reproduzida no Jornal do Commércio em 14 de dezembro de 1980, 
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manifesto foi de fato publicado em 1952 como uma edição do texto de 
1926 que era, segundo Inojosa, apenas uma receita da culinária do 
nordeste.  

A má fé de Joaquim Inojosa me parece ficar às claras quando 
encontro na edição do dia 07 de fevereiro de 1926, p. 03, dia, aliás, em 
que inicia de fato o Congresso Regionalista, um texto de Gilberto Freyre 
intitulado ―Ação regionalista no nordeste‖ Vale a pena citar na íntegra o 
texto que possui tanto ou maior valor que o próprio manifesto de 1926: 

 

Ação Regionalista no Nordeste 
 

Pode-se no Brasil senti e criar 
―regionalisticamente‖ – como diria o prof. Dr. 
A.A. Rodrigues Lima? 

Pensa o Sr. Gilberto Amado que não. 
Afirma que não o sr.Guilherme de Almeida. E o 
comendador J.J. Campos Medeiros e 
Albuquerque julga ridículo qualquer esforço de 

                                                                                                                        
segundo o qual o manifesto tal como o conhecemos hoje foi de fato redigido em 
1952. Há ainda polêmicas acerca de tal obsessão de Joaquim Inojosa. Há relato 
também do próprio Gilberto Freyre de que o conteúdo do manifesto tenha se 
perdido em um incêndio em sua casa. Outrossim o fato de o Diário de 
Pernambuco ter publicado em 09 de fevereiro de 1926 apenas um pequeno texto 
de Gilberto Freyre sobre ―estética e as tradições da cozinha brasileira‖. A má fé 
de Joaquim Inojosa me parece ficar as claras quando encontro na edição do dia 
07 de fevereiro de 1926, p. 03, dia, aliás, em que inicia de fato o Congresso 
Regionalista, um texto de Gilberto Freyre intitulado ―Ação regionalista no 
nordeste‖. 
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expressão local numa época em que o mundo 
todo roda num só sentido para o esperanto e para 
o cosmopolitismo. 

Levanta-se ainda contra a ação 
regionalista que se acentua no Nordeste como em 
Minas Gerais toda uma onda cinzenta de 
confusão: a dos que lamentavelmente confundem 
regionalismo com separatismo. E convém 
destacar outra confusão a acinzentar a ideia 
regionalista: a dos que supões com o 
Sr.Guilherme de Almeida que a expressão 
artística do regionalismo seria a literatura 
caricaturesca do ―caipirismo‖ ou do ―Jeca Tatu‖.  

O primeiro Congresso Regionalista do 
Nordeste, a inaugurar-se hoje à noite no Recife, à 
sombra quase secular da Faculdade de Direito, é 
o primeiro esforço no sentido de clarificar a ação 
regionalista, ainda mal compreendida e 
superficialmente julgada. 
Na sessão inaugural, a elegante palavra do sr. 
Moraes Coutinho apresentará e esclarecerá o 
programa geral do Congresso. E da sua clareza 
latina de expressão, nítida e desanuviada de 
cinzentos, se desdobrará a verdadeira ideia 
regionalista – ânsia de ação absolutamente distinta 
de ―separatismo‖, ―caipirismo‖, ―bairrismo‖, etc. 
O jovem escritor de Os novos bárbaros dará aos 
curiosos duma ideia que não é nova, mas que pela 
primeira vez adquiriu  sentido prático, claro e feliz 
―aperçu‖.  

O que foi a Idade Média senão a mais 
inteligente harmonia dos dois critérios de vida e 
de arte – o regionalista e o universalista, 
representado pela grande sombra matriarcal da 
Igreja a alongar-se pela Europa inteira? E neste 
ambiente é que se levantaram as catedrais – 
instituições complexas, reunindo os fins místicos, 
litúrgicos, estéticos, funções sociais de caridade, 
solidariedade local e arte popular, etc. – com toda 
a sua complexidade de arte: a do arquiteto unida a 
do escultor e a deste à do pintor de vitrais e a do 
pintor de vitrais ao do iluminista de missais 
góticos. 
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Um Brasil regionalista seria um Brasil 
não dividido, mas respeitando-se nas suas 
diversidades e coordenando-as num alto sentido 
de cultura nacional. Um Brasil livre de tutelas que 
tendem a reduzir a feudos certas regiões. 

O regionalismo não quer a absorção de 
energias locais, fortes pelo vivo e imediato 
contato com as várias realidades da paisagem, da 
vida, da economia brasileira – pela tirania de um 
Rio de Janeiro que afinal as absorve para a 
esterilidade e para o ―rastacuerismo‖. O 
regionalismo é um esforço no sentido de facilitar 
e dignificar certa atividade criadora local 
desembaraçando o que há de pejorativo em 
―provinciano‖ de qualidades e condições 
geográficas. 

E de semelhante regionalismo é que 
traçou uma vez Silvio Romero – naquele seu 
traço duro, agreste, irregular, que entretanto acusa 
uma das personalidades mais interessantes do 
Brasil – a nobre função construtora. 

E no momento em que se abre o 
Primeiro Congresso Regionalista do Nordeste 
nada mais oportuno nem mais justo que recordar 
a clara e inteligente ideia geral de regionalismo, 
traçada há vinte e tantos ou trinta anos por um 
intelectual nordestino que soube, se não 
compreender, sentir a realidade brasileira. E o 
conceito de Silvio, que o impões à mais aguda 
simpatia da moderna carente regionalista, é este: 
―a grandeza futura do Brasil virá do 
desenvolvimento autônomo de suas províncias. 
Os bons impulsos originais que nelas aparecem 
devem ser secundados, aplaudidos. Não 
sonhemos um Brasil uniforme, monótono, 
pesado, indistinto, nulificado, entregue à ditadura 
de um centro regulador de ideias. Do concurso 
das diversas aptidões das províncias é que deve 
sair o nosso progresso‖272.  

 

                                                           
272 FREYRE, Gilberto. ―Ação regionalista no nordeste‖. Diário de Pernambuco, 07 
de fevereiro de 1926, p. 03. 
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 Osman Lins por sua vez parece intuir o problema sobre o qual 
Gilberto Freyre antecipava em 1926, o mal entendimento ou a má fé 
sobre a proposição do regionalismo que seria diferente do separatismo. 
Osman utiliza a força de sua narrativa para levar a força dos arrabaldes 
para os terrenos cosmopolitas com invenção e determinação de fazer da 
obra literária uma via para que a região geográfica originária se tornasse 
uma região imaginariamente geográfica, território de fabulações que 
pudesse ser atravessado pelos personagens cujo passaporte estatal seria a 
linguagem e sua livre circulação. 
 Abaixo a reprodução de fragmentos da crônica ―Influência de 
Gilberto Freyre na literatura brasileira‖ publicada no Jornal do Comércio no 
Recife em 10 de abril de 1960: 
 
 

É sabido como os manifestos, em sua ânsia de 
reforma e de assertivas, facilmente enveredam por 
caminhos falsos. E ainda mais conhecida é a 
tendência dos jovens, para, prevalecendo-se um 
pouco dos direitos que a idade lhes confere e 
secretamente irados contra um mundo que ainda 
não se curvou à sua fome juvenil do mando, 
perderem o equilíbrio e investirem contra todo e 
todos com uma violência que apenas disfarça (e 
nem sempre) o puro insulto. Nada, portanto, 
mais surpreendente que se o jovem 
pernambucano Gilberto Freyre (que continua 
pernambucano e espiritualmente jovem) não via a 
sua terra com olhos enfarados, muito menos 
pensasse em reivindicar para o Nordeste, no seu 
Manifesto Regionalista de 1926, uma como 
hegemonia de valores, superestimando a sua 
importância em oposição às outras regiões do 
país. Sem o mínimo ranço de separatismo, 
sem descambar para uma estreita e inócua 
valorização da malfadada cor local, sem 
incorrer nem de longe nos vícios de um bairrismo 
tão imotivado quão estéril, o que ele queria é que 
as várias regiões do Brasil tomassem, cada uma, 
consciência de si mesmas. Regiões – frisava – e 
não estados, divisão de natureza estritamente 
administrativa, sem ligações autênticas com a 
verdade ecológica e sociológica do país. Ia, 
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portanto, desde aquele primeiro momento, ao 
âmago das coisas, começando a pensar e já a 
insurgir-se contra os mapas, ultrapassando a 
imposição dos limites escolarmente geográficos, e 
apreendendo além deles o verdadeiro Brasil que 
não tardaria a sentir e interpretar como nenhum 
outro jamais o fizera.273 

 

 Neste primeiro trecho é possível perceber uma leitura que amplia 
consideravelmente o texto de Gilberto Freyre quase como um 
suplemento ao Manifesto Regionalista na medida em que o olhar de 
Osman abrange uma topografia que intenta dar mobilidade a uma 
cartografia que de fato, no manifesto é mais restrita. Ao longo da crônica 
o autor de Os Gestos preenche as lacunas do manifesto regionalista, 
atualizando-o com os nomes de artistas cuja influência de Gilberto 
Freyre é patente e que a despeito da nomenclatura fazem transitar na 
órbita de suas obras, e porque não dizer, aproveitando a anatomia, na 
órbita de seu olhar como é o caso de Carlos Pena Filho274 entre outros 
ensaístas e pintores como Lula Cardoso Ayres.  

 

Quantos de nós, das gerações mais novas, 
acreditando escolher nosso caminho, somos 
como que respostas a muitas sugestões 
gilberteanas, vindas nem sempre de um contato 
direto com ele ou sua obra, mas com as quais, 
inadvertidos, fomos nos deparar em inesperados 
caminhos (um quadro, um romance, um poema, 
já que em ondas concêntricas, sempre maiores e 
menos ostensivas, estende-se a influência de 
personalidades como a sua), e que passaram por 
nós silenciosamente despercebidas, deixando 
porém em nosso espírito a sua garra insinuante, 

                                                           
273

Ver. Imprevistos de arribação: publicações de Osman Lins nos jornais recifenses. 
Navegantes:Papaterra 2019. 
274 O primeiro livro, O tempo da busca é de 1952, (ano da segunda aparição do 
Manifesto Regionalista) e sua capa foi desenhada pelo poeta e artista gráfico 
Edimir Domingues. O segundo é Memórias do Boi Serapião, feito pelo Gráfico 
Amador e sobre o qual Osman também irá escrever.  
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ao mesmo tempo sutil e poderosa? Ensaístas 
jovens como Renato Carneiro Campos275 e 
Evaldo Cabral de Melo276, poetas como Carlos 
Pena Filho, de quem o Retrato do Adolescente 
Tropicalista277, que a partir do título traz bem 
claramente a sua origem, todos acusam uma 
grande influência de Gilberto Freyre. Com a 
cautela que a vida nos aconselha, afirmamos que a 
sua obra, cuja múltipla irradiação em nosso 
tempo, como vemos, é indiscutível, não é dessas 
que adormecem para sempre com o autor ou 
quase não lhe sobrevivem, um pouco à maneira 
dessas grandes árvores que, tombadas, ainda 
conservam nos ramos um verde enganador. Ela 

                                                           
275 Renato Accioly Carneiro Campos (Jaboatão dos Guararapes, 1930 – Recife, 
1977), ensaísta, jornalista e escritor. Foi pesquisador e diretor do Departamento 
de Sociologia do então Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 
hoje Fundação Joaquim Nabuco. Autor de Sempre aos domingos (1984), 
coletânea de crônicas publicadas no Diario de Pernambuco, cuja primeira edição 
tem capa de autoria do pintor José Cláudio (Pássaro bicando goiaba). Em 2006, foi 
lançada uma segunda edição, prefaciada por Jacy Bezerra, com ensaios do seu 
irmão Maximiano Campos, dos escritores José Paulo Cavalcanti, Marcus Acioly 
e do pintor João Câmara, ilustrador da capa, com a Ponte Maurício de Nassau, 
no Recife. Também de sua autoria: Folhetos populares na zona dos engenhos de 
Pernambuco (1955), Carlos Pena Filho: poeta de cor (1967) e Tempo amarelo e outros 
tempos (1980), lançado após sua morte. Andrade, Maria do Carmo. Renato Carneiro 
Campos. Fundaj. Disponível em http://basilio.fundaj.gov.br. Acesso: 
22/12/2017. (N.T.) 
276 Evaldo Cabral de Mello (Recife, 1936 - ), historiador, escritor, ensaísta e 
diplomata brasileiro. Especialista em história regional e no período de domínio 
holandês em Pernambuco no século XVII, assunto sobre o qual escreveu vários 
livros, como Olinda restaurada (1975), sua primeira obra, Rubro veio (1986), sobre o 
imaginário da guerra entre Portugal e Holanda, e O negócio do Brasil (1998), sobre 
os aspectos econômicos e diplomáticos do conflito entre portugueses e 
holandeses. Sobre a Guerra dos Mascates e a rivalidade entre brasileiros e 
portugueses em seu estado natal publicou A fronda dos mazombos (1995). Escreveu 
também A ferida de Narciso (2001) e Nassau: governador do Brasil Holandês (2006). É 
membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). Disponível em 
www.sescsp.org.br. Acesso: 22/12/2017. (N.T.) 
277 Aqui Osman Lins pode estar se referindo aos poemas sobre a adolescência de 
Carlos Pena Filho que estão no Livro Geral (Rio de Janeiro: São José, 1959), 
como: ―Soneto da Puberdade‖, ―Elegia para a Adolescência‖ e ―Retrato Breve 
do Adolescente‖ (N.T.). 
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poderá, talvez para sempre, ―tener hijos‖, mas 
ainda que desaparecesse hoje, por um sortilégio, a 
influência desse grande escritor sobre a literatura 
do seu país, ainda assim ela seria das maiores que 
tivemos, em verticalidade e extensão.278 

 
 A partir destas duas cenas podemos pensar que o modernismo 
em Pernambuco ocorre potencialmente nos tímpanos, o que vale dizer 
seguindo Jacques Derrida, acontece na margem do ouvido e na 
imprensa. Ou seja, que segundo Inojosa, se ouviu dizer que houve o 
pronunciamento do manifesto regionalista como marco do modernismo 
pernambucano. A passagem do dito para o impresso, vale dizer do 
tímpano como limite ou passagem acontece com a publicação posterior 
do manifesto em 1952, mas antes, o artigo no Diario de Pernambuco. Para 
que possamos aqui produzir a dobra dessa conversa de ouvir dizer, de 
puxar conversa, para sairmos do som do olvido e passarmos para o que 
foi de fato impresso ou o que queremos aqui imprimir com tipografia, 
com registro, com marca, seguiremos o que escreveu Jacques Derrida e 
deformaremos o conceito, para dobrá-lo.  
 Se a membrana do ouvido localiza-se em posição oblíqua ela 
constitui uma margem e também uma passagem. Passagem esta que 
permite anacronicamente o percurso de Gilberto Freyre e a contestação 
de Inojosa, pois ela acontece como diria Derrida ―obliquamente de cima 
para baixo, de fora para dentro e de adiante para trás‖. Esse anacronismo 
faz aumentar a superfície da história, ou seja, as possibilidades das 
imagens se articularem porque continua Derrida, aumenta a superfície de 
impressão e, portanto, a capacidade de vibração o que vale dizer a 
sobrevivência das imagens a que Osman Lins vai chamar de influência 
exercida por parte da figura de Gilberto Freyre. 
 
 
6.2  Tendência espiritualista 
 
  
 A aparição da Revista do Norte fundada por José Maria 
Albuquerque e Melo era terceira via e se autoproclamava independente 
para a divulgação do modernismo em Pernambuco e tinha com um dos 
integrantes e diretores o poeta Joaquim Cardozo. A Revista do Norte, 

                                                           
278 Idem. 
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figura como a mais importante publicação dos anos 20 por acolher 
praticamente todos os intelectuais e artistas importantes da época. O 
ponto de encontro era a esquina da rua Primeiro de março  com a Rua 
do Imperador próximo a fábrica de cigarros Lafaiete que deu nome a 
famosa esquina dos anos 20279. Ali no Café Continental se encontrava a 
boemia recifense e nomes importantes como Ascenso Ferreira, Joaquim 
Cardozo, Luís Jardim Osório Borba entre outros. Alguns anos depois o 
grupo da Revista Renovação dirigida pelo pintor e poeta-tipógrafo Vicente 
do Rego Monteiro e Willy Lewin que mais tarde seria responsável por 
intermediar o primeiro encontro entre Murilo Mendes e João Cabral no 
Rio de Janeiro em 1940280. Chamar essa atmosfera de encontros de 
escritores e artistas década de 20 de órbita não é mera metáfora, as 
colaborações nos vários periódicos eram frequentes. Na Revista do Norte 
encontra-se colaboração de Manuel Lubambo, também editor, 
juntamente dom Vicente do Rego Monteiro, da Revista Fronteiras que 
começou a circular no ano de 1936 em formato tabloide. 
  Willy Lewin colaborou na terceira fase da Revista do Norte281 
com ensaio sobre o poeta português Antônio Nobre. Creio que seja útil 
chamar a atenção para a mudança de projeto gráfico e subtítulo da Revista 
do Norte. Nos primeiros números trazia o subtítulo ―Aspectos da vida 
regional‖ e na terceira fase na década de 40 o subtítulo era ―Literatura, 
história, artes e ofícios‖. Essa alteração no número quem que participa 
Willy Lewin acontece quando este trabalha junto com Vicente do Rego 
Monteiro na Revista Renovação. Sabemos que Vicente do Rego Monteiro 

                                                           
279 NORÕES, Everardo. ―Notícia Biográfica‖. In. Joaquim Cardozo - Poesia 
completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. Recife: Massangana: 2007, p. 106-107. 
280 Ver o belo estudo de CARVALHO, Ricardo Souza de. A Espanha de João 
Cabral e Murilo Mendes. São Paulo: Ed. 34, p.11. O livro de Ricardo traz é uma 
pesquisa com detalhadas informações acerca das relações de dois dos maiores 
poetas brasileiros (mineiro e pernambucano) com a vanguarda espanhola e 
europeia. Amplia o entendimento de uma ‗conversa‘ entre poetas espanhóis da 
geração de 27 (Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Lorca, Antonio 
Machado) com poetas do nosso modernismo implicando traduções publicadas 
aqui e na Espanha. Drummond publicou poemas de Pedro Salinas nos 
suplementes Letras e Artes no Rio e no Diário de Pernambuco em Recife em 23 
de janeiro de 1949.A diante veremos que Osman Lins não estava alheio a estas 
movimentações sendo ele próprio leitor declarado  do poeta Vicente Aleixandre, 
vencedor do Premio Nobel de 1977 (LINS:1974 p.57). 
281 Revista do Norte. Número III de 1942.  
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era tipógrafo, além de pintor e poeta282. Embora não apareça nestas 
referências, importa considerar a observação que provavelmente era feita 
pelo jovem poeta Deolindo Tavares, nestes tempos prestes a ter poemas 
impressos na Revista Renovação. 
 As revistas do Recife seguiam o compromisso com o 
catolicismo talvez não tão arraigado como o que ocorria nas revistas 
culturais A Ordem criada em 1921 e Vida de 1934 ligadas ao centro 
cultural Dom Vital283 do Rio de Janeiro que em um segundo momento 
passa de uma visão mais conservadora para um catolicismo mais liberal 
guiado pelo pensamento de Jacques Maritain somando a cena o impacto 
da leitura do romance de Georges Bernanos Sob o sol de Satan, traduzido 
por Jorge de Lima. A influência católica universalista de Jacques Maritain 
nos círculos de intelectuais era bem abrangente. Para se ter uma ideia 
recorremos a reportagem escrita pela escritora Monica Delouche 
intitulada ―Artesanato poética no Atelier 415‖284, uma das mais bonitas 
reportagens feitas sobre O gráfico amador. Em determinado momento 
da reportagem um dos editores, possivelmente Gastão de Holanda ou 
Aloisio Magalhães diz ―continuamos cheios de lirismo e sem vintém, mas 
como diz Maritain, à porta do ateliê tudo esquecemos‖. Monica elucida a 
citação quando diz que na entrada da oficina d‘O Gráfico ―há legendas 
com visíveis caracteres onde se lê: Cela est vrai de tout art: l‘ennui de 
vivre et volouir s‘arrête a la porte de tout ateliêr‖. 
 Leonardo D‘ávila em sua tese sobre as revistas A ordem e Vida 
nos informa sobre a passagem de Bernanos pelo Brasil 
 

Bernanos teve uma coluna em O Jornal dirigido 
por Assis Chateaubriand e enviava constantes 
mensagens em nome da França Livre pela rádio 
BBC de Londres, juntamente com Charles de 
Gaulle, tendo tido uma atividade constante tanto 

                                                           
282 Está nos livros de Zanini e Paulo Bruscky, mas me foi contado em uma 
entrevista que fiz com Paulo Bruscky no Recife que Vicente Monteiro no 
período em que esteve em Paris, grava leituras de poemas em discos de vinil em 
tiragens limitadíssimas impressas no ato da leitura e distribuída (ou vendida) aos 
poucos ouvintes. Bruscky reproduz alguns desses álbuns em CD que acompanha 
seu livro sobre Monteiro. 
283 O ano de 1922 vê a fundação tanto do Centro Dom vital quanto a do Partido 
Comunista Brasileiro. 
284DELOUCHE, Monica. ―Artesanato poética no Atelier 415‖.  Diário de 
Pernambuco 06 de outubro de 1957. 
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em relação à realidade brasileira como à francesa, 
seja aquela sob ocupação alemã, seja a outra sob o 
regime-fantoche de Pétain. Em uma de suas obras 
mais conhecidas desse período no Brasil, Lettre 
aux Anglais, Bernanos tratou de dissertar 
diretamente sobre o país no qual se encontrava, 
afirmando curiosamente não estar em exílio, mas 
em seu próprio lar, ainda que não escondesse 
uma situação de desconhecimento em relação ao 
país. ―O Brasil não é para mim o hotel suntuoso, 
quase anônimo, no qual depositei uma mala 
esperando novamente partir ao mar e voltar a 
meu país: é meu lar (foyer), é minha casa, mas 
ainda me sinto sem o direito de dizê-lo, sinto-me 
demais seu obrigado para merecer ser acreditado. 
Eu não posso me gabar de conhecê-lo.‖ Esse 
mútuo acolhimento/desconhecimento que 
marcou a estadia de Bernanos foi paralelo a uma 
intensa atividade de correspondência com 
diversos escritores, a exemplo de Vicente do 
Rego Monteiro, Sérgio Milliet, Alvaro Lins, 
Murilo Mendes e, claro, Jorge de Lima, que 
também foi médico do jovem Yves Bernanos. 
Com relação a Alceu Amoroso Lima, tudo indica 
que o primeiro encontro entre os dois escritores, 
juntamente com o professor Garric, tenha 
ocorrido no restaurante Lido no Rio de Janeiro, 
em 1938. Ele foi marcado por um profundo mal 
estar em virtude da reprovação da figura de Alceu 
por Bernanos, o que também fica subentendido 
nos pedidos de desculpa nas cartas do escritor 
francês no mesmo ano ao líder leigo dos 
católicos.285  

 
No terceiro número da Revista do Norte de 1926, José 

Vasconcelos publica o artigo intitulado ―George Bernanos e a 
inquietação moderna‖ no qual comenta o valor da guerra para a 
introspecção humana cuja valorização das questões da alma possa ser 

                                                           
285 D‘ÁVILA, Leonardo. Ordenar o espiritual: Letras e periodismo católico no Brasil 
(1928-1945). Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós graduação em 
Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, 2015. 
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reificadas no lugar da razão que assola e desola a integridade dos 
indivíduos.  

 
É um livro que fixa bem um despertar da alma 
luctando ainda por sacudir um resto de torpor 
que lhe tolhe os movimentos. É a mesma 
perturbação de quem desperta bruscamente de 
um profundo somno. Foi por isso que o sr. 
Tristão de Atahyde chamou-lhe como massa 
confusa e informa ainda....É na abstração de 
nossos sentidos fora das sugestões exteriores da 
vida objectiva que devemos buscar a finalidade 
das coisas286  

 
 
 O fundamento espiritualista de cunho católico da Revista do 
Norte, bem marcado em seu editor José Maria de Albuquerque e Melo 
pode ser um dos motivos pelos quais um dos poetas mais reconhecidos 
do período não tivesse publicado nenhum poema nas revistas. Sobre essa 
ausência de Ascenso Ferreira nas páginas da Revista do Norte, 
particularmente tendo Catimbó começado a alcançar certo êxito Joaquim 
Cardozo sugere um motivo: 
 

O primeiro livro de Ascenso Ferreira, Catimbó, 
foi editado pela Revista. Para ele compus vários 
desenhos e para realizá-los viajei com Ascenso a 
Palmares, onde me hospedei na sua antiga casa 
em que ainda morava a mãe dele; fui a Palmares 
assistir a um bumba-meu-boi. Estranha-se, 
entretanto, que sendo Ascenso assim tão ligado 
com a Revista do Norte não tenha nela publicado 
nenhum trabalho; mas isto era feitio da própria 
Revista. Ascenso, apesar de ser do nosso grupo, 
não era o único que não escrevia na Revista. 
Também João Monteiro, que chegou a ser diretor, 
nela nada escreveu. No caso de Ascenso, teriam 
sido talvez certas atitudes tomadas pelo autor de 

                                                           
286 Sem número de páginas. Mantida a grafia do original. 



 

 

199 

Catimbó ou certas irreverências à extremada 
crença católica de José Maria.287 

 
  
 É possível identificar em Osman Lins uma afinidade e atenção 
dada aos ritos. O título do livro de 1966 é uma mostra disso, Nove, novena, 
uma espécie de liturgia em que o escritor exerce seu ofício bem 
percebido pelo crítico e amigo Anatol Rosenfeld em texto publicado no 
Suplemento literário do Estado de São Paulo288.  
 Além disso, a geração de Osman Lins é fortemente influenciada 
pelo catolicismo universal de um Maritain, Murilo Mendes, Gustavo 
Corção. Seu amigo, dramaturgo e romancista Hermilo Borba Filho, 
considerado um escritor maldito e comparado diversas vezes a Henry 
Muller escreveu uma tetralogia romanesca de cunho confessional e de 
um existencialismo batailleano. Em entrevista concedida ao Jornal do 
Commercio em 1972 Hermilo comenta a partir da pergunta a respeito da 
centralidade de Deus em um dos volumes da tetralogia intitulado Deus no 
pasto: 
 

Bom, eu poderia lhe dizer que Deus é o núcleo de 
tudo. Que pretensão que Ele seja o núcleo de 
uma série de romances! Escute aqui: eu sempre 
tive latente, permanente, doloroso mesmo, o 
sentido de religiosidade que se manifestava antes 
da minha conversão – naquele sentido que lhe dá 
Murilo Mendes, isto é, que todo dia é dia de 
conversão de uma porção de maneiras: pela 
amizade, pela fraternidade, pelo sexo, pelo teatro. 
Pois é, pelo teatro: todo o meu instinto religioso 
foi canalizado através do teatro. Cada espetáculo 
que eu produzia era um ato de fé. Afinal de 

                                                           
287 CARDOZO, Joaquim. Prefácio-testemunho dos aspectos sócio-culturais. In: 
BARROS, Souza. A Década 20 em Pernambuco. Recife: Fundação de Cultura da 
Cidade do Recife, 1985. 
288 ROSENFELD, Anatol. O olho de vidro de ―Nove, Novena‖. O Estado de 
São Paulo, São Paulo, 6 de dezembro de 1970, ano 15, nº 699. Suplemento 
Literário. ―Osman Lins é autor extremamente zeloso da honra e dignidade do 
seu ofício. Tal fato se manifesta, sobretudo, em "Guerra sem testemunhas", obra 
ensaística em que focaliza os problemas da criação literária e do livro, como 
objeto espiritual e comercial no mundo contemporâneo da indústria cultural e da 
comunicação de massa‖ 
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contas, meu caro, Deus não se manifesta apenas 
através de ofícios religiosos....Discute-se muito se 
a obra de arte é devida a Deus ou ao Diabo. Eu 
sirvo a Deus, sim senhor, mas tenho um 
profundo respeito pelo Diabo. É porque sou 
mesmo uma criatura facílima de cair em 
tentação.289 
 

 
 Em uma carta datada de 12/12/1955 enviada para um 
destinatário chamado ―Lólio‖ (sobre o qual não consegui mais 
referências a respeito além disso, a carta possui uma rasura sobre o 
nome) Osman Lins responde a uma leitura a respeito de seu primeiro 
romance O visitante publicado naquele ano cuja personagem principal a 
professora Celina, passa por uma provação sentimental através da qual 
encontra no mesmo corpo de Artur, seu amante e seu algoz. Celina, 
mulher extremamente religiosa diante da desoladora situação em que se 
encontra, põe em cheque sua fé. Osman nesta mesa carta ao amigo 
recorda a epígrafe da carta de Paulo aos coríntios ―insensato! O que tu 
semeias não é vivificado, se o primeiro não morrer‖( I. Cor. 15.36) . Em 
um e-mail recebido de uma das filhas de Osman, Angela Lins, a respeito 
desse romance, tive a informação de que é uma fase bastante 
influenciada por André Gide290, principalmente pelo livro autobiográfico 
Se o grão não morre publicado no Brasil nos anos 50291.  

                                                           
289 Hermilo Borba – Consagração Nacional. Jornal do Commercio, Recife, julho 
de 1972. In.  
290 A novela Sinfonia Pastoral de Gide é citada em A rainha dos cárceres da Grécia 
(1976). Esta novela se apresenta como um diário (assim como o romance de 
Lins) cujo tema é a paixão de um padre por uma jovem cega. Carta de Osman 
Lins constante no Fundo Osman Lins no IEB – Instituto de Estudos Brasileiros 
da USP - (OL-RS-CA-0005-1) 
291 Cabe aqui uma nota de reparo. A professora Sandra Nitrini no ensaio 
―Osman Lins e Gide: da forma mentis à poética comparada‖ faz um bom 
percurso sobre a o diálogo ente a narrativa de Osman Lins e André Gide nos 
anos de formação, passando por Guerra sem testemunhas (1969) e em A rainha dos 
cárceres da Grécia (1976) cuja narrativa possui muitos pontos de contato bem 
apontados pela ensaísta. O reparo, no entanto, se deve a uma referência que 
Osman Lins faz a André Gide em um artigo publicado em 1956 sobre o 
romance Massapê que segundo a autora é de autoria de Aderbal Jurema. O que de 
fato acontece é que Aderbal Jurema, citado pela autora como autor do livro, foi 
quem sugeriu em rodapé que mantinha no periódico, à Secretário de Educação e 
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cultura do Estado de Pernambuco a criação de tal certame. O próprio Osman 
Lins cita no mesmo artigo o autor do livro laureado : ―Não é esta a única nem a 
maior qualidade a assinalar em Manuel Maria de Araújo, autor de Massapê291, o 
primeiro romance laureado e lançado (melhor diríamos impresso) pela Secretaria 
de Educação‖. 

Revista do Norte  
Editada por Joaquim Cardozo, J.M.C de Albuquerque  

e João Monteiro 
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6.3  Regionalismo barroco 
 
 

O que há é que tudo que diz respeito à igreja 
católica, ou quase tudo, me fascina. E há também 
o seguinte: suponho que sou um místico‖. Depois 
cita poema de Teresa de Ávila e não aceita todo 
dogma da igreja e declara-se um fervoroso 
herético ―Tenho na estante, Santa Teresa, Santo 
Agostinho , San Juan de la Cruz, São Francisco, a 
Bíblia. Tenho Corção, alguma coisa de Maritain, 
As grandes amizades, Catolicismos e 
protestantismo como formas de existência‖.292 
 

Osman Lins 

 
 

  
 Toda armação das narrativas de Nove, novena é uma espécie de 
preparação para um rito, a saber, o rito da fabulação, da criação ficcional, 
mas acima de toda pela da escritura a com o máximo de esmero para que 
ao término possa ser entregue ao culto. Este culto, no caso de Nove, 
novena é para a própria cidade do Recife. Os sinais gráficos utilizados 
como rubricas indicando em uma ladainha as vozes alternadas.  
 Como o fidedigno ofício das carpideiras que tornam as exéquias 
mais potentes oportunizando a catarse como em um exitoso espetáculo 
de despedida em cuja saída sente-se preparado para a experiência lutuosa. 
Osman esclarece este ponto em Evangelho na Taba  
 

―As carpideiras, cuja função era prantear os 
mortos, não sentiam realmente por eles e muitas 
vezes nem os haviam conhecido. Sua função não 
era sentir e sim representar a dor, recordar o peso 
e a gravidade da morte. Essa função, mais tarde, 
viria a ser desempenhada aliás por esculturas 
lacrimosas, as ―choronas‖ , de que há ainda 
exemplares. Carpideiras humanas e ―choronas‖ 
de madeira são exemplos que, na sua singeleza, 
dão bem uma ideia da importância da 

                                                           
292 Arquivo do Fundo Osman Lins no Instituto de Estudos Brasileiros – IEB – 
USP.  



 

 

203 

exterioridade; e num sentido mais amplo, da 
necessidade de preservação dos ritos. O velório 
onde houvesse carpideiras não seria nunca o 
trêfego piquenique no qual se transformaram as 
horas que precedem os enterros.‖293 
 

 
 É possível seguir estes exemplos em sua ficção nas cenas de 
enterros que estão descritas tanto em Nove, novena294, quanto em 
Avalovara no cortejo da negra Natividade pelas ruas de São Paulo. Mas 
essas cenas aparecem nos romances justamente pelo importante espaço 
afetivo que a cultura pernambucana, a vida primitiva e os exercício de 
imaginação ocuparam a vida do escritor Osman Lins. 
 Com essas articulações em torno do regionalismo e seu caráter 
mais aberto fica mais fácil entender a tomada de posição de Osman Lins 
diante de outras vanguardas e quanto a sua participação na Revista 
Tendência em Minas Gerais que se discutirá adiante.  
 

O Nouveau roman é uma corrente intelectualizada e 
civilizada. Eu tenho algo de intelectual, mas sou 
um primitivo. No sentido que os instintos, as 
coisas elementares, o incompreensível contam 
para mim. Era mais ou menos o que sucedia com 
Faulkner, com Joyce. Suas obras, ao mesmo 
tempo, são muito inovadoras e muito arcaicas. 
Quem pode dizer o mesmo do Nouveau roman e, 
mais ainda do grupo de ―Tel Quel‖, para os quais 
o Nouveau roman já está superado, por ser 
demasiado convencional?295  

 

Ou ainda quando relata se incômodo que fica bem marcado em 
Guerra sem testemunhas, incômodo com a literatura sem pretensão de 
voo imaginário que Osman Lins procura e que vai dar fruto coma 
publicação de Nove, novena. 
 

                                                           
293 LINS, Osman. Evangelho na taba. São Paulo: Summus, 1979, p. 17. 
294 Cena esta oriunda de uma descrição feita em uma das crônicas dos ―Cadernos 
de Minas Gerais‖ publicadas no Jornal do Commercio. 
295 LINS, Osman. Op. cit. p. 179 
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...toda essa história de vanguarda me irrita um 
pouco porque dá margem a muita confusão e 
mesmo muita vigarice. Há os que confundem 
conquista estética com extravagância...Assim 
quando procuro deixar claro que não sou um 
vanguardista pragmático, quando saliento a 
importância da tradição, na verdade estou 
procurando ir além do que ora se apresenta como 
vanguarda. Estou procurando fugir, ao mesmo 
tempo, às convenções já mortas e às convenções 
em fase de agonia.296  

 

 
 Manuel Lubambo em um artigo sobre Lafcadio Hearn297 usa a 
figura deste escritor que parte de uma ilha grega para a América do 
Norte vivendo muito tempo no sul onde ignora as leis de segregação e se 
casa com uma escrava, que anos depois segue para o Japão, casa com 
uma filha de samurai, adquire nome e nacionalidade japonesas. Esta 
imagem do homem cosmopolita que investiga as a riqueza cultural das 
minorias a ponte de se apaixonar é perfeita para ilustrar a defesa do 
regionalismo feita por Lubambo. 
 

Foi um grego, Lafcadio, em tudo igual aos 
primitivos, todo entregue ao espírito dispersivo 
de uma religião varia, sem unidde, sem dogma, 
sofrendo as influencias do mesmo localismo que 
já se manifestava na esphera da politica e da arte, 
todo entregue as seducções humanas do 
paganismo.  
Aqui no Brasil os motivos de nossa própria 
paysagem e as sugestões mais fortes do que temos 
de interessante são tratadas quasi que a ponta do 
pé. O que temos por ahi virgem e em bruto, 

                                                           
296 LINS, Osman. Op. cit. p, 242. 
297 Citado no Manifesto Regionalista Lafcádio Hearn também conhecido 
como Koizumi Yakumo, nome que adotou após adquirir cidadania japonesa, foi 
um jornalista e escritor conhecido por seus livros a respeito do Japão. Ele é 
especialmente conhecido pelos japoneses devido às suas coleções de contos de 
fadas, um dos quais foi transformado em filme por Masaki 
Kobayashi(Kwaidan (1965)). Viveu muito tempo no Japão e conquistou, com sua 
obra, grande renome internacional. Fonte: Wikipedia. Acessado em 01/03/2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conto_de_fadas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conto_de_fadas
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Masaki_Kobayashi&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Masaki_Kobayashi&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kwaidan
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clamando pelo olho e a mão do artista, virgem e 
em bruto ficará. Somo uma espécie de exógamos 
primitivos correndo atraz das louras donzellas de 
tribos extranhas quando nossa propria tribu esta 
cheia de donzelas – de donzelas morenas. 
Alguns espíritos demasiado simples vêem o 
Regionalismo como um limite para a imaginação, 
ou como qualquer coisa pobre ou estreita demais 
para cabe-los. O que talvez seja engano. O que se 
dá não é tanto uma pobreza de motivos, mas uma 
pobreza de imaginação. 298 

 
 
 Este primitivismo que tangencia os rudimentos do trabalho na 
terra, do corte da cana a facão, do talho doce das gravuras, ocupa a 
dialética do olhar de autores como João Cabral que recupera o fundo 
antigo dos tachos que produziam o açúcar mascavo,299 nos engenhos de 
produção rudimentar. A exortação de Lubambo sobre essa era primitiva 
imprime sobre o selo do regionalismo a ideia de era imaginária segundo a 
qual Lezama Lima propunha a criação de imagens de determinados 
períodos de uma cultura. Uma era imaginária precisaria prescindir de 
uma longa construção. Como a América possui uma história da 
colonização sobre a história dos ameríndios, a era imaginária para nós é 
caracterizada pela recuperação de restos, ruínas que fazem sobreviver um 
determinado imaginário que passa do engenho à indústria e que, por sua 
vez, iguala as mãos dos escravos e capatazes ambos servos da máquina. 
A luz do sol, inconsútil, a paisagem do sertão amplia seus raios 
transformando os corpos das gentes, das vidas secas e dos bichos com 
ossadas brancas.  
 Imagem que Osman recupera ao comentar o livro Memórias do 
Boi Serapião de Carlos Pena Filho que conta a história do boi ―em versos 
curtos e tão habilmente compostos que nos lembram inevitavelmente o 
caminhar de um velho boi exausto, consegue opor, quase sem o 
sentirmos, a opulência litorânea à aridez do sertão‖ como efeito da 

                                                           
298 LUBAMBO, Manoel. ―O regionalismo de Lafcádio‖. In. Revista do Norte. Nº 
03, Novembro de 1926. Mantida a grafia como a do original. 
299 Para uma ampla e poética discussão sobre origem e traslados culturais da cana 
e do açúcar ver o livro de Ana Luiza Andrade Outros perfis de Gilberto Freyre – voltas 
duras/dóceis do cotidiano dos brasileiros, principalmente o capítulo ―engenharia social 
I‖ que inicia com o poema Psicanálise do açúcar de João Cabral de Melo Neto. 
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refração da luz, como a cal que cobre corpos neste imaginário nordestino 
muito bem vista na cena calcinante de abertura do filme Os Fuzis de Rui 
Guerra. A narrativa acontece quando soldados chegam para proteger 
uma carga de alimentos que será enviada de um vilarejo no interior 
nordestino.  
 
 
 
 

 
 Enquanto uma vila inteira passa fome, segue o Boi Santo com o 
pastor que promete chuva sob a benção de tal boi. Ou ainda a história 
contada em ―Conversa de bois‖ publicada em Sagarana, no qual os bois 
conversando dão conta ente outras coisas da morte do boi Rodapião que 
da sede e determinação despenca morro abaixo sem mais. 
 

* 
 

 César Leal em seu primeiro livro de poemas Invenções da noite 
menor (1957) publica uma série de poemas intituladas “quatro poemas rurais”. 

Cena de abertura de "Os fuzis" de Rui Guerra 1964. 
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Diante da paisagem da seca, para usar o título de um livro de Mauro 
Mota, resta os vestígios das carcaças cantadas nesta ―Elegia às vacas de 
Belmonte‖: 
 

Este repicar de sino 
Desdobra em outro sentido: 
Recorda um curral de pedras, 
Areia e barro cozido. 
 
E a branda aridez do vento 
no ondulante capinzal 
onde o mugir dos novilhos 
lembrava um som de metal. 
Os limpos vasos da ordenha 
prêsos à cêrca ficavam 
à espera das vacas tristes 
que à tarde ao curral voltavam 
 
(Se um fruto espelha num lago, 
ver o lago é ver o fruto, 
assim como um traje prêto  
lembra a tristeza do luto 
 
acorda o sino esses bichos 
cujas máquinas de cal 
formam hoje ossuários limpos 
de nervos, junto ao curral.)300 

  
 
 Osman Lins é o primeiro a publicar uma resenha sobre o livro 
de César Leal e sobre este poema chama atenção para a luminosidade 
estranha sobre o mundo precário, pois assim é o poema uma espécie de 
prece que embala a aventura precária da literatura onde o fogo se perde 
para surgir o relato como nas imagens do poema do gado consumido 
pelo fogo solar e cuja ossada branca como a página possibilita o relato 
como recuperação da memória301.  
 

                                                           
300 LEAL, Cesar. ―Elegia às vacas de Belmonte‖. In. Tempo e vida na terra. Poesia 
reunida. Rio de Janeiro: Imago/ Biblioteca Nacional,1998, p. 456. 
301 Cf. AGAMBEN. Giorgio. O fogo e o relato. Trad. Andrea Santurbano e Patrícia 
Peterle. São Paulo: Boitempo, 2018, p. 33. 
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Nos Quatro poemas rurais, uma tristeza enorme 
perpassa por sôbre as desoladas imagens de 
Belmonte. O tom menor, sabiamente contido, 
mantém os poemas à altura da carência que é uma 
dominante no pobre mundo recordado. Uma 
iluminação estranha destaca os elementos da 
lembrança e as palavras usuais. 302 

  

 
 A tradição privilegiada pelo regionalismo, proposto por Gilberto 
Freyre teve, segundo o próprio Freyre, o intuito de ―opor aos ‗ismos‘ 
então em voga em nosso país foi a de valorizar ao mesmo tempo estes 
aparentes contrários: região, tradição e modernidade‖303. Gilberto Freyre 
não se mostrava contra o modernismo, mas privilegiava a modernidade e 
segundo sua ideia de modernidade o movimento paulista, principalmente 
o viés futurista de um Mario de Andrade era um modismo temporário. 
Em seu texto ―Modernismos e modernidade nas artes‖ elogia Oswald de 
Andrade que em um artigo pulicado em ―Ponta de lança‖ salva o 
modernismo com sua antropofagia que de fato dando uma orientação 
que Freyre chama de pós-moderna304. Na sequência Gilberto Freyre 
apresenta ostensivamente sua face conservadora (esta face talvez tenha 
deixado o regionalismo em posição frágil a certa crítica). Ainda se 
referindo a Oswald escreve Freyre: 
 

Por tudo isso ele foi, como ninguém, dente os 
sobreviventes do modernismo paulista de 22, um 
moderno ao lado do qual nenhum pós-
modernista sente esse não-sei-quê de 
desconfortável que nos comunica a presença de 
um indivíduo intransigente ou ostensivo no seu 
modernismo de mocidade ou de seita, no seu 

                                                           
302 LINS, Osman. ―Um poeta e suas invenções‖. Jornal do Commercio – Recife, 12 
de outubro de 1958. Publicado no Suplemento Literário do Estado de São Paulo, 4 de 
outubro de 1958. Tanto o poema quanto a citação de Osman Lins mantém a 
ortografia do original. 
303 FREYRE, Gilberto. Vida, forma e cor. São Paulo: Record, 1987, p. 157. ―A 
propósito de pintores e das suas relações coma luz regional‖ Artigo em que 
Gilberto Freyre responde a criticas feitas pelo crítico Mário Pedrosa e S.M. que 
dever ser Sérgio Milliet. 
304 No Prefácio a Ossos do mundo, de Flávio de Carvalho Freyre o classifica como 
pós-moderno. 
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modernismo já superado por outros 
modernismos de que ele, entretanto, modernista 
parado, não toma sequer conhecimento, 
conservando todos os cacoetes, todos os 
modismos, todos os característicos  de sua seita 
antiga e screvendo pelos sinais maçônicos dessa 
seita. Oswald de Adnrade conservou do 
―modernismo ― de 1922 o que havia de 
revolucionariamente e permanentemente 
moderno no movimento, do mesmo modo que 
um grupo de homens, já de meia-idade e alguns 
até de idade avançada, chamamos ―tenentes‖, 
conservaria na política brasileira o sentido 
revolucionariamente e permanentemente 
moderno do tenentismo de 22, de 24, de 30: seu 
sentido ético e político de ação renovadora.305 

 
 
 Noutra chave talvez mais potente, Joaquim Cardozo chega a 
dizer que o regionalismo é que para os alemães foi o expressionismo306. 
O regionalismo pensando com Joaquim Cardozo, estaria pra o 
expressionismo por sua exuberância nordestina, com a exuberância do 
massapê, das esculturas em cerâmica, dos poemas de Bandeira, das 
estações de trem, do viço da pele de escravos e das engenhocas que 
transformavam a cana, aquelas hastes rizomáticas, em melado, açúcar 
mascavo e cachaça. Gastão de Holanda escreve em redondilhas maiores 
sobre o açúcar: ―Açúcar é cristal de planta/Primeira segunda é soca/ do 
primeiro caule provém/ o rizoma da ressoca/ e o quarto é batizado/com 
o nome de contra-soca.//riqueza de tal plantação/Exige o sangue e 
alguém/Que planta ou corta essa cana/ Um homem que nada tem/ Se 
chama cassaco de engenho/E deste engenho é refém.‖307 
 Essa visão mostra a amplitude do regionalismo quando a 
literatura, o teatro ou pintura toma as imagens regionais e as alçam as 
esferas universais como alguns pássaros de Samico ou as imagens 

                                                           
305 FREYRE, Gilberto. Op. cit. 103. 
306 Apud. NASCIMENTO, Elisa Fonseca. Arte e técnica na obra de Joaquim Cardozo: 
notas para a construção de uma Biografia Intelectual. Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007. 
307 HOLANDA, Gastão. Jornal. Rio de Janeiro: Achiamé, 1981, p. 20. 
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perturbadoras de Ladjane Bandeira sem esquecer é claro de um Luiz 
Gonzaga, Guerra Peixe, Heraldo do Monte e Elomar. 
 Mauro Mota em seu Geografia literária (1961) escreve um ensaio 
sobre ―O movimento regionalista e o ensaio de Renato Carneiro 
Campos‖308. Renato Carneiro Campos que era sobrinho de Aníbal 
Fernandes jornalista respeitado e diretor do Diario de Pernambuco por 
décadas sobre quem Osman Lins escreve uma crônica309 na qual deixa 
explícito seu respeito ao jornalista e homem dos livros.  Mauro Mota se 
atém a alguns aspectos do livro de Renato Carneiro Campos, sua leitura e 
crítica ao livro Quatro Sintético da Literatura Brasileira310 publicado por 
Tristão de Atahyde. O livro de Carneiro campos chama-se Arte, sociedade e 
região editado pela Universidade da Bahia em 1960 e acusa uma omissão 
de Tristão de Atahyde sobre o movimento regionalista de Pernambuco. 
Diante de tal tomada de posição de Carneiro Campos, Mauro Mota 
escreve o seguinte: 
 

Talvez os críticos e historiadores literários do 
futuro tenham de fazer uma divisão sui-gneris na 
obra de Gilberto Freyre: a que ele realizou 
pessoalmente e a que possibilitou, com as suas 
influências, que fosse realizada por outros autores 
nordestinos e brasileiros,... . Não se trata de 
imitação servil, e sim de percorrer, sentir e 
interpretar um mundo novo, no qual todos se 
achavam tão perto e tão distantes... 
O Movimento Regionalista reunia, portanto, a 
nossa melhor gente e apresentava preliminares e 
consequências, estas logo ampliadas, no 
Nordeste, coma publicação de livros e José 
Américo de Almeida, José Lins do Rego, Raquel 
de Queirós, Jorge Amado, Graciliano Ramos, 
Luís Jardim e Jorge de Lima. 
Daí em diante, o Movimento Regionalista, com a 
aquisição de uma consciência regionalista de se 
fortalecendo cada vez mais no espírito e nas 
manifestações dos nossos jovens autores. Ao 

                                                           
308 Publicado inicialmente como prefácio do livro. 
309 LINS, Osman. ―Um homem conversa‖. Diário de Pernambuco - Recife, 06 de 
outubro de 1957. 
310 ATAHYDE, Tristão. Quadro Sintético da Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: 
Agir, 1956. 
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contrário do que possa parecer, isso não quer 
dizer uma submissão, mas uma forma de ser livre. 
Tem razão Renato Carneiro Campos ao dizer que 
‗é justamente com o movimento nordestino que 
se pode falar numa autêntica literatura brasileira, 
não apenas na linguagem, mas nos motivos.‖311  

 
 Sobre o mesmo livro de Renato Carneiro Campos, Osman Lins 
publica no Jornal do Commercio: 

 
―A propósito do regionalismo‖, ―Tristão de 
Athayde e o movimento regionalista e 
tradicionalista‖, ―A continuidade do espírito do 
movimento regionalista e tradicionalista‖, ―O 
personagem, a realidade e o mundo mágico do 
romancista‖, são os títulos daqueles quatro 
ensaios iniciais e os verdadeiramente importantes 
daquele livro. Em tôdos eles, sentimos estar 
diante de um escritor sério, de um arguto e ágil 
analista do fenômeno literário, que tem 
aproveitado bem as suas leituras e que, sem 
grandes brilhos de erudição ou de estilo, situa-se, 
desde logo, na primeira linha de nossos ensaístas 
novos, entre os quais figuram um Carlos 
Frederico Maciel e um Luiz Costa Lima Filho312. 
E isto com um ímpeto polêmico, uma quase 
rebeldia que o põe ao abrigo, desde já, de todo 
conformismo, de qualquer fácil e cômoda 
adaptação a frases feitas e ideias aceitas. Assim, 
quando se insurge contra uma omissão do snr. 
Tristão de Athayde em seu Quatro Sintético da 
Literatura Brasileira313 ―no que diz respeito ao 
Movimento Regionalista e Tradicionalista, que foi 

                                                           
311 MOTA, Mauro. Geografia literária. Recife: Fundação Jaoquim Nabuco, 1961, p. 
122-124. 
312 Luiz de França Costa Lima Filho (São Luís, 1937 - ), crítico literário e 
professor emérito da PUC-RJ. Em 2004, recebeu da Alexander von Humboldt-
Stiftung (Alemanha) o prêmio de pesquisador estrangeiro do ano, na área de 
humanidades. Autor de Mimesis: desafio ao pensamento (2000), entre outros. Ver do 
autor Sociedade e discurso ficcional. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.  
313Tristão de Athayde, Quadro Sintético da Literatura Brasileira, Agir. Rio, 1956. (Nota 
de Osman Lins no original) 
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uma reação e até se opôs aos exageros do 
‗modernismo‘ paulista e carioca chefiados por 
Mário de Andrade e Oswald de Andrade‖ (pág. 
29); quando nos dá o seu depoimento sôbre a 
atitude de tristeza e resignação presente em quase 
tôda a obra romanesca de José Lins do Rego314 
(escritor, como se sabe, profundamente ligado ao 
Recife); quando assinala a ―influência das ideias 
regionais ou ecológicas de Gilberto Freyre sobre 
médicos, psicólogos, psiquiatras, educadores‖ 
(pág. 70); ou ainda quando aborda o 
―franciscanismo‖ do pintor Brennand, presente 
em seu painel do Aeroporto dos Guararapes. 315 

 
   
 Joaquim Cardozo relata a fraca incisão que teve o movimento 
por correspondência do modernismo paulista sob a tutela de Joaquim 
Inojosa, assim como José Lins do Rego que alegou não ter existido o 
movimento modernista no Recife. Mario de Andrade tenta ainda agregar 
Pernambuco em uma espécie de franquia quando escreve a respeito do 
livro de ensaios sobre poesia de Otávio de Freitas Júnior, mas neste livro 
é possível ler a sobriedade do jovem crítico ao afirmar que ―não há 
conjunto, como não há grupo. ―Há uns grandes poetas, que fazem 
Poemas. Porque muitos outros devem haver que não consigam fazer um 
verso. Estes são os poetas que não são artistas. A esse respeito Joaquim 
Cardozo escreveu alguma coisa de muito interessante, num estudo sobre 
Mateus de Lima‖316. Em todo caso,  

                                                           
314 José Lins do Rego (Pilar, 1901 – Rio de Janeiro, 1957), romancista, cronista e 
ensaísta. Representante do romance nordestino, integra os ciclos da cana-de-
açúcar e do cangaço, misticismo e seca. Sua prosa é uma remissão contínua do 
ensaio ao romance, da reflexão crítica à ação ficcional, da metalinguagem à 
linguagem. Principais obras: Menino de Engenho (1932), Banguê (1934), O moleque 
Ricardo (1935) e Fogo Morto (1943). Ver Junqueira, Ivan (org.). José Lins do Rego – 
Dias Idos e Vividos – Antologia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.  
315 ―Dois autores, três livros‖. Jornal do Commercio – Recife, 11 de setembro de 
1960. Publicado em Imprevistos de arribação: publicações de Osman Lins nos jornais 
recifenses. 
316 FREITAS JÚNIOR, Otávio de. Ensaios de crítica de poesia. Recife: Imprensa 
industrial, 1941, p. 29. O autor não menciona qual o estudo de Joaquim Cardozo 
sobre Mateus de Lima, irmão do poeta alagoano Jorge de Lima. 
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Nenhum de nós jamais tomou conhecimento do 
movimento modernista de São Paulo, que Mário 
de Andrade incumbiu Joaquim Inojosa de 
difundir e implantar em Pernambuco. 
Apreciávamos o grande Mário, mas movimento 
por correspondência, ler o jornal ou revista que se 
dizia modernista nunca. O nosso impulso era 
outro, e o passado para nós contava. O velho 
barroco do Recife fazia parte das nossas 
preocupações, assim como as coisas típicas, a 
comida, os folguedos populares, o carnaval 
[...]317 

 

 
 O poeta e crítico César Leal em uma conferência ditada no 
México salienta que Cardozo do mesmo modo como o mineiro Abgar 
Ranault não teve no modernismo sua fonte de trabalho para uma poética 
do tempo. A matéria da poesia para Joaquim Cardozo do mesmo modo 
que para a narrativa de Osman Lins é colhida em sua região sem se 
enrodilhar em movimentos ou escolas estéticas. Diria assim que Osman 
Lins na esteira de Joaquim Cardozo, Vicente do Rego Monteiro, 
Francisco Brennand trilha uma outra via que simboliza uma linha de fuga 
entre as polaridades do modernismo regional e cosmopolita.  Um 
modernismo salobro em que a mistura de águas mistura à montante o 
barroco que altera a composição e em vez dos polos universalizantes, 
perfaz uma órbita elíptica dentro da qual Osman desenvolve sua 
cosmogonia. Esta água é propulsora de uma linguagem que carrega sim 
as cores locais para uma fulguração espiritual das imagens, ou seja, uma 
comparação à mudança de estilo de Osman Lins após o romance O fiel e 
a pedra, no qual está mais próximo dos temas regionais e da publicação de 
Nove, novena livro de narrativas no qual a ficção busca maior rigor poderia 
ser feita utilizando-nos da comparação que Cesar Leal faz da poesia de 
Manuel Bandeira e Joaquim Cardozo. 
 A justificativa de Joaquim Cardozo a respeito da importância do 
passado e do ―velho barroco do Recife‖ é crucial para deslocar o olhar 

                                                           
317NASCIMENTO, Elisa Fonseca. arte e técnica na obra de Joaquim Cardozo: notas 
para a construção de uma Biografia Intelectual. Dissertação de mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007,p.57. 
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sobre o regionalismo e dirimir possíveis preconceitos acerca de um 
possível manifesto para criação de um gueto nordestino. Com a atenção 
dada às imagens barrocas abre-se a possibilidade de desdobrar a leitura 
do movimento. Nestes aspectos o entendimento do modernismo de 
Joaquim Cardozo se assemelha muito com a postura ética e cética diante 
da vanguarda e ao mesmo tempo realizando experimentações com a 
linguagem sem contudo dar as costas para a cor local. 
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7. Como se vai de Pernambuco à Minas Gerais318 
 
 
  

                                                           
318 O título parodia o poema de Raul Bopp ―Como se vai de São Paulo a 
Curitiba‖ escrito em 1928. Bopp viveu no Recife em 1920, ocasião em que 
cursou o terceiro ano de Direito e morou com José Lins do Rego. 
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7.1 Cosmopolitismo e arrabaldes 
 
 
 
 
 O modernismo em Pernambuco possui um espectro em cujos 
reflexos se amplia na medida em que comporta os versos de Ascenso 
Ferreira, por exemplo, muito próximo das tradições populares cortados 
em rimas de redondilhas seguindo a linha melódica adotada pelos 
cantadores repentistas e herdeiros da estirpe de Leandro Gomes de 
Barros. Ainda assim o modernismo de Pernambuco gesta poemas de 
Vicente do Rego Monteiro e de Joaquim Cardozo, por exemplo, artistas 
estreitamente ligados à página não apenas pelas letras, mas a cultivam 
como campo aberto e fértil para semear as leiras das imagens.   
 Joaquim Cardozo nos deixou os poemas como aqueles poemas 
de uma leveza coloquial lembrando alguns versos de Manuel Bandeira e 
que nos fazem flutuar como no poema ―Inverno‖ publicado no terceiro 
número da Revista do Norte em novembro de 1926: 
 

No meu quarto sem conforto 
Penso nas horas que passaram, 
Abro um livro sobre meus joelhos. 
 
A alma de meu avô vem pela sala deserta 
Sentar-se ao pé de mim sobre meu leito 
 
O meu bonito avô Manuel Antônio. 

 

 O mesmo Joaquim Cardozo assumindo a faceta mais 
geométrica mística vai realizar mais tarde, curiosamente no período em 
O gráfico amador, em que O Teatro Popular do Nordeste, no período 
em que o modernismo passa por revisão, e que Brasília já é uma 
realidade, enfim em 1960 publica o emblemático Signo estrelado. Livro que 
abre com uma assinatura, um signo caligráfico e que se constitui como 
espaço poético como anuncia em uma espécie de epígrafe. Neste livro a 
arquitetura e escrita (e por que não dizer a tipografia) passam a fazer 
parte dos seus silêncios319 como no poema ―A página‖  

                                                           
319 Jean Luc-Nancy em Resistência da poesia alude a uma resistência do discurso 
enquanto enunciação que almeja e alveja um objeto. Esta muito mais próxima de 
um silêncio, um silêncio que se vê sobre uma imagem e que apesar de deixar-se 
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... 
Mas no fim do seu curso recôndito, difícil, 
A linha partiu-se em tantas, em muitas letras 
restantes; 
Cada letra em seu branco, 
Todos os brancos na página, 
_Todos conexos, por sinal. 
... 
Dispersaram-se os brancos, levados, batidos,  
No vento da voz, no chão do silêncio... 
E as letras caíram no branco final.320 

 
 Vicente do Rego Monteiro por sua vez, cuja atividade constante 
como pintor e editor de revistas e como acréscimo, impressor tipográfico 
carrega tanto nos versos como em muitas de suas pinturas321 uma forte 
relação com a geometria implícita nos trabalhos tipográficos. Vicente faz 
de seu modernismo uma oscilante relação com a tradição e com a 
ruptura trazendo, por exemplo, os traços marajoaras para redesenhar 
monumentos parisienses e a luz do cinematógrafo atribuindo um olhar 
cosmopolita lançando as luzes da cidade de Recife para além mar 
carregadas pelas águas como as imagens pela corrente de fótons322. 

                                                                                                                        
ver como sintaxe, como, cadência, como cortes que insurgem de outro lugar 
silente, o inconsciente cujos sentidos possíveis migram para um fora pela 
linguagem que se reproduz sob a égide da técnica, como diria Benjamin, para sua 
reprodutibilidade e assim como diz Nancy, a ―pluralidade das poesias faz parte 
dessa essência‖ (Nancy:2005, p. 39). Joaquim Cardozo neste poema como nos 
poemas quase todos do livro No interior da matéria lida com a linguagem sobre 
o silêncio da página e suas hachuras por onde migram as imagens a partir do 
―branco final‖ onde a letra se imprime batida sobre o tímpano da impressora, 
―cada letra em seu branco.‖ 
320 CARDOZO, Joaquim. ―A página‖. In. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2007, p. 226/227. 
321 É bastante conhecida a história da participação de Rego Monteiro na Semana 
de Arte Moderna segundo a qual Vicente enviou 5 trabalhos por intermédio de 
Guilherme de Almeida por estar em Paris na ocasião e afirmar que já era 
antropófago antes mesmo do manifesto de Oswald de Andrade. Ela pode ser 
conferida em AMARAL, Aracy. Artes plásticas na Semana de 22. São Paulo: Ed. 34, 
1998.  
322 Esta versão do poema no Diário de Pernambuco é inédita em livro. Na 
edição que Paulo Bruscky organizou intitulada Vicente do Rego Monteiro, poeta, 
tipógrafo e pintor – Recife : CEPE 2004, p. 190, o poema recebeu o título 
―Recife-Screen‖ com algumas alterações consideráveis. Importante salientar que 
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Vicente seria o correlato brasileiro do pintor uruguaio Joaquim Torres-
Garcia. Estava em Paris no mesmo período em que van Doesburg e 
Torres Garcia criaram o grupo que daria origem ao movimento 
abstracionista e a Revista Le cercle et le carré323, sua pintura primitiva se 
assemelhava a do artista uruguaio cujo primitivismo chegava a uma 
espécie de barroquismo324 ao qual chegamos a vislumbrar também em 
narrativas de Osman Lins como no ―Retábulo de Santa Joana Carolina‖ . 
 
  
 
 
 

                                                                                                                        
a publicação do poema no Diário de Pernambuco é de 21 de junho ou seja, 16 
dias depois da morte do poeta. Sendo assim ou foi encontrada uma versão 
editada pelo poeta, ou outra pessoa editou e deu título ao poema abaixo 
reproduzido. ―Recife-Screen – Recife grande espelho reflector/de fabulosos 
cineastas/Sob tua luz que ofusca/ e cega/ todo transeunte é um ator/ 
improvisado/ Ao começar de teu dia salubre/ e tranquilo nenhum 
enigma/soberano/ os figurantes retomam a/ atitude indolente/ do cotidiano 
ganha-pão/ Apenas as estrelas e os galãs/ usam óculos escuros//Tua noite sala 
e projeção/é uma vasta cena para/ contemplação// Capibaribe/ Beberibe/ 
Oceano Atlântico.‖ 
323 Cf. SEUPHOR, Michel. ―Círculo y cuadrado‖. In. El estilo y el grito. Trad. 
Mariela Alvarez. Caracas: Monte Ávila Editores, 1970, p.113-129. Deste livro 
que Clarice Lispector retira a epígrafe para Água Viva. 
324 Sobre este assunto ver ANDRADE, Ana Luiza. Paisagens (des)montáveis 
de técnicos primitivos: Torres-García, Rego Monteiro, Osman Lins. Estud. 
Lit. Bras. Contemp.,  Brasília ,  n. 49, p. 251-274,  Dec.  2016 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2316-
40182016000300251&lng=en&nrm=iso>. access 
on  06  Mar.  2019.  http://dx.doi.org/10.1590/2316-40184913. Com 
alterações ver também da mesma autora o ensaio ―O olhar do técnico 
primitivo no ‗subterrâneo pulsante‘ do gesto escritor‖ publicado no Dossiê 
Osman Lins na Revista Crítica Cultural da Universidae do Sul de Santa 
Catarina. Neste último artigo figuram indícios de conversas tidas ao longo da 
pesquisa que desenvolvi em torno do Gráfico Amador e da Editora Noa 
Noa. Neste ínterim há uma correção a ser feita no texto de Ana Luiza. Ao 
indicar a Cleber Teixeira a alcunha de Tipoeta a autora se equivoca pois este 
apelido foi dado por Haroldo de Campos ao poeta e tipógrafo Guilherme 
Mansur. 
 

http://dx.doi.org/10.1590/2316-40184913
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 Outro aspecto do modernismo pernambucano diferente do 
cosmopolita e mais ligado às falas dos arrabaldes é a do poeta Ascenso 

Diário de Pernambuco, 20 de junho de 1970 

Vicente do Rego Monteiro: Tour Eifel, 

1925 
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Ferreira325. A publicação de seu Catimbó326 cuja capa e ilustrações foram 
desenhadas por Joaquim Cardozo marcava o abandono da fase 
parnasiana para absorver o modernismo. Segundo Everardo Norões a 
influência marcante para Ascenso foi exercida pelo poeta e amigo de 
Joaquim Cardozo, Benedito Monteiro falecido em 1926.  
  Em 1958 Osman Lins publica um artigo sobre o poeta de 
Catimbó intitulado ―Antecipação de uma lenda‖ chamando a atenção 
para a figura quase mítica do poeta gigante. 
 

No lugar outrora chamado Brasil, na região 
Nordeste, falarão de um homem enorme, com 
trinta palmos de altura e dez de largura, talvez 
mais, coberto com um chapelão sem fim, à cuja 
sombra abrigavam cães, meninos, cabras e até 
bois, desde que mansos: não o fôssem, e o 
homem os enxotaria com um movimento de 
braços que era como um ondular de lençóis. Essa 
criatura, dirão, era o gigante mais pacífico de que 
se teve notícia. E, coisa estranha, falava mel. 
Tanto que, muitas vezes, despertara gemendo: as 
formigas, enquanto ele dormia, roíam-lhe a bôca. 
Costumava repetir que um dia, quando menos 
contassem, subiria ao céu – o que realmente viera 
a suceder. Por isso, usava um nome engraçado: 

                                                           
325 Ascenso Carneiro Gonçalves Ferreira (Palmares, 1917 – Recife, 1965), poeta 
cuja singularidade foi a de construir uma ponte entre os modernistas 
pernambucanos e os sulistas. Com uma performática sui generis, entoava, em 
ritmos diversificados, poemas de oralidade melodiosa e moderna, seduzindo 
senhores de engenho e trabalhadores da cana-de-açúcar; velhos e moços; 
intelectuais e empresários, além é claro das moças. Circulou por todo o Brasil, 
ganhou uma edição especial pela José Olympio e teve sua voz gravada para a 
Biblioteca do Congresso em Washington. Ver Correya, J. (org.). Ascenso, o 
Nordeste em carne & osso: perfil biográfico do poeta Ascenso Ferreira. Recife: Panamerica 
Nordestal/Edições Bagaço, 2001. 
326 Esse livro, elogiado por Mário de Andrade, constitui a marca modernista de 
Ascenso Ferreira. Segundo Joaquim Inojosa, ―Ascenso Ferreira saiu o 
modernista de Catimbó depois de ouvir Raça (de Guilherme de Almeida) no 
esplendor da empolgante leitura feita pelo próprio autor, ao enterrar o ‗fuste da 
bandeira‘ do modernismo bem no ‗coração‘ pernambucano‖. In Inojosa, 
Joaquim. O movimento modernista em Pernambuco. Rio de Janeiro: Guanabara, s/d, p. 
146. No terceiro volume deste livro, estão compiladas algumas cartas de Mário 
de Andrade a Ascenso Ferreira. 
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Ascensão. Contarão outras histórias, umas 
engraçadas, outras líricas, saberão mil coisas sobre 
aquêle gigante Ascensão. Enquanto isto, não 
podendo imaginar que suas palavras pertencem a 
esse mesmo herói cuja lenda crescerá com o 
tempo, dirão muitas vezes, em seus momentos de 
preguiça: 

 

Hora de comer - comer! 
Hora de dormir - dormir! 
Hora de vadiar - vadiar! 
Hora de trabalhar?  
– Pernas pro ar que 

ninguém é de ferro!327 
E o mais terreno, o mais instintivo, o 

poeta mais decididamente carnal do Brasil 
terminará assim na imaginação do povo: um ser 
miraculoso, uma lenda. 328 

 
 Osman Lins foca sua leitura na figura performática do poeta e 
para sua qualidade de versejador. Ascenso representaria uma das facetas 
do nordeste do sertão em movimento, um sertão que parte de 
Pernambuco rumo à Minas Gerais sertão com maresia, sertão cujas 
fibras da terra parece acompanhar o rio em seu destino e desejo de mar 
como diz o poema ―O rio‖ de João Cabral de Melo Neto  
 
 

                                                           
327 ―Filosofia‖, poema publicado originalmente no livro Catimbó (1927). Esse 
livro, elogiado por Mário de Andrade, constitui a marca modernista de Ascenso 
Ferreira. Segundo Joaquim Inojosa, ―Ascenso Ferreira saiu o modernista de 
Catimbó depois de ouvir Raça (de Guilherme de Almeida) no esplendor da 
empolgante leitura feita pelo próprio autor, ao enterrar o ‗fuste da bandeira‘ do 
modernismo bem no ‗coração‘ pernambucano‖. In Inojosa, Joaquim. O 
movimento modernista em Pernambuco. Rio de Janeiro: Guanabara, s/d, p. 146. No 
terceiro volume deste livro, estão compiladas algumas cartas de Mário de 
Andrade a Ascenso Ferreira.  
328 LINS, Osman. ―Antecipação de uma lenda‖. In.Jornal do Commercio - Recife, 
21 de setembro de 1958. Publicado em Imprevistos de arribação: publicações de Osman 
Lins nos jornais recifenses. 
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Para o mar vou descendo 
Por essa estrada da ribeira. 
A terra vou deixando 
De minha infância primeira. 
Vou deixando uma terra 
Reduzida à sua areia, 
Terra onde as coisas vivem 
A natureza da pedra329 

 
 O rio, na esteira dessa ribeira deixa para trás a areia com 
milhares de bocas a sugar as águas na sede deserta do sertão. No poema 
de João Cabral o rio chega às terras da zona da mata e encontra outro 
tipo de desolação a da terra do mangue ―que apodrece sob o verde‖ e as 
mudanças que as terras de engenhos sofrem com a chegada das usinas. O 
poeta Ascenso faz de seus versos seu rio e corre de sertão à sertão de 
Pernambuco à Minas Gerais do sertão do mato dentro, das veredas 
―onde um rio é sempre sem antiguidades‖330. 
 A peregrinação do poeta Ascenso alcança o estado mineiro, mas 
passando ao largo da capital, o poeta via mais no dentro do Estado e no 
fim da década de 20, precisamente em 1927 publica os poemas 
―Camelots‖ que divide a página com o poema ―Quadrilha‖ de Carlos 
Drummond de Andrade e ―Mula de Padre‖331, respectivamente nos 
números 03 e 05 da Revista Verde de Cataguases editada por Rosário 
Fusco, Ascanio Lopes, Henrique de Resende e Guilhermino Cesar. 
Mário de Andrade tentou, de certa maneira, minimizar a importância da 
revista de Cataguazes dizendo que a publicação ―teve apenas a função 
burguesa de nos apresentar pelo menos dois escritores de grande valor‖, 
o que é reforçado por Ivan Marques quando salienta que cotejando o 
―Manifesto do Grupo Verde‖ com as edições da revista, percebe-se a 
diferença de voltagem entre ―o tom agressivo do manifesto e seu 
propósito discreto e desanimado de ‗cantar simplesmente a terra 
brasileira‘‖332.  

                                                           
329 MELO NETO, João Cabral de. ―O rio‖ In. Poesia Completa. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2007, p. 96. 
330 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 19ª edição, 2001, p. 162.  
331 Poema do livro Cana caiana, dedicado a Mario de Andrade.  
332 MARQUES, Ivan. Cenas de um modernismo de província. Drummond e outros rapazes 
de Belo Horizonte. São Paulo: Ed. 34 2011, p.30. 
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 Na capital mineira, dois anos antes, surgia A revista em torno da 
qual orbitavam Carlos Drummond de Andrade, Emílio Moura, Pedro 
Nava, João Alphonsus, Abgar Renault, Cyro dos Anjos e que atestava o 
contraponto segundo o qual os escritores mineiros não aceitaram a 
pecha de signatários do movimento paulista. Ivan Marques (2011,p.18) 
conta que Abgar Renault afirmara que Drummond possuía sua própria 
força renovadora que surgiria mesmo sem a existência do movimento em 
São Paulo. Tanto Drummond quanto Murilo Mendes publicaram seus 
primeiros livros em 1930 com vau cronológico suficiente largo para 
afastá-los do primeiro ímpeto modernista de 1922 e para que seus 
poemas pudessem ser lidos com o distanciamento necessário à 
percepção da potência ou envergadura do poeta de Itabira ―forjasse a 
expressão adequada em meio a tantas tendências anti-
expressivas‖(ARRIGUCCI Jr.:2002, p.21).  O poeta de Itabira soube 
fugir das fórmulas fixas e do modelo europeu de poema; soube capturar 
como bom leitor as mazelas sociais; soube, ao contrário do que fez 
Mario de Andrade, driblar o ruído da cidade333 e, sobretudo, conseguiu 
uma poesia sem o verniz intelectual334.Fez bem para o poeta e para os 
leitores a demora do primeiro livro, livro aguardo pelos pares como 
escreveu Manuel Bandeira 
 

levou sobre os seus companheiros de geração a 
vantagem de aparecer perfeitamente assentado e 
amadurecido. Se tivesse surgido em livro há oito 
anos atrás, e já então andava empenhado na 
batalha modernista, apresentaria talvez as 
incertezas, as facilidades que degeneraram em 
cacoetes, enfim as presunções daquela idade 
ingrata, idade feliz, de transição.335 

  
 
 De forma semelhante, o poeta de Juiz de Fora atravessou a 
onda da semana de 22 e não apenas, a crise política do pós-guerra, 

                                                           
333 ―O princípio da corrosão na poesia de CDA‖ de Luiz Costa Lima 
(ANDRADE :2007, p. LIII) 
334 (MERQUIOR: 1975, p. 243-45) Publicado também na Poesia completa edição 
Nova Fronteira 2007. 
335 BANDEIRA. Manuel. Seleta de prosa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997, p. 
75. 
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acompanhou os efeitos da revolução russa336 e todo o desenvolvimento 
acelerado da tecnologia e o impacto sobre os corpos na sociedade. Laís 
Corrêa de Araújo escreve que ―publicado quando o poeta se aproximava 
dos trinta anos, o livro Poemas é já peculiarmente muriliano, seja pela 
originalidade do depoimento humano, seja pela novidade da estrutura 
poemática‖337. O volume Poemas publicado em 1930338 vincula-se à 
estética modernista por alguns aspectos característicos da linguagem e do 
verso livre. Impressão que se tem na leitura do poema de abertura onde 
se lê reverberações da paródia339 como lição apreendida com Oswald de 
Andrade em sua história do Brasil, Murilo também dá sua contribuição 
 

Canção do Exílio 
 
Minha terra tem macieira da Califórnia 
onde cantam gaturamos de Veneza. 
Os poetas de minha terra 
são pretos que vivem em torres de ametista 
os sargentos do exército são monistas, cubistas, 
os filósofos são polacos vendendo a 
prestações‖340  

 

                                                           
336O poema ―Casamento‖  assim apresenta o extrato de uma geopolítica externa 
e do sertão aproximadas ―a foice e o martelo furam a Ordem e Progresso,/ 
Lampião e Lenine calçados de botas vermelhas/ tiram o sangue do mundo e 
voam no caminho dos astros.‖ (MENDES: 1997, p. 93) 
337 ARAÚJO. Laís Côrrea de. Murilo Mendes – Ensaio crítico, antologia, 
correspondência. São Paulo: Perspectiva, 2000, p. 69. 
338 Segundo Júlio Castañon Guimarães foi pago pelo seu pai a edição do livro. 
339 Giorgio Agamben em seu livro Profanações traz à tona esse conceito 
medieval para uma leitura de A ilha de Arturo da escritora italiana Elza Morante. 
A paródia é um termo que foge a uma definição, antes se estabelece como uma 
espécie de montagem justaposta com um texto que a provoca produzindo uma 
dessemelhança que possibilita uma espécie de sobrevivência do literário. Para 
melhor compreensão deste conceito vinculado as semelhanças e dessemelhanças, 
às ambivalências do texto literário é importante a leitura de ―A escritura 
ambivalente: Elsa Morante-Macedonio Fernández‖, tese de Davi Pessoa 
Carneiro Barbosa defendida em 2013 na Universidade Federal de Santa Catarina 
sob orientação do Profº Dr. Raúl Antelo e coorientado por Prof. Dr. Ettore 
Finazzi-Agrò. 
340 MENDES, Murilo. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 
87.  
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 A ―Canção do exílio‖ como os versos ―fiquei sem tradição sem 
costumes nem lendas‖ de ―Menino sem passado‖ são exemplos do olhar 
voltado para as questões telúricas, utilizando um brasileirismo na 
linguagem que se verá fortemente marcado em Bandeira e ao mesmo 
tempo ampliando a ideia de fronteiras desgarrando (como rês curiosa) da 
ideia de nacional para uma concepção universalizante341 da linguagem, 
cuja participação de Alceu Amoroso Lima, Jakson Figueiredo darão 
corda na publicação da revista Ordem e Vida342 com as quais Murilo 
Mendes colaborou. Osman Lins escapa a esse universalismo343 mesmo 
atento aos textos de Tristão de Athaide, na medida em que sua obra 
problematiza toda ideia de fronteira, de situação cronológica e em uma 
mística que reúne mais de uma tradição teológica como a divindade que 
origina o nome do pássaro em Avalovara e toda a arte divinatória da 
quiromancia em A rainha dos cárceres da Grécia. São procedimentos 
barrocos que o situa  na linha narrativa de um Alejo Carpentier, Lezama 
Lima e Severo Sarduy, por exemplo. 
 Essa imitação do discurso prosaico a que se refere Davi 
Arrigucci Jr. ao tratar da poesia de Bandeira, mas que se aplica a muitos 
versos de Murilo e especialmente de Drummond exibem e exigem um 
pleno domínio da versificação, do ritmo e do corte preciso do verso344. 
São de certa forma a que interessa aqui cavalgadura para aproximação 
destes poetas de Minas e Pernambuco que dialogam a partir de 
territórios distintos345. Os versos citados e acrescentaria os versos de 
―infância‖ que abre Alguma poesia são semelhantes ao que Manuel 
Bandeira faz no início do poema ―Evocação do Recife‖ encomendado 

                                                           
341 Em Drummond ver o poema ―Europa, França e Bahia‖ 
342 Sobre estas duas revistas ver ―Ordenar o espiritual: letras e periodismo 
católico no Brasil (1928-1945)‖, tese apresentada por Leonardo D‘ávila de 
Oliveira apresentada em 2015 sob a orientação do Profº Dr. Raúl Antelo. 
343 Um correlato vizinho é o conceito de Universalismo construtivo de Joaquim 
Torres-Garcia, artista uruguaio. Toda questão da geometria sagrada, a 
preocupação com harmonia e proporção, uso da seção áurea que orienta Osman 
Lins a partir da leitura de Matila Ghyka é um fiel da balança para toda estética de 
Torres-Garcia. 
344 No ensaio ―O fim do poema‖ e em ―Ideia de versura‖ Giorgio Agamben 
trata desse corte do verso, a versura, a guinada do boi no arado, o enjambement 
como principal finalidade do poema. 
345 Os poetas citados com exceção de Drummond que viajaria mais tarde viviam 
no Rio de Janeiro, o que é um dado curioso na medida em que fortes 
acontecimentos marcam os modernismos em suas terras natal. 
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por Gilberto Freyre por ocasião do centenário do Diario de Pernambuco em 
1926346.  
 

Evocação do Recife 
 
Recife 
Não a Veneza americana 
Não a Mauritssatd dos armadores das Índias 
Ocidentais 
Não o Recife dos Mascates 
Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois 
– 
  – 
 Recife das revoluções libertárias 
Mas o Recife sem história nem literatura 
Recife sem mais nada 
Recife da minha infância347 

 

 
 Depois é a vez de Manuel Bandeira cuja visita não acontece em 
1924 com grupo modernista que ciceroneou Blaise Cendras e que 
resultou na série de poemas ―Roteiro de Minas‖ de Oswald de Andrade 
citado há pouco. O resultado da visita de Bandeira é publicado em suas 
crônicas da Província do Brasil em 1937 onde dedica um bom número 
de páginas às diferenças entre a Vila Rica, bem mais modesta em seu 
tempo e a glamorosa cidade de Ouro Preto a que encanta escritores, 
artistas e viajantes cuja pujança aurífera e aurática povoam páginas e 
telas. 
 A mão de volta acontece por ocasião da viagem feita por Murilo 
Mendes em 1949 publicada tanto no Suplemento Letras e Artes do Jornal do 
Brasil, quanto no Diario de Pernambuco.  
 

                                                           
346 Sucede, no caso, que o poema em certo sentido mais brasileiro de Manuel 
bandeira – ―Evocação do Recife‖ – ele o escreveu porque eu pedi que ele o 
escrevesse. O poeta estranhou a princípio o pedido do provinciano. Estranhou 
que alguém lhe encomendasse um poema para uma edição especial de jornal 
como quem encomenda um pudim ou uma sobremesa para uma festa de bodas 
de ouro. (FREYRE: 1987, p. 158) 
347 BANDEIRA. Manuel. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1993, p. 133. 
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Esse Recife de que eu tivera há muitos 
anos as primeiras antecipações através 
dos guaches de Cícero Dias. Se Teles 
Júnior é o pintor da mata, do fundo 
paisagístico do Recife, Cícero Dias é o 
pintor do Recife-cidade, o pintor do lop-
lop de Recife com  seus sobrados de 
estátuas e azulejos, seus jardins onde 
crianças tangem o arco e dançam de roda, 
suas ruas sonhadoras à beira do cais, suas 
famílias que ainda conservam hábitos e 
ritos do passado — toda essa inumerável 
mitologia de Recife, interpretada por 
Cícero Dias em desenhos que, além de 
interesse poético, possuem interesse 
documentário, pois todos esses preciosos 
elementos serão em breve abatidos pela 
"picareta do progresso348 

 
 Osman Lins está atento em seu projeto de obra a reificar como 
coisa literária a memória atingida pela ―picareta do progresso‖. Sua 
viagem a Minas, as narrativas que surgem depois, suas crônicas em 
jornais são exercícios de colecionador recuperando vestígios do homem 
e suas paixões vividas nas cidades como lemos nas narrativas de Nove, 
novena e nos romances subsequentes.349 A imagem das cidades do ciclo 
do ouro mineiro chegam também ao Recife através de crônica intitulada 
―Cadernos de Viagem‖350 escrita por Carlos Drummond de Andrade.  
 
  

                                                           
348 MENDES, Murilo. ―Viagem ao Recife‖. In. Suplemento Letras e Artes, 13, 
março de 1949. Faço referência aqui a tese do Professor Vladimir Garcia O 
cometa e o bailarino – a modernidade em Murilo Mendes.  Programa de Pós Graduação 
em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, orientador Profº Raúl 
Antelo (1990). 
349 Avalovara (1973) e A rainha dos cárceres da Grécia (1976). Não ignoremos 
procedimento semelhante nos ensaios Guerra sem testemunhas (1969) e Lima Barreto 
e o espaço romanesco (1974). 
350 Jornal do Commercio, 29 de abril e 13 de maio de 1951. Publicado também no 
Jornal Correio da manhã RJ. em 08 de abril de 1951.  
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7.2  Horizontes 
 
 

As letras em jantar 
... 
―Agripa de Vasconcelos, o poeta, 
Recém-eleito acadêmico mineiro, 
Oferece-nos o prândio. Na verdade 
Nós é que devíamos prestar-lhe 
Este preito ritual. 
Mas ele paga. E recita 
À sobremesa, com voz clara: 
―O meu destino...onde me levará?‖ 
 
Carlos Drummond de Andrade 

 
  
 Em 04 de novembro de 1951, O Diario de Pernambuco publica 
uma entrevista feita por Osman Lins com o poeta e romancista mineiro 
Agripa Vasconcelos intitulada ―Pernambuco e Minas precisam conhecer- 
se‖351. Para este caderno essa entrevista é um ponto referencial aproxima 
Osman Lins neste movimento Minas Gerais-Pernambuco, entre 
escritores destes arrabaldes modernistas. A hegemonia histórica do 
modernismo paulistano contribui para que busquemos pontos de 
contato com outros centros dinâmicos em que o modernismo ocorreu 
conservando as características de cada estância. 

É emblemática a entrevista, pois Osman Lins ainda inédito em 
livro já dirige a entrevista para os problemas que desenvolverá 18 anos 
mais tarde em Guerra sem testemunhas, a saber, produção e circulação da 
literatura e o combate entre o escritor e a maquinaria editorial. A 
entrevista apresenta uma espécie de itinerário para leituras que Osman 
faria nos anos seguintes e que alimentariam seu conhecimento para a 
visita que aconteceria em 1959. O interesse de Osman Lins pela 
produção de poesia em Minas, sobre o movimento modernista, teatro, 
pintura não é menor do que aquele do aplicado viajante que escreve as 
memórias da viagem à Europa, publicadas sob o título de Marinheiro de 
primeira viagem. A partir do contraponto das leituras de Marinheiro de 
primeira viagem e das crônicas enviadas ao Jornal do Commercio dando conta 

                                                           
351 Diário de Pernambuco - Domingo, 04 de novembro de 1951. 
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da temporada teatral352 que acompanhara em Paris, ocasião em que pode 
entrevistar Jean-Loius Barrault e o escritor romeno Vintila Horia que 
publicava Dieu est né em exil353 podemos notar o olhar cosmopolita de 
Osman Lins. Olhar que captura os movimentos da estética da 
dramaturgia e do romance; um olhar e ouvidos atentos gravando sons e 
imagens e trazendo em sua ilha de edição para transformar em matéria 
de suas ficções.  

Por outro lado, a atenção dispensada na entrevista com Agripa 
Vasconcelos, bem como em tantos outros artigos publicados nos jornais 
apontam seu olho-câmera para o chão onde pisa, para aquilo que toca a 
interferência política na vida do brasileiro e que vai surgir nas páginas 
que escreve. A leitura atenta destes artigos leva o olhar, agora o do leitor, 
para uma estância donde é capaz de vislumbrar com maior clareza o 
projeto osmaniano que foge certamente de qualquer tentativa afoita cujo 
resultado produz a alcunha de hermetismo. Isso ficará claro na medida 
em que apresentarmos as leituras feitas por Osman que motivaram 
alguns artigos publicados nos jornais recifenses. Uma prova é a citada 
entrevista com o autor de Congo Soco. 
 Reproduzo em longa citação para poder apresentar a 
constelação de nomes citados por Agripa Vasconcelos. 
 

_ Que diz sobre o atual movimento poético em 

Minas? 
 Agripa Vasconcelos passa então a 
enumerar uma série de lançamentos recentes, que 
em revela a pujança intelectual das alterosas: 
 _Temos ―Canção de um sonho distante‖ 
de J. Osvaldo de Araujo; ―Último canto da tarde‖ 
de Mario Matos; ―Catleia‖ de Carlos Filinto 
Prates; ―Vesperais‖ de Noraldino Lima, ―Ciclo de 
Helena‖, de Francisco Campos; ―Flâmula, de 
Mario Mendes Campos; ―Perante o Além‖, de 
Honório Armond; ―Azul, de Heli Menegali; 
―Musica da fonte‖, de Nilo Aparecido Pinto; 
―Maria‖, de Soares da Cunha; ―Paros‖, de Plinio 
Motta; ―Relicário‖ de Vinicius de Carvalho; 

                                                           
352 Jornal do Commercio, Recife, domingo 30 de julho de 1961. 
353 Jornal do Commercio – Recife, 21 de maio de 1961. Osman Lins publicou uma 
versão reduzida deste texto em Marinheiro de primeira viagem. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira,1963, p.21 
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―Sonetos‖ de Anibal Matos; ―Folhas ao vento...‖, 
de Batista Santiago; ―Meu Brasil‖de Maciel de 
Oliveira; ―Brasil Caboclo‖ de Vinicius Meyer; 
―Cromos‖, de Abilio Barreto; ―Primicias‖ de 
Carmo Conrado; ―Albores‖, de Albino Esteves; 
―Poemas‖de Sebastiao Noronha; ―Sombras‖, de 
Brito Machado; ―Relicário‖,de José Canguçu; 
―Poemas da Terra e do mar‖, de Da Costa 
Santos; ―As cem mulheres que amei‖, de José 
Miranda; ―Petalas‖, de Flavio Damato; ―Pólen‖, 
de Gastão Itabirano; ―Turris Ebúrnea‖, de 
Henrique de Rezende; ―Azul e Branco‖, de José 
Rodrigues; ―Vinha ressequida‖, do grande lírico 
Djalma Andrade; ―Revoada‖, de Tostes Malta...E 
outros, muitos outros...Além deles, temos poetas 
do quilate de Mario Cassassenta, René 
Guimarães, José Froés Junior, Celso Brant, Peri 
Ogibe Rocha, Ramiro Lage, Ivai Guimarães, Ruy 
Lisboa, Ulisses Gabriel de Vasconcelos, Marcos 
Antonio Vasconcelos, José Padrão, Otavio 
Lacerda, Aquiles Barbosa, Antonio Avelar, 
Horacio Guimães, Aduíno Bolivar, Elson 
Moreira, Mieta Santiago, Pedro Nava, Abgar 
Renault, Teixeira de Sales, Mara de Vasconcelos 
Mancini, Valdemar Pequeno, Henrique Schuler 
Barbosa, Wellington Brandão, Abel Falheiros, 
Odete Correa Neto, Joao Batista Campos, 
Clemente Luz, Vanessa Neto, Mario Barreto... 
São muitos – conclui. Todos brilhante sem busca 
de beleza. 
Replicamos que desconhecemos quase todos os 
nomes que ele pronunciara, bem como as 
respectivas obras e ele nos responde, com 
desalento que é quase nulo o intercâmbio cultural 
entre Pernambuco e Minas Gerais pelo que a 
Academia Mineira tem o propósito de convidar 
alguns intelectuais pernambucanos a pronunciar 
conferências nas Alterosas. E nos faz uma 
confissão surpreendente: 
 _ De Pernambuco só conhecemos 
praticamente Gilberto Freyre e Ascenço Ferreira 
que embora seja inacreditável, é mais conhecido e 
admirado em Minas que em seu próprio Estado 
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natal. A popularidade de Ascenço em Minas é 
extraordinária. 
 _ É Poderoso movimento modernista 
em Minas?_ perguntamos após algumas 
considerações sobre a saborosa poesia de 
Ascenço. 
 _ Sem dúvida. O Movimento modernista 
mal surgido em São Paulo, na Exposição de 
Pintura, vingou em Minas. Carlos Drummond de 
Andrade, que é uma honra para as letras 
brasileiras, assumiu o comando desses inovadores 
ardentes, com ―Alguma poesia‖. E seus livros se 
sucedem cada vez mais belos. Mal Menotti del 
Picchia, Guilherme de Almeida, Cassiano Ricardo 
e Tarsila Amaral se insurgiam na Pauliceia contra 
o parnasianismo frio, uma cidade mineira, 
Cataguazes, com Rosário Fusco e Guilherme 
Cesar deram o grito de adesão na ―Revista 
Verde‖. Daí por diante foram surgindo livros: 
Emilio Moura com ―ingenuidade‖. Alfonsus de 
Guimarães Filho em ―Lume de Estrelas‖; 
Henriqueta Lisboa, com a ―Flor da Noite‖; 
Bueno de Rivera, em ―Luz no Pantano‖; 
Guimarães Filho, com a ―Eternidade da Rosa‖, 
Isto só para citar de memória. 
.... 
 _  E os contistas? Quais os da vanguarda? 
 Em primeiro lugar, Silva Guimarães, o de 
―Escarava Isaura‖, cujo livro ―Os borrachos‖o 
impôs como um grande conteur nacional; vem 
depois Paulo Rehfeld, com ―Guantes e espada‖ 
de grande beleza; Mario Matos, outro mestre; 
Euclides de Andrade Filho, com ―O dono do 
mundo‖; Carlos Drummond de Andrade, com 
―Os contos do aprendiz‖; Murilo Rubião, com 
―O ex-mágico‖; Fernando Sabino com ―Os grilos 
não cantam mais‖; Clemente Luz, com seus 
―Cantos infantis‖; Franklin de Sales com ―O 
coelho sabido‖, para não falar em Lucia Miguel 
Pereira, filha de meu grande mestre Miguel 
Pereira, e que é de Barbacena...354 
 

                                                           
354 Diário de Pernambuco - Domingo, 04 de novembro de 1951. 
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Pouco antes, em setembro de 1950, Osman havia vencido um 
concurso literário com conto ―A adoção‖ publicado na revista Alterosa355. 
Colaborador assíduo desta revista e provavelmente o responsável por 
receber ou indicar os textos de Osman Lins foi o pernambucano 
naturalizado mineiro Oscar Mendes responsável por assinar o rodapé de 
O Estado de Minas intitulado ―A alma dos Livros‖ desde 1929. Oscar 
Mendes foi para a cidade de Bonfim em 1926 para o cargo de promotor 
de justiça. A conselho de Alceu Amoroso Lima, (na época ainda Tristão 
de Athayde) com quem mantinha correspondência, passou a dedicar-se 
as leituras e ao exercício da crítica. O espaço lhe foi concedido por Luís 
de Bessa e Guilhermino Cesar que dirigiam o jornal O Estado de Minas. O 
primeiro livro a ser resenhado pelo recém-formado crítico foi o romance 
Os Inquietos de seu conterrâneo Luis Delgado. Logo em seguida, Oscar 
Mendes inicia seu trabalho de tradutor contribuindo também com o 
periódico mineiro. Sobre Osman Lins, Oscar Mendes escreve a resenha 
―Pecado e esperança‖ em 18 de agosto de 1957 a partir do romance de 
estreia O Visitante que havia vencido o premio Fabio Prado de 1953, 
criado pelo então secretário de educação e cultura do Estado de 
Pernambuco, o também escritor Aderbal Jurema356. Publica o artigo e 
encerra-o com as seguintes palavras: ―Há algo de Mauriac e de Graham 
Greene nesse jovem romancista pernambucano que se curva sobre 
certos abismos vertiginosos da alma humana, mas nunca se esquece de 
que mesmo sobre os abismos mais negros e mais profundos há uma 
nesga de céu‖357.  

De alguma maneira, a publicação da resenha sobre O Visitante 
nas páginas de O Estado de Minas torna Oscar Mendes um dos 
responsáveis por levar o escritor de Vitória de Santo Antão às terras 

                                                           
355 IGEL, Regina. Osman Lins, uma biografia literária. São Paulo: T.A. Queiroz. 
Brasília: INL, 1988, pg. 42. 
356 Aderbal de Araújo Jurema (João Pessoa, 1912 – São Paulo, 1986), também foi 
jornalista, advogado, professor e político. Em 1948, elegeu-se presidente da 
seção de Pernambuco da Associação de Escritores, derrotando a chapa apoiada 
por intelectuais comunistas. Em 1954, foi nomeado secretário de Educação e 
Cultura de Pernambuco no governo do general Osvaldo Cordeiro de Farias, 
ocupando o cargo até 1958. Disponível em www.fgv.br/cpdoc/acervo. Ver 
também: ―Crítica como a pedagogia de um diálogo‖ publicado no Suplemento 
Cultural do Diário do Estado. Disponível em: 
www.suplementopernambuco.com.br. Acesso: 05/01/2018. 
357 MENDES, Oscar. ―Pecado e Esperança‖. In. Tempo de Pernambuco. Recife: 
Universidade Federal de Pernambuco, 1971, p. 215. 
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mineiras e antecedem publicação das crônicas sobre a viagem feita em 
1960 que origina a série de crônicas ―Cadernos de Minas Gerais‖ 
publicadas no Jornal do Commercio em Recife em 1960. Outro motivo que 
contribui para circulação do autor de Os gestos é justamente outro gesto, o 
gesto dos editores da revista Tendência que no seu primeiro número 
publicam um artigo em 1957.  

 
7.3 A revista Tendência 

 

Em 1957 em Minas Gerais surge a Revista Tendência editada por 
Rui Mourão, Fábio Lucas, Fritz Teixeira de Salles358 e Affonso Ávila. 
Alguns destes editores foram também responsáveis pelo surgimento da 
revista Vocação, marcada principalmente pelo espírito da Geração de 
45359 e editada nos tempos em seus editores eram estudantes360. A 
revista, com capa desenhada com o título em tipos Garamon verde sobre 
fundo branco, sugeriu para alguns integralistas um veículo conservador, 
mas como o grupo de escritores e artistas que orbitavam nos meios de 
discussão era notável e contava com nomes como Maria Luiza Ramos, 
Laís Corrêa de Araújo, Affonso Romano de Sant‘Anna, entre outros, era 
óbvio que se tratava de um pensamento inquieto em busca de novos 
modelos de produção. Obviamente que sempre há debates e forças 
questionadoras361, mesmo com escritores que compartilhavam a 
aproximação com as vanguardas e ao longo da publicação se mantém um 
diálogo com o grupo da Revista Invenção editada pelos irmãos Campos e 
Décio Pignatari. Este diálogo é acompanhado por outros intelectuais e 
gera um bom debate a partir de um artigo publicado por José Guilherme 
Merquior no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil em 10 de junho de 

                                                           
358 Fritz Teixeira de Salles havia sido citado na entrevista feita por Osman Lins 
com Agripa Vasconcelos. Citada anteriormente. 
359 Ver MARQUES, Fabrício. ―Afetos da memória, memórias do afeto.‖ In. 
Revista Aletria ,Vol. 18 julho-dezembro 2008. 
360 ―O grupo inicial fora o mesmo que, em1950 e 1951, publicara Vocação, 
revista de iniciantes‖. Ver. LUCAS, Fábio. ―Nos 30 anos de Tendência‖. In. 
Mineiranças. Belo Horizonte: Oficina do livro, 1991, p. 145. 
361 Fabio Lucas escreve em Mineiranças que ―Otto Maria Capeaux, Adolfo Casais 
Monteiro e Gustavo Corção trombeteavam na imprensa do Rio e São 
Paulo...que estivéssemos a serviço ora do nazismo, ora do comunismo‖ In. 
Mineiranças. Belo Horizonte: Oficina do livro, 1991, p. 145.  
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1961362. Merquior acusa as gerações posteriores a de 22 de não 
apresentarem nenhuma evolução na criação literária, salvo João Cabral 
de Melo Neto. Este debate ecoa em São Paulo quando Rui Mourão 
rebate as críticas de Mário Chamie (a quem Osman Lins também critica 
em outra ocasião)363 e pontando a opção estética do grupo da Revista 
Tendência acusado de nacionalista. Mourão364 e Fabio Lucas365 afirmam 
que o que pretendem é provocar nas letras brasileiras uma 
descolonização mental propondo uma literatura que alcance a plenitude 
da fala brasileira sem um conservadorismo exemplificado por Affonso 

                                                           
362 MERQUIOR, José Guilherme. ―Miséria de uma linguagem‖. In. Suplemento 
dominical do Jornal do Brasil, 10/06/1961. 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=1
8998 
PONTUAL, Jorge. ―Miséria de uma critica‖. In. Suplemento dominical do 
Jornal do Brasil, 24/06/1961. 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_08&PagFis=19
443 
BRASIL, Assis. ―Confusão e Alienação‖ . In. Suplemento dominical do Jornal 
do Brasil, 01/07/1961. 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=1
9666 
MERQUIOR, José Guilherme. ―Ainda sobre a miséria da poesia‖. In. 
Suplemento dominical do Jornal do Brasil, 08/06/1961. 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=1
9886 
CHAMIE. Mario. Aparte a um debate: A miséria da linguagem. In. Suplemento 
dominical do Jornal do Brasil, 23/07/1961. 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=2
0308 
363 Ver Evangelho na Taba, pg. 241. Neste debate o que está em questão é a 
discordância de Osman Lins em ser classificado como escritor de vanguarda. ―Se 
consegui fazer algo de novo, é porque outros desbastaram outros campos antes 
de mim‖. Vale ler junto o texto de Silviano Santiago ―A permanência do 
discurso da tradição no modernismo‖ no qual discute as noções de vanguarda e 
tradição a partir de T.S Eliot e Octavio Paz desmontando o discurso 
principalmente de Paz sobre a tradição da ruptura em Os filhos do barro. 
364 MOURÃO, Rui. ―O salto concretista‖ In. Suplemento Literário do Estado de São 
Paulo, 09/ set/ 1961. 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=W00027&PagFis=1507 
365 LUCAS, Fabio. ―Tendência N. 3‖In. Suplemento Literário do Estado de São Paulo, 
11/ jun/ 1960. 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=W00027&PagFis=1128 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=18998
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=18998
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_08&PagFis=19443
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_08&PagFis=19443
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=19666
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=19666
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=19886
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=19886
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=20308
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=20308
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Ávila no texto Mineirismos?366 Publicado no mesmo suplemento. Texto 
em que acusa Silviano Santiago de conservadorismo em suas novelas 
iniciais Pai e Filho e Olívia. 

A tendência não se manifesta apenas no grupo da revista, mas 
de um momento brasileiro era como afirma Affonso Ávila era ―de 
evidente superação dos paradigmas propriamente já maduros e, em 
parte, esclerosados do modernismo de 22‖. Uma das metas do grupo era 
de um reviosionismo de um sentimento de nacionalidade que já havia 
passado por estágios importantes desde Machado de Assis e 
principalmente por Mário de Andrade, que em seu ―O movimento 
modernista‖ chamava a atenção para uma descentralização literária no 
país seja ela crítica ou de criação (a que depois da autonomia a 
entendemos como inseparáveis). A revista propunha uma vanguarda 
dissidente, ou seja, que ao tempo em que se rebelariam contra uma 
política de exceção (ainda sentiam o na pele os efeitos do Estado Novo, 
como queimadura de sol ao longo da noite) deveriam criar 
experimentalmente. Um dos fundadores da revista, o crítico Fábio Lucas 
afirma que 

 
Tendência significou para nós o mesmo que a 
Partisan Review representou em certo momento 
para os intelectuais norte americanos na década 
de 30: sermos vanguardistas e dissidentes. Ou 
melhor: admitíamos que o experimentalismo 
também comportava a rebeldia política. 
Queríamos uma literatura afinada com a hora e, 
para isto, o nosso compromisso era 
simultaneamente o da procura da forma nacional 
caracteristicamente brasileira e o do engajamento 
contra a retrógrada oligarquia dominante.367   

 
  
Uma palavra poderia servir para ligar a procura do grupo da 

revista a de participação. Essa participação traria para o grupo autores 
cujas obras contribuíssem para uma autoafirmação. Esse aspecto foi 
combatido pela crítica acusada em linhas gerais a fragilidade do 
argumento segundo o qual, ―procura uma estética baseada no esforço de 

                                                           
366 AVILA, Affonso. ―Mineirismos?‖ In. Suplemento Literário do Estado de São 
Paulo, 27/ jan/ 1962. 
367 Idem, p. 147. 
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preservação e atualização do humano na arte...e que correspondam a 
consciência nacional‖368. As críticas desferidas em direção ao Grupo de 
Tendência atingiam o ponto fraco que é justamente essa intenção de 
nacionalismo que circunscreve a participação de escritores no âmbito 
deste programa. 

A leitura que Fritz Teixeira de Salles faz de João Cabral de Melo 
Neto, parece um esforço feito na divisão dos times para escalar para um 
baluarte. Mas nessa escalação lhe dão uma camisa que não lhe serve ou 
antes, que lhe designaria uma posição que não é exatamente onde 
apresenta sua técnica. Fritz Teixeira, obviamente seguindo o viés da 
revista elege ―Morte e vida Severina‖ como o poema em que Cabral se 
apresenta em contato com o país, com a linguagem calibrada, 
―participativa‖. Sem perceber o vau que separa a linguagem de João 
Cabral de Melo Neto da voz da ―difamada‖ geração de 45, o crítico 
coloca o poeta na ambivalência Morte e vida atribuindo à primeira toda 
manifestação de abstração enquanto que para a vida está a linguagem 
objetiva  

 
Há duas maneiras de ser, cada uma baseada em 
uma postura filosófica – a objetiva e a subjetiva. 
O processo de comunicação poética de cada uma 
dessas linhas ou meridianos é peculiar a cada uma 
delas. A poesia objetiva transcende o poeta para 
se projetar em comunicação, para se dar em 
beleza, para se integrar ao universo, ao passo que 
a corrente subjetiva é uma abstração do próprio 
universo, da matéria e portanto, da vida. Uma 
representa a poesia da morte, a outra da vida, mas 
ambas como fenômenos consequentes – são 
sociais, e ambas possuem sua comunicação, 
ambas carecem da forma.369 

 
Fritz Teixeira vê em alguns poemas de O engenheiro e Uma faca só 

lâmina, um retrocesso na medida em que o autor retorna ―ao seu velho 
subjetivismo‖ que leva o leitor ao seu espaço interior ao que o crítico 

                                                           
368 Suplemento Dominical do Jornal do Brasil 13 de agosto de 1960, p. 02. 
369 SALLES, Fritz Teixeira de. ―Duas águas‖. In. Revista Tendência Volº 1. Agosto 
de 1957. Belo Horizonte: Imprensa da Universidade de Minas Gerais. p.62/63. 
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―debulha‖370 dizendo que  o subjetivismo nos leva a ―mascarar o 
real...transfigurando-o de acordo com nosso mundo interior. Vendo-o 
não como ele é, mas como nosso mundo interior o pré-concebeu‖371. 
Qual seria a representação que não estaria filtrada pela malha da 
experiência interior?  Não estou certo de que seja possível uma escrita 
que passe à página ou antes, que chegue aos tipos ou que seja impressa 
sem que carregue em si uma miríade de impressões outras sejam elas do 
mundo interno ou externo ao pensamento do autor. Talvez por esta 
razão que Roland Barthes em ―o Efeito de real‖ diz que o realismo na 
narrativa – e tenhamos em mente a prosa de todo poema, seu fim no 
enjambement- ― na narrativa mais realista que possamos imaginar se 
desenvolve segundo vias irrealistas‖ a ilusão do referencial cria um novo 
verossímil que por sua vez é também frágil, poroso como o sabugo do 
milho que mantém a marca dos grãos que formavam a espiga brilhante. 

A leitura de Haroldo de Campos, por sua vez em ―O geômetra 
engajado‖, título, aliás, que serviria como luva aos propósitos de 
Tendência, marca o passo salientando a diferença da voz de João Cabral da 
voz de sua famigerada geração de 45372. Mas o que chama atenção ao que 
interessa aqui é que Haroldo reconhece a o gosto de João Cabral pela 
―imagem visual de táctil substantividade‖373. Esta experiência com a s 
imagens segundo Haroldo, é proveniente principalmente da amizade 
com Murilo Mendes. Quanto ao que o crítico de Tendência chama de 
teoria no poema, Haroldo irá dizer que se trata de uma atenção crítica ao 
próprio poema, permitindo ao poeta ouvir o rumor de suas próprias 
águas no fluxo dos rios de sua escrita. 

A publicação em 1945 de O engenheiro define a expressão de 
Cabral, poemas precisos, o engenho do poema é minuciosamente 
composto como exige o trabalho tipográfico que iria realizar por 
recomendação médica em Barcelona. Dessa recomendação nasce seu 
selo O livro inconsútil, com o qual ―imprimiu exemplares de poetas 

                                                           
370 Trata-se de uma gíria litorânea aprendida na infância. ―Debulha‖ é algo como 
―desfere‖, mas aqui no sentido de acertar uma afirmação que  desmonta outro 
argumento, como debulhar o milho é desmontá-lo, desfazer sua argumentação 
de fruto solar na coesão da espiga. 
371 SALLES, Fritz Teixeira de. Op. cit, p. 67. 
372 Haroldo remete ao artigo do próprio João Cabral ―A geração de 45‖ 
publicado no Diário Carioca em 21.12.1952. 
373 CAMPOS, Haroldo de. ―O geômetra engajado‖. In. Metalingugaem e outras 
metas. São Paulo: Perspectiva 2010, p.80.  
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brasileiros e espanhóis, além de suas próprias obras Psicologia da composição 
com a Fábula ade Anfion e Antiode (1947) e O cão sem plumas (1950), com os 
quais presenteava os amigos na Espanha e no Brasil‖374. A experiência 
que Cabral vinha criando na composição exata de seus versos se amplia 
com a possibilidade da imprensa tipográfica. Sentir nas mãos o peso e a 
leveza, o chumbo e o papel, o universo do livro completo nas mãos do 
criador. Haroldo de Campos no ensaio aqui referido vai dizer que é ―em 
psicologia da composição esta ‗luta branca sobre o papel‘ é levada ao seu 
auge. Não foi por coincidência que o poeta passou a se interessa, 
inclusive, pelas artes gráficas, imprimindo sele próprio seu livro, num 
prelo manual. Projeto cabralino é agora decididamente mallarmaico: a 
criação considerada como luta contra o acaso‖375 

Ao contrário de Fritz Teixeira de Salles que desenvolve seu 
ensaio todo a partir de Duas águas, antologia dos poemas de Cabral 
publicada em 1956, e a partir da imagem do título arma seus argumentos 
dicotômicos, Haroldo passa rapidamente dizendo simplesmente que as 
dimensões críticas e sociais estão presentes em Uma faca só lâmina por 
um lado e Morte e Vida Severina por outro. Esta última como obra 
―diluída nessa vertente de participação embora em boa fatura e 
interessante como experiência dramática‖376. O debate segue e em 1962 é 
a vez de Affonso Ávila, figura importante dos estudos do barroco e 
espécie de líder do grupo Tendência no campo da poesia e que 
reivindicava a largada da poesia de vanguarda, pois a Revista Invenção 
apareceria em 1960. No ensaio ―Literatura situada‖ e Um conceito 
brasileiro de vanguarda‖377 amplia o debate crítico que figura como fruto 
do ensaio de Haroldo e Campos no último número da revista em 1961. 
Affonso, porta voz do grupo persegue a desalienação do artista para sua 
missão imediata como afirmou Assis Brasil em apoio à revista.378 O 
diálogo ente o concretismo e o grupo Tendência acontece segundo uma 
reavaliação do conceito de literatura nacional reivindicado por Haroldo 
segundo a qual não estaria esta vinculada a um regionalismo e deixa em 

                                                           
374 CARVALHO, Ricardo Souza de. A Espanha de João Cabral e Murilo Mendes. São 
Paulo: Ed. 34, 2011, p. 27. 
375 CAMPOS, Haroldo de. Op. cit, p. 81. 
376 Idem. p. 85. 
377 Ver. AVILA, Affonso. O poeta e a consciência crítica. São Paulo: Perspectiva, 
2008. 
378 BRASIL, Assis. ―O impasse do artista‖. In. Suplemento literário do Diário de 
Notícias. Rio de Janeiro, 22 de julho de 1962. 
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seu ensaio a visada sobre o processo a que vinha passando o grupo 
mineiro sugerindo que suas rotas poderiam seguir para um norte 

 
A reivindicação ideológica de Tendência, 
levantada desde seu primeiro número de agosto 
de 1957, continha, em projeto ou natural 
evolução de todo pensamento dialético, a ideia de 
conquista de uma nova forma para os conteúdos 
que punha em debate. Na medida em que 
Tendência trouxer implícita uma estética em 
processo e explicitá-la estará marcando um 
encontro com o movimento de poesia concreta, 
que sempre teve implícita (e em certo s poemas 
explícita ate ideologicamente) a noção de um 
nacionalismo crítico. 

 
Estava, portanto, alinhado o caminho dos movimentos de 

vanguarda e fruto deste contrato seria a Semana Nacional da Poesia de 
Vanguarda na Universidade de Minas Gerais com participação também 
dos grupos ―Vereda‖ e ―Ptyx‖ de Minas e da Revista Invenção além de 
mostras de poemas cartazes.379 

É importante anotar em virtude da aparição desta revista a qual 
relacionamos uma parte responsável pela movimentação de Osman Lins 
até as terras mineiras, que Tendência não é um fato isolado ocorrido para 
esta geração de artistas, críticos e produtores. De fato a Revista Tendência é 
oriunda como já citado acima da maturação do grupo da Vocação e surge 
depois de outra importante revista da qual participaram também Fritz 
Teixeira de Sales e principalmente Silviano Santiago. A publicação em 
questão é a Revista Complemento. 

A importante Geração Complemento cujo nome deriva de um 
poema de Ferreira Gullar, provavelmente o emblemático poema ―Galo 
galo‖380 do livro A luta corporal que reúne poemas dos anos e 1950 a 
1953, reuniu um grupo artistas com interesse em várias linguagens que se 
reuniam  principalmente discutir cinema. O espaço onde se reunião e 
gestavam a revista era o Centro de Estudos Cinematográficos por este 

                                                           
379 Ver sinopse do movimento de poesia concreta em Teoria da poesia concreta – 
textos críticos e manifestos 1950-1960. São Paulo: Ateliê, 2006, p. 270. 
380 ―...Grito, fruto obscuro/e extremo dessa árvore: galo./Mas que, fora dele,/ é 
mero complemento de auroras‖ In. GULLAR, Ferreira. Toda poesia. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 2004, p. 12. 
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motivo a com um pensamento crítico e que estava bastante ligado à 
universidade.  

O grupo tinha como interesse sair do conservadorismo do 
movimento modernista mantendo somente a parte mais provocativa e 
perspicaz que era a influente verve vanguardista de Oswald de Andrade, 
buscavam a produção de pensamento com espírito de renovação com 
alguma ressalva diante da radicalidade ideológica da poesia concreta dos 
paulistas. No grupo da revista estavam Maurício Gomes Leite381, sempre 
atualizado que escrevia sobre cinema moderno e que segundo Heitor 
Martins entrou para cultura inglesa para aprender o idioma e ler Joyce no 
original382. Com Silviano Santiago estavam, Ary Xavier, Ivan Ângelo, 
Klaus Vianna, Ezequiel Neves, que surge muito depois no romance Mil 
rosas roubadas de Silviano Santiago, entre outros.  

Heitor Martins em 1963, ocasião em que ensinava literatura 
brasileira na Universidade de Tulaine em Nova Orleans, apresenta a tese 
―O concretismo, na atual poesia brasileira‖. Da revista complemento 
passa a colaborar assiduamente com o Suplemento Literário do Estado 
de São Paulo. 
 

                                                           
381 É de Maurício Gomes Leite o filme ―Vida provisória‖ no qual o poeta 
Ferreira Gullar possui participação. Vida provisória é o único longa de Maurício 
Gomes Leite e traz no elenco Paulo José (o jornalista Estevão), Mario Lago 
(General Passos), a amante carioca Paola (Dina Sfat) e a moça da província Lívia 
(Joana Fomm). O enredo mostra o jornalista Estevão em viagem para Brasília 
com posse de documentos entregues a ele pelo General Passo com provas sobre 
a entrega de uma jazida mineral em Minas Gerais para uma multinacional 
estrangeira em um complô do Ministro de Assuntos estrangeiros. O filme 
embora contemporâneo dos filmes de Glauber Rocha e dirigido por um mineiro 
abra mão de um barroquismo expoente para seguir mais de perto uma nuance da 
nouvelle vague. Com 51 anos de distância a história está muito próxima desta 
que vive moradores das cidades de Mariana e Brumadinho assoladas pela 
brutalidade criminosa da multinacional que explora há décadas o minério e o 
povo daquela região e espalha o risco de mais catástrofes a outras cidades 
históricas como Congonhas. A vida prossegue de forma provisória enquanto o 
capital for perene.  Sobre o filme de Maurício Gomes Leite, ver ―Perspectivas do 
cinema nacional‖ de Ida Laura, publicado no Suplemento literário do Estado de São 
Paulo em 27 de junho de 1971. 
382 O mesmo gesto em Recife havia sido feito por Orlando da Costa Ferreira. 
Sua incursão nesta leitura foi esclarecer artimanhas tipográficas do escritor 
irlandês. 
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Capas dos primeiros números das revistas Tendência e Complemento. 
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7.4 Outra tendência: participação cosmogônica 

 
 

 
Alguns possíveis pontos de contato ente as preocupações de 

Osman Lins com a literatura e a motivações políticas do grupo da Revista 
Tendência podem ser criados a partir de textos de Osman publicados nos 
jornais recifenses. Indícios que aparecem em nos artigos que publicou 
sobre o teatro popular do nordeste, e em sua prosa presa ao calendário, 
ou seja, aquelas publicadas até o surgimento do primeiro número da 
revista (1957). Osman Lins havia publicado até então O visitante (1955) e 
Os gestos (1957) e trabalhava no romance O fiel e a pedra finalizado em 
1960. Nestes livros podemos encontrar o escritor cuja linguagem está 
mais próxima do referencial representativo, até de um regionalismo com 
forte marca da paisagem sertaneja pernambucana dos engenhos, o que se 
mantém também na peça Guerra do cansa cavalo cuja versão definitiva é de 
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1967 embora a trama seja datada em 29 de setembro de 1940. Estes 
textos buscavam de certa forma o objeto proposto no programa da 
revista. Mas apesar da estratégia de Osman em situar o drama do Cansa 
Cavalo na década de quarenta, a força da ficção a desloca para o tempo 
do escritor.  

Vejamos. O texto de Guerra do Cansa Cavalo é publicado com 
toda a roupagem regionalista com todos os tons da terra (e da voz), mas 
ocorre que na descrição do cenário do primeiro ato o autor faz a seguinte 
recomendação ao diretor: ―o autor ficaria grato se a Direção desta peça, 
não dispondo de elementos nordestinos para interpretá-la, afastasse 
qualquer preocupação de imitar a pronúncia do Nordeste. Pois não se 
trata, aqui, de retratar um mundo, e sim de recriá-lo.‖383 A ficção 
proposta na peça está preocupada sim em narrar o conflito no engenho, 
mas a mimese realista é posta em xeque desde a primeira fala do autor. 
Nesse caso é bom ter em mente que Osman está trabalhando em outra 
guerra a Guerra sem testemunhas publicado em 1969. Neste livro que se 
quer um livro de ensaio, como já foi dito em capítulo anterior, simula um 
diálogo com um personagem fictício, um ―mundo recriado‖ onde se 
pode ler 

 
Sendo o teatro uma atividade tão 
estritamente relacionada com o romance, é 
difícil ao ficcionista manter-se alheio à sua 
existência. Trata-se de gênero onde se 
projetam ações semelhantes às que se 
desenvolvem nos meus livros; e onde a 
palavra, embora com limitações, ocupa um 
lugar bem mais importante do que, por 
exemplo, no cinema.384 
 

A palavra tomando a parte que lhe cabe e esta parte é 
semelhante às formas do teatro épico cuja equivalência com o cinema foi 
lembrada por Walter Benjamin quando este fala da literalização do teatro 
sob a forma de cartazes, frases, títulos. ―as notas de pé de página e a 
prática de folhear um livro, para fins de comparação, também devem ser 

                                                           
383 LINS, Osman. Guerra do Cansa Cavalo: Petrópolis: Vozes, 1967, p. 10. 
384 LINS, Osman. Guerra sem testemunhas. São Paulo: Ática: 2ª ed. 1974, p. 100. 
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introduzidas na obra dramática.‖385A formação da dramaturgia de 
Osman Lins seguiu muito próxima à movimentação de O gráfico 
amador, às criações do teatro do estudante, do teatro popular cujo 
núcleo possui vários escritores.386 

 Há neste período a movimentação intensa em Recife em torno 
do teatro popular tanto o TEP – Teatro do Estudante de Pernambuco e 
posteriormente o TPN- Teatro Popular do Nordeste.  Há de se perceber 
um rumo para outra direção no que diz respeito às preocupações 
estéticas tanto de Osman quanto principalmente a do grupo do TPN. 
Osman publica nos jornais de Recife uma série de artigos sobre o teatro. 
Alguns importantes sobre a movimentação da profissionalização do 
teatro em Recife, outros sobre o panorama do teatro na Europa ao qual 
Osman Lins acompanha in loco toda uma temporada em 1961  

 
O Teatro Popular do Nordeste é uma tentativa de 
iniciar, no Recife, teatro de qualidade, com bases 
profissionais, continuando segundo a expressão 
de Hermilo Borba Filho, seu principal idealizador 
e organizador, ―o espírito que animou 
antigamente, a fixação do autor nordestino‖, 
fixação esta que se iniciara com o Teatro do 
Estudante de Pernambuco. Não pretende, porém, 
o T.P.N., e nem isso seria recomendável, ainda 
que se tratasse de conjunto amadorista, encenar 
apenas autores da região ou mesmo brasileiros. 
Quer também incluir em seu repertório, no qual 
já figura A Mandrágora, de Maquiavel, originais 
estrangeiros, clássicos e modernos, cujas obras - 
ao mesmo tempo que excelentes do ponto de 
vista artístico – tenham possibilidade de 
penetração popular.387 

 

                                                           
385 BENJAMIN, Walter. ―O que é o teatro épico? Um estudo sobre Brecht.In. 
Obras escolhidas I. Magia e técnica, Arte e política. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São 
Paulo : Brasiliense, 1994, p. 94.  
386 Ver texto sobre Gastão de Holanda nesta tese. 
387 Idem.. ―O Teatro Popular do Nordeste e A pena e a lei”. In Jornal do Commercio 
– Recife, 20 de março de 1960. Este artigo, com exceção do primeiro parágrafo e 
bem pequenas alterações, é o mesmo que saiu no Suplemento Literário do Estado de 
São Paulo no dia 5 de março de 1960. 
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  Nos textos sobre o teatro popular do Nordeste cuja cabeça era 
Hermilo Borba Filho, se constitui sobre duas diretrizes: a busca por uma 
maneira nordestina de interpretar e de encenar, e a determinação de 
oferecer ao público recifense um teatro profissional pautado pela 
qualidade artística. Aquilo que Osman vê na estação de teatro em Paris 
no ano em que está vivendo como bolsista da Aliança Francesa servirá 
tanto para sua formação dramatúrgica, pois pouco antes de viajar termina 
de escrever Lisbela e o prisioneiro finalizado em setembro de 1960388, 
quanto em sua produção narrativa posterior. 
  A cultura popular no caso de Osman Lins e o nacionalismo de 
Tendência fogem do estereótipo de nacionalismo estéril sem a 
possibilidade de contato e contágio que manifestações artísticas de 
outros territórios e linguagens, mas o ponto crítico entre as duas 
concepções de participação ou de literatura nacional se distanciam na 
medida em que tanto o TPN quanto Osman Lins, não se fecham ao 
atravessamento de produções artísticas feitas em outras línguas e que 
explorem a linguagem com mais irreverência (e neste caso impossível 
não lembrar de Oswald de Andrade) e conhecimento das lições-
experimentos realizados com o advento do que se entende por 
modernidade: a montagem, o pastiche, o conflito entre tradição e 
ruptura, a pop art.  No mesmo âmbito que a Revista Tendência, o 
tratamento dado à arte pelos universitários é evocado à responsabilidade 
e à coragem da experiência da fusão, privilegiando o poder da linguagem 
em se fazer transcrito, 
 

Ora, o Teatro Universitário, subsidiado pela 
Universidade, deveria constituir um padrão de 
dignidade artística e ser como que uma escola de 
bom teatro, tendo duas linhas a seguir: prestigiar 
o autor nacional, encenando textos brasileiros; ou 
encenar, um tanto didaticamente, as obras primas 
do teatro universal. Ou ainda fundir, com 
inteligência, o que talvez fosse o mais certo, essas 
duas tendências.389 

 

                                                           
388 Ver NITRINI, Sandra. Posfácio 
389 Jornal do Commercio - Recife, 18 de dezembro de 1960. 
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Sob este ponto de vista acredito que Osman Lins está mais 
próximo das incursões investigativas que moviam o grupo da Revista 
Complemento que de Tendência. 

Levando em consideração a importância da Revista Tendência 
publicada em Belo Horizonte com ―ambição revolucionária...e impulso 
instauradora de um nacionalismo crítico‖390. As revistas articulam um 
contraponto e espaço de debates entre os escritores mineiros e os poetas 
do grupo Noigandres que somente em 1962 publicariam a Revista Invenção 
em São Paulo. Esta publicação adquire importância singular, já que 
Osman nunca se integrou de fato em um grupo ou escola literária, além 
disso, parece antecipar a rusga que teria anos mais tarde com Haroldo de 
Campos. Minas Gerais passa a ser um lugar revisitado por Osman Lins.  

Seguimos a orientação de que a viagem a Minas Gerais faz parte 
do projeto estético de Osman Lins dentro do qual uma saída do 
modernismo regionalista acontece potencializado por uma visita as 
ruínas de um passado ornamental também encontrado na arquitetura das 
igrejas de Olinda e Recife. Parafraseando Oswald de Andrade, a escrita 
osmaniana subsequente a O fiel e a Pedra é o ―biscoito fino‖ em cuja 
receita pervivem ingredientes da cultura popular entremeadas as visões 
de natureza e universalidade, vale dizer, cosmogonia presente 
extensivamente a partir de 1966. Oswald de Andrade (que não viveu para 
ler Nove, novena) reconhece os nomes de Clarice Lispector, Cyro dos 
Anjos e João Guimarães Rosa391 como continuadores e exitosos 
herdeiros do modernismo.  

Apesar da crítica de Haroldo de Campos392 acerca de Avalovara 
chamo a atenção para declaração feita por Oswald a respeito de José 
Geraldo Vieira como um autor que vinha ―descortinando regiões até 

                                                           
390 AVILA, Affonso. ―Salto em qualidade: um biênio e suas sequências‖. In. O 
poeta e a consciência crítica. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
391 ANDRADE, Oswald. ―Informe sobre o modernismo‖. In. Estética e política. 
São Paulo: Globo, 1992. Ver também, ____________ ―Estou profundamente 
abatido: meu chamado não obteve respostas.‖ In. Os dentes do dragão. São Paulo: 
Globo, 1990,p.239. 
392 A entrevista publicada na Revista Textura N. 03 e reproduzida na Revista Teresa 
10/11, 2010 p. 366-375. Traz a critica na qual Haroldo diz Avalovara ser um 
romance acadêmico, um ―Cortázar tocado de ouvido‖. Haroldo de Campos, de 
forma diferente de Oswald de Andrade observa influência ou semelhanças a José 
Geraldo Vieira.  
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agora imprevistas em nossas letras‖393. Estas regiões imprevistas foram 
exploradas à sua maneira por Osman Lins a partir de Nove, novena. Vale 
salientar que Osman Lins utiliza como epígrafe de Nove, novena a quadra 
final do poema que dá título ao livro e uma citação de Matila C. 
Ghyka‖.394 A quadra do poema foi desrespeitada pela editora Companhia 
das letras que as transcreveu na página do livro em prosa de três 
linhas395.  Razão e geometria utilizados por Osman Lins é coerente com 
seu próprio gesto de escritor, seu gesto de tipógrafo na composição de 
sua frase na linhagem mallarmaica para quem o jornal, com sua arte de 
justaposição como estratégia de diagramação, possibilitou aos leitores 
compor sua economia da leitura. Com as folhas avulsas nas mãos o leitor 
determina o presente de cada texto. A citação da epígrafe desta tese, que 
a meu ver rege não apenas a narrativa de A rainha dos cárceres da Grécia se 
condensa quando afirma ―Não só na carta de Rúdin está a ficção; 
também na impressão tipográfica‖. Para que haja impressão tipográfica é 
necessário que haja uma composição e esta, por sua vez, realiza-se 
através da montagem396. A escrita osmaniana particularmente possui na 
montagem um procedimento utilizado com esmero ficcional o que o 
aproxima e de alguma maneira justifica a correspondência entre Osman 
Lins e Murilo Rubião e a consequente colaboração no Suplemento Literário 
de Minas Gerais. A viagem que o levou a por os olhos sobre os Profetas 
de pedra sabão iniciou na passagem dos textos pelas páginas de 
periódicos e revistas, pela tinta impressa, pela letra que aviva o espírito.  

                                                           
393 Entrevista realizada e publicada por Mário da Silva Brito no Jornal de 
Notícias em 26/02/1950 e recolhida no volume supracitado. 
394 Está em Evangelho na Taba a entrevista dada ao escritor Esdras do Nascimento 
em que Osman declara: ―foi o romancista José Geraldo Vieira que me deu a 
conhecer Matila C. Ghyka.‖ LINS, Osman. ―Alegoria da Arte do romance‖. In. 
Evangelho na taba- outros problemas inculturais brasileiros. São Paulo: Summus, 1979, p. 
179. 
395 Para dirimir dúvidas pode ser consultada a edição da Melhoramentos e 
confirmar a transcrição correta da quadra: ―‖A água, o vento, a claridade, / de 
um lado o rio, no alto as nuvens,/ situavam na natureza o edifício/ crescendo de 
suas forças simples.‖ 
396 São inúmeros os pontos de contato entre Osman e a montagem desde os 
textos para teatro, a narrativa ―Exercícios de Imaginação”, o projeto de Avalovara 
(1973), a figura do Báçira, o espantalho que acompanha Maria de França em A 
rainha dos cárceres da Grécia (1976). A aproximação com o cinema presente nos 
relatos de Marinheiro de primeira viagem (1961) e suas experiências na escrita de 
poemas sobre o qual trato em outro ensaio em andamento.  
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8. Desertar a gelosia  
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8.1  Carta aos seus 
 

 

 

 

―São Paulo, 6 de março de 1968.397 

 

Meu caro Mauro Mota: 

 

Embora você tenha saído do ar e não haja 
respondido a nenhuma das cartas que lhe escrevi 
desde que aí estive, há quase um ano, sinto-me no 
dever de dar-lhe uma notícia que, em certa 
medida, lhe diz respeito, pois foi um dos 
iniciadores em minha carreira literária (se é que se 
pode mesmo falar, para o escritor, de uma 
carreira), publicando sempre, às vezes com 
imerecido destaque, as primeiras tentativas deste 
seu amigo: Nove, novena, meu último livro de 
ficção publicado, será editado na França. Chegou 
às minhas mãos, esta semana, contrato de Lettres 
Nouvelles (Éditions Denoël), neste sentido, o que 
naturalmente muito me alegrou, por representar 
uma nova etapa em meu itinerário. 

Alegra-me também, de maneira particular, a 
circunstância de que esta decisão do editor 
francês decorre exclusivamente do mérito que lhe 
parece ter a obra, desde que – fiel aos princípios 
que desde a adolescência, tem orientado minha 
conduta como escritor, nunca a pretexto algum 
forçando as entradas – não me vali para isto de 
nenhuma interferência. Aliás, ao que eu saiba 

                                                           
397 Diário de Pernambuco – Recife – sexta feira, 15 de março de 1968. Carta 
publicada por Mauro Mota em sua coluna ―Agenda‖. 
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serei o primeiro escritor brasileiro a aparecer na 
coleção Lettres Nouvelles e o segundo sul-
americano. Figuram no catálogo, entre outros, 
nomes como Richard Wright, Cesare Zavattini, 
Witold Gombrowicz e Jorge Luis Borges. Há 
ainda um pormenor ao qual você não será 
indiferente: é o primeiro dos meus livros em que 
aparece o Recife! 

Peço transmitir a notícia aos amigos, 
principalmente aos nossos Sylvio Rabelo e Renato 
Carneiro Campos. 

 

Osman Lins 

 

 

Esta carta enviada por Osman Lins ao escritor Mauro Mota; 
esta carta que é de algum modo uma evocação do Recife, para lembrar o 
poema de Manuel Bandeira, chama a atenção por ser mais que carta, pela 
potência que adquire ao ser publicado nas páginas do Diario de 
Pernambuco. Ou seja, sair do espaço íntimo para o privado. Não que isto 
não tenha sido previsto pelo autor do comunicado (pois deixa de ser 
carta para ser um comunicado).  

Osman está escrevendo aos seus pares conterrâneos, aos seus 
leitores contando da boa nova, o contrato de tradução de Nove, novena na 
França e conhecendo Mauro Mota há muito tempo acrescenta ―há ainda 
um pormenor ao qual você não será indiferente‖ e usa exclamação ―é o 
primeiro dos meus livros em que aparece o Recife!‖.  
Osman Lins certamente sabia que tal missiva chegaria às páginas do 
Diario de Pernambuco onde Mauro Mota publica seus contos desde os anos 
40.  

Mauro Mota398 representa em Pernambuco e principalmente no 
Recife, a figura do intelectual que mantinha a missão altaneira de 

                                                           
398 Segundo o Professor Vamireh Chacon,  em seu livro de memórias O poço do 
passado, 1984, Mauro Mota foi incentivado ao mundo literário pelo escritor Oscar 
Mendes, quando este era professor no Colégio Salesiano do Recife. Oscar 
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evidenciar a importância e dirimir a hierarquia entre os conceitos de alta 
e baixa cultura. Mauro manteve sempre viva a noção recuperada pelo 
modernismo e no nordeste pelo viés regionalista, da potência dos traços 
brasileiros com toda complexidade cultural fundida no calor do trópico 
(aquele calor chapante que faz Renato Cartesius delirar nas páginas do 
Catatau). 

O trabalho de Mauro Mota no Diario de Pernambuco e na 
Fundação Joaquim Nabuco e os inúmeros livros sobre cultura popular 
fazem de Mauro Mota um fundamental arquivista da cultura do nordeste, 
um arconte cuja órbita passa pela poesia, narrativa, ensaios além de sua 
página ―literatura da Semana‖ no jornal. O poeta César Leal sabe 
perceber essa voltagem na linguagem de Mauro Mota e diz que ―é como 
se, a partir de sua experiência, ele construísse dispositivos destinados a 
aproximar coisas, imagens, intuições e sensações da própria experiência 
do leitor‖399.  

Os jornais recifenses foram importantes para dar vazão à força 
da produção da capital pernambucana. Havia uma força pela evolução 
das linguagens das artes principalmente um grupo de artistas e 
produtores desde os anos 30 com grupo de teatro Gente Nossa de 
Samuel Campelo. Em 1941 Vicente do Rego Monteiro que editava a 
Revista Renovação com Willy Lewin organizou o Primeiro Congresso de 
Poesia do Recife. Participaram Ledo Ivo, Gastão de Holanda ( que dez 
anos mais tarde estaria envolvido com a criação do TEP – Teatro do 
Estudante de Pernambuco, Rangel Bandeira entre outros. Nesta ocasião 
João Cabral apresenta seu ―Considerações sobre o poeta dormindo‖. 
Deste ponto e mais fortemente nos anos 50/60, um limiar impossível de 
ser apagado e a partir do qual a arte popular passou a ser encarada com 
maior compromisso. Compromisso esse que se pautava pela manutenção 
das narrativas populares considerando sempre as experiências com as 
narrativas oriundas de outras línguas. Daí o surgimento dos grupos de 
teatro, da ocupação de espaços, da impressão de livros. Neste período 
aconteceu o primeiro congresso de poesia, a Semana de Cultura Popular 
que resultaria na criação em 1955 do Museu de Arte Popular. Como 

                                                                                                                        
Mendes logo no fim da década de 20 torna-se um pernambucano radicado em 
Minas. Será anos depois o cicerone de Osman Lins em sua primeira viagem ao 
estado mineiro. Ver. CHACON, Vamireh. O poço do passado. 
399 LEAL. Cesar. ―O sensorial e os sentidos nas Elegias de Mauro Mota‖. In. 
Entre o leão e o tigre. Recife: Fundação Joaquim Nabuco/ Massangana, 1988, p. 
207. 
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comumente ocorre com algumas setores da administração pública, dez 
anos depois restava as ―quase ruínas‖ com descreve Mauro Mota. 

Em texto sobre a reabertura do MAP- Museu de Arte Popular 
que havia sido inaugurado em 1955, Mauro usa a analogia da restauração 
da casa e ―do espírito da casa‖, justamente para alertar da importância de 
saber lidar com as implicâncias da arte popular sobre a erudita, pois desta 
última, a arte popular não se abstém. O abstracionismo para Mauro Mota 
carrega em sua trama alguma matriz que o liga a concretude popular. 
Exemplos podem ser vistos nas fases de alguns artistas como Alfredo 
Volpi e suas bandeirinhas geométricas, mas inspiradas nas festas e 
folguedos; Cícero Dias em menor influência do que a surrealista, 
também pinta figuras geométricas e Lula Cardoso Ayres400 com pinturas 
como o Boi Bumba em que podemos ver as duas características, figurada 
e não figurada, admitindo e libertando da mimese. O próprio Montez 
Magno desenvolveu alguns trabalhos ligados a uma geometria oriunda 
das imagens das barracas das festas populares. Enquanto Clarissa Diniz, 
Paulo Herkenhoff e Luiz Carlos Monteiro aproximam o projeto 
abstratizante de Montez a Cícero Dias dos anos 40401, Aracy Amaral traz 
as bandeirinhas do pintor ítalo brasileiro Alfredo Volpi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
400 Deste período (1953/54) o painel pintado Por Lula Cardoso Ayres no hall de 
entrada do Cinema São Luis em Recife. 
401 AMARAL, Aracy. Textos do Trópico de capricórnio. Artigos e ensaios (1980-2005). 
Vol. 2 Circuito de arte na América Latina e no Brasil. São Paulo : Ed. 34, p, 33. 
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Lula Cardozo Ayres 
Composição (Bumba- meu-boi) s-d. 

Lula Cardoso Aires 
Boi, do Bumba-meu-boi 1941 
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Montez Magno 
Da série Barracas do Nordeste, 1977 - Tinta óleo sobre  

duratex, 122 X 140 cm. Coleção do artista. 

Montez Magno 
Estudo para IV Ciclo da Série Barracas do 
Nordeste, 1994.Óleo sobre tela, 100X 8 
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Montez Magno, um artista que teve experiências na Europa, 
Egito não abdica dos motivos nordestinos que ele associa aos 
ensinamentos do Vedas, da Pop art, de Marcel Duchmp e 
fundamentalmente do construtivismo: ―grande parte do meu trabalho 
atual é baseado em coisas daqui mesmo, do Recife, do Nordeste, mas os 
próprios recifenses não percebem isto. Estou fazendo uma pesquisa ou 
estudo do lado esquecido e omitido da arte popular brasileira: o lado 
abstracionista.‖402 Não por acaso a amizade entre Montez Magno e 
Osman Lins resulta em correspondências, desenho para capa de um livro 
e conto de Montez dedicado a Osman.403 

Estes pontos de contato compõem uma espécie de gelosia que 
muitas vezes impedem de ver que um mesmo espaço de arte abrigue 
manifestações de espectros mais ou menos figurativos. O fato é que se 
conseguimos ―entender as conexões e as desconexões entre a arte 
popular e a arte erudita‖... saberemos, nos diz Mauro Mota, que uma  
―não existisse sem a outra‖404. De alguma maneira a carta de Osman Lins 
anunciando que Nove, novena, livro em que a cidade de Recife aparece 
pela primeira vez em sua obra será editada na capital francesa e mais, fará 
parte de uma coleção com importantes nomes da literatura. Toda matriz 
popular que alimenta praticamente todas as narrativas do livro, entrarão 
para o roll da cultura erudita circulando na Europa. 

Trata-se de uma espécie de endereçamento, uma performance 
programada por Osman Lins para promover em seu texto tanto da carta 
como as narrativas de Nove, novena, um movimento. Este movimento 
atinge mais de um logradouro. Em primeiro plano está o nome de 

                                                           
402 Apud. Montez Magno. Clarissa Diniz, Paulo Herkenhoff e Luiz Carlos 
Monteiro (Orgs.). Recife: Editora Paés, 2010, p, 70. 
403 Em A rainha dos cárceres da Grécia o narrador menciona ter encontrado em uma 
exposição em determinada galeria do Recife, os pintores Montez Magno e José 
Claudio. A partir desta leitura busquei saber a respeito e acabei encontrando 
Itamar Morgado, produtor paulista radicado em Recife que organizou uma 
antologia da poesia de Montez. Através de Itamar a Profª Ana Luiza e eu fomos 
até a casa do artista no bairro Casa Forte. Da conversa nasceu uma amizade e 
uma parceria. Montez que fez parte do grupo de O gráfico amador me entregou 
um volume de poemas para ser impresso na minha oficina tipográfica. Esta 
história hoje está em sua biografia e o volume de poemas Crisálida será lançado 
em abril próximo no Museu do Estado de Pernambuco. Nos anexos segue 
correspondência com Montez Magno. 
404 MOTA, Mauro. Votos e ex-votos- Aspectos da vida social do nordeste. 
Recife: Imprensa universitária: 1968, Cap. VII, p, 87. 
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Mauro Mota figura importante da cultura popular nordestina. Multiplica-
se ao sair do âmbito privado para o público nas páginas do jornal o que 
faz com que esta performática escrita adquira a potência de 
disseminação, a voz ressoa, ganha potência (mesmo diante dos leitores 
que não acompanham a leitura da coluna de Mauro Mota) e por fim, 
ganha a força de uma cunha que abre brecha nos espaços de consumo, 
invade estes espaços propondo uma experiência, um modo de vida com 
a linguagem da ficção. 

Essa carta que se torna uma carta aberta cumpre um papel ao 
quais os escritores pernambucanos estão envolvidos que é o de valorizar 
a produção literária junto com a qual certos aspectos culturais 
nordestinos possam ser exaltados. Osman opera em um nível mais 
avançado, pois neste livro a prosa passa a ser um gesto que produz uma 
espécie de dessemelhança em relação à sua narrativa anterior do livro de 
contos Os gestos (1957), muito mais próxima daquilo que se 
convencionou chamar de narrativa regional. Ela, a carta, de certa forma, 
anuncia a guinada em sua narrativa (convida os leitores que a leiam) 
abandonando a maneira anterior bastante ―comprometida com o 
naturalismo‖ conforme escreveu Osman Lins em outra carta, desta vez 
endereçada ao escritor mineiro Murilo Rubião405. 

Mas qual o percurso possível entre leituras, inúmeras, feitas 
tanto por críticos quanto pelo próprio autor que parece seguir a 
procissão à distância se esquivando ou se perdendo entre tantas 
novidades em seu novo livro?  

 
8.2 Áspera Poesia 

 

Nove, novena é o quinto livro de Osman Lins. Foi publicado pela 
editora Martins em 1966 e é considerado pela crítica como um marco na 
topografia da sua obra ficcional, marco este que identifica uma alteração 
de relevo sobre o qual desponta um trabalho cuja infiltração da imagem 
pela palavra acentua cada vez o plano narrativo. Não é raro a crítica 
comentar o livro com o olhar detido na data de sua publicação. Por 
outro lado é bastante comum o marco da publicação ser esquecido 
quando o comentarista elabora suas articulações com outros objetos de 
arte e pensadores. Neste caso, é comum à data evolar-se. A preparação 

                                                           
405 Carta a Murilo Rubião enviada de São Paulo em 14 de dezembro de 1965. 
AEM –Arquivo de Escritores Mineiros UFMG. 
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de um livro é um trabalho moroso e até certo ponto inacessível ao leitor. 
O pesquisador mesmo buscando informações e acessando arquivos pode 
quando muito se aproximar e armar uma espécie de ficção que tangencie 
e se for feliz, ilumine alguma forma de leitura do texto literário. Em todo 
caso o inesgotável da literatura se dá, entre outros motivos, pelas lacunas 
deixadas por cada leitor, pelo próprio arquivo. 

Há neste território por onde transitam as histórias e 
personagens do livro um prenúncio de jazida, um olho d´água para saciar 
a sede dos leitores que procuravam um texto que provocasse, pela fusão 
das palavras como constituintes do solo narrativo através da impressão, a 
sensibilidade do leitor. O leitor percorre em espécie de romaria estas 
narrativas sabendo ficção com lampejos de realidade. O leitor-romeiro 
realiza sua profissão de fé, sua via crucis nas nove etapas da novena em 
cuja liturgia entrega-se aos mistérios insondáveis da palavra cujo gesto de 
persignar-se traça o pacto da leitura.  

O livro reúne nove textos que o autor optou por chamar 
narrativas ao invés de contos, o que foi justificado pelo mesmo pelo fato 
de uma narrativa assemelhar-se a uma cosmogonia, uma imagem mais 
complexa do universo de personagens. Este aspecto foi notado por 
Anatol Rosenfeld desde a entrada no território do livro, na capa, onde ―o 
autor cuidou de chamar, na capa, a ficção reunida no volume de 
"narrativas", evitando o termo "contos". O forte teor "épico" do livro é 
melhor captado pela expressão escolhida, bem mais ampla e indefinida 
que a última.‖406  

Em Nove, novena esta organização obedece uma importante 
concepção da escrita, da criação literária como geração de semelhanças a 
partir do próprio texto. Ultrapassada a ideia naturalista de uma mimese 
encontrada ainda em seu romance de estreia O Visitante (1955), no 
volume de contos Os gestos (1957) e com maior poder imagético e maior 
fôlego, o romance O fiel e a pedra (1961). Esse gesto anunciado no título 
do livro de 1957 passa a ser efetivamente gravado nas páginas de Nove, 
novena. Ana Luiza Andrade407 lembra-nos que em Guerra sem testemunhas 
Osman demonstra sua ciência ao lidar com estes caracteres (letra- 
personagem) que ―não são fantasmas, nem homens, são personagens, 

                                                           
406 ROSENFELD, Anatol. O olho de vidro de ―Nove, Novena‖. O Estado de 
São Paulo, São Paulo, 6 de dezembro de 1970, ano 15, nº 699. Suplemento 
Literário. 
407 ANDRADE, Ana Luiza. Osman Lins, crítica e criação. Curitiba: Appris, 
2014, p.126. 



 

 

260 

criações literárias, menos reais que as letras de seu nome e fora do texto 
nenhum existe, nem pode existir‖.408 ―Menos reais que as letras de seu 
nome‖, esta afirmação apresenta sua ideia de narrativa e uma 
aproximação à ideia de linguagem e nomeação desenvolvida por Walter 
Benjamin. Fora do texto, fora do nome impresso permanece a linguagem 
pura que se comunica a si própria imediata, sem nomes fluxo de 
semelhanças em potência.  
 Osman sulca com seu arado o ínfimo vau409 que separa sua 
prosa da poesia. A referência ao épico feita por Rosenfeld não é gratuita. 
A palavra novena do título remete a um ritual que para além do culto, 
prima por uma cena de leitura e entoação de ladainhas, de condução de 
imagens sacras como o cortejo do corpo de cristo e sua profanação ao 
tocarem o Santíssimo Sacramento envolto em um manto e conduzido 
pelas mãos do sacerdote .   
 

"Nove, Novena", como já indica o título, compõe-
se de nove narrativas que formam um conjunto. 
A ambiguidade da palavra "novena" (o seu 
significado religioso) acrescenta ao título certa 
solenidade de celebração ritual, o que 
corresponde à gravidade com que Osman Lins 
encara o ofício literário. A paronomásia "nove, 
novena" é uma figura retórica tipicamente 
maneirista. Além de intensificar o efeito 
mencionado, sugere certo teor "barroco" do livro 

                                                           
408 LINS, OSMAN. Guerra sem testemunhas. São Paulo: Atica, 2ª ed. 1974, p.16. 
Essa reflexão Osman Lins leva ao cabo em seu último romance A rainha dos 
cárceres da Grécia quando trata da palavra impressa, da ficção a partir da 
tipografia, daquilo que ele denomina ―selva incompreensível do mundo‖ que faz 
parte de minha tese em curso. 
409 Questão que será abordada ainda nesta tese passa pela ideia de quanto a 
leitura de poemas está impregnada na tinta da escrita osmanina. A esse respeito, 
seguiremos mais de perto a assertiva do prof. Marcos Siscar segundo a qual ―A 
distinção entre prosa e poesia é um vau muito antigo e provavelmente bem 
pouco profundo.‖ Ver. ―Figuras de prosa: a ideia da ‗prosa‘ como questão de 
poesia‖. In. O duplo estado da poesia, modernidade e contemporaneidade. Susana 
Scramim, Marcos Siscar e Alberto Pucheu (Orgs.) São Paulo: Iluminuras, 2015.p. 
29. 
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(não é preciso distinguir, neste nexo, entre o 
maneirismo e o barroco).410  

 

8.3 Crítica no tira provas411  
 

A década de 50 era ainda um tempo de formação do autor que 
publicara, até então, o romance O visitante (1955) e o volume de contos 
Os gestos (1957) enquanto escrevia constantemente para os jornais do 
Recife e de São Paulo principalmente. O livro seguinte, recém finalizado 
por Osman Lins seria o romance O fiel e a pedra (1961), livro que 
carregava em seus cadernos uma narrativa forte, com personagens bem 
caracterizados onde já apresentava uma força barroquizante que atingirá 
maior plenitude nas obas seguintes. Contra o que escreveu Lauro de 
Oliveira412 acerca de ser um romance com falas contidas, é bom perceber 
como a ornamentação em O fiel e a pedra faz o texto destacar-se na página 
como que por um relevo de impressão tipográfica revelando o vazio 
antes preenchido pelo contato 

 

Suzana, por desgosto ou rancor, distribuiu com 
os pobres os vestidos da morta, queimou o seu 
único retrato, tirado no dia do casamento, deu 
fim ao frasco de besouros (pareciam ainda vivos, 
em suas cores brilhantes) e vendeu o enxoval que 
ela bordara. Até dos seus adereços, das fivelas, 

                                                           
410 ROSENFELD, Anatol. O olho de vidro de ―Nove, Novena‖. O Estado de São 
Paulo, São Paulo, 6 de dezembro de 1970, ano 15, nº 699. Suplemento Literário 
411 Tira prova ou prelo de prova 
412 ―O fiel e a pedra é sobretudo um livro contido‖ ver. OLIVEIRA, Lauro. ―O 
fiel e a pedra‖. In. Osman Lins – vocação ética, criação estética Recife: Bagaço, 
2010., p. 36. A assertiva de Lauro de Oliveira que conhecia bastante a obra de 
Osman Lins deve estar tomada pela ideia de silêncio oriunda do livro As falas do 
silencio em O fiel e a pedra de Osman Lins escrito por Marisa Simons (São Paulo: 
Humanitas, 2010). O livro de Marisa Simons elenca diversas situações em que as 
palavras são por vezes estancadas à boca de personagens. A autora porem 
calçada em teoria psicanalítica atribui a estes silêncios uma ―zona de tensão 
passível de espicaçar o leitor paa o preenchimento desses ‗vazios‘ p. 78. A 
contenção portanto não é falta de potência.  
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dos grampos de cabelo, se desfez. Só conservou 
as moedas de prata, guardadas num grande 
mealheiro branco, o primeiro presente de Álvaro 
a Cissone. Das toalhas, das camisas de dormir, 
das fronhas, salvara Teresa um lenço de seda. 
Uma empregada fugira, levando para sempre o 
mealheiro. De modo que era quase como se 
Cissone jamais houvesse existido.413 

 

Osman se preparava para a guinada estilística em sua narrativa 
que viria a se concretizar com as narrativas de Nove, novena em 1966.  
Essa exuberância era anúncio de nova concepção da ficção. Como em 
toda operação tipográfica, o trabalho de composição deste livro foi longo 
e os arquivos permitem perceber ao menos algumas marcas ou vestígios 
dessa concepção414. Um breve apanhado de algumas leituras acerca deste 
livro de narrativas serve para perceber quão obinubilada estava esta 
viagem. 

Em 1961 Osman Lins realiza sua primeira viagem à Europa 
como bolsista da Aliança francesa. Os nouveaux romanciers estão 
publicando seus livros e Osman, nesta viagem, procura e entrevista 
alguns deles inclusive Allan Robbe Grillet. Este acontecimento passa a 
ser ponto de referência para crítica e torna-se um caminho sedutor de 
aproximação de sua narrativa com a estética do Nouveau Roman, 

                                                           
413 LINS, Osman. O fiel e a pedra. São Paulo: Cia das letras, 2007, p,28. 
414 A série de crônicas intitulada ‗Cadernos de Minas Gerais‖ foi publicada no 
Jornal do Commercio entre os meses de maio e julho de 1960. A recuperação destas 
crônicas possibilita a elaboração de um itinerário até agora quase desconhecido 
ou pouco considerado pela crítica osmaniana, itinerário que seria repetido outras 
vezes ora pelo próprio Osman Lins, ora por seus textos ou correspondências. As 
crônicas começam a ser publicadas no mesmo mês em que Osman finaliza e 
assina o fim da luta de Bernardo Vieira Cedro no engenho do Surrão. Escrito 
com Osman Lins ainda no Recife, O fiel e a pedra, narrativa se passa em sua 
Vitória de Santo Antão e que encerra um período de busca ou transição414 em 
sua produção. A partir daí tem início uma fase nova sobre a qual bastante tinta 
correu. Não nos apressemos em ler os cadernos mineiros de Osman Lins, antes 
porém, é válido um preâmbulo situando aspectos que orbitam tanto as crônicas 
sobre Minas Gerais de 1960, quanto o livro de 1966. 
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potencializado pelo estudo de Sandra Nitrini415 que recupera alguns 
comentários da crítica da época como Leyla Perrone-Moisés, Leo Gilson 
Ribeiro e Guilhermino César e os contrapõem com declarações do 
próprio Osman. Aliás, é possível dizer que o livro de Sandra Nitrini 
resulta de um trabalho longo e dedicado em cujo percurso pode ouvir 
algum elogio e sugestões vindas através de carta enviada pelo próprio 
autor na qual chama a atenção para a importância do ornamento e do 
retábulo. Leia-se aqui um fragmento da carta na qual elogia o aparato 
crítico e a leitura minuciosa da narrativa ―Retábulo de Santa Joana 
Carolina‖: 

 

Naturalmente, como autor, tenho a minha 
própria visão da coisa. E só desta perspectiva 
posso dizer algo, não muito. Uma dessas coisas é, 
que a meu ver, considerar o ‗Retábulo‘ sem o que 
você chama de mini-texto e eu próprio chamo 
‗ornamentos‘ desfigura a composição. Sei bem. 
Você levou em conta, na medula do ‗corpus‘ 
escolhido, a história. E os ‗ornamentos‘ são mais 
do que motivos livres. São incrustações. As 
incrustações que, a primeira vista parecendo 
gratuita, são intencionais. Sem elas a composição 
retrai-se, diminui. O ‗Retábulo‘ sem os ornatos é a 
história de uma mulher. Na ordem em que 
surgem os quadros, já não é apenas isto. É 
também (círculo sobre círculo menor) a história 
do trajeto de um ser humano, do nascimento à 
morte. Seu campo de significação fica 
enriquecido. Já os motivos da caça e pesca, da 
agricultura, da fiação e tecelagem, etc., remetem 
ao que você chamaria, creio eu, ‗isotopia‘ 
civilização: o homem partindo de um estágio 
primitivo e chegando (no quadro da narrativa) à 
sua conquista suprema, a escrita.416 

 

                                                           
415 NITRINI, Sandra. Poéticas em confronto, Nove, nove e o novo romance. São Paulo: 
HICITE, 1987. 
416 Carta de Osman Lins a Sandra Nitrini enviada em 23 de março de 1975. 
Arquivo IEB- Fundo Osman Lins (OL-RS-CA-0230-1), grifos do autor. 
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O retábulo, pela sua presença, sugere e cria o lugar do culto que, 
invisível embora, lhe cumpre ornar e enaltecer. A narrativa tem de fato 
caráter de exaltação e veneração. É um dos mais belos cantos já 
devotados por um escritor nordestino ao povo da sua terra, flagelado por 
poderes impiedosos, tanto naturais como humanos.  

Ana Luiza Andrade possui um ensaio no qual aborda as 
constelações das imagens em Osman Lins e em determinada parte do 
texto escreve sobre o posicionamento do personagem narrador em 
―Retábulo de Santa Joana Carolina‖ comparando-o a um 
posicionamento ou gesto épico seguindo as premissas de Bertolt Brecht 
apontadas também por Anatol Rosenfeld tomando o tableau e 
relacionando-o como retábulo de moldura elaborada, que enquadra os 
personagens e serve para pensar a escrita como fragmento e a moldura 
enquanto passagem temporal que oferta a ideia de imagem dialética 

 

Daí abrir-se a distância estética entre o que se lê e 
o que se vê, entre o texto escrito e a imagem do 
quadro, por um desejado desencontro dramático 
entre a foram antiga de narrar e anova, quando 
esta se descola de uma moldura narrativa visível, 
acrescentando uma dimensão teatral brechtiniana, 
de gesto cuja interrupção tem o efeito de 
―despertar‖ (o leitor esfrega o olho e acorda) pela 
brecha entre o que enquadra os personagens e os 
tableaux. Mais ainda, a partir deste gesto épico, as 
formas entre o retábulo e o tableau passam a ser 
reconhecíveis, o retábulo funcionando tanto 
como os quadros em relevo referentes a uma arte 
sacra e medieval, quanto como um tableau, em 
sua iluminação profana.417 

 

Pensar a escrita, uma espécie de ornamento mágico na medida 
em que carrega em seu corpo alguma espécie de revelação como os 
hieróglifos, por exemplo, ou os grafismos das pinturas nos corpos dos 
índios. Osman se refere aos ornamentos como ―incrustações‖ que seria o 
mesmo que dizer impressões duradouras e em sua narrativa, 

                                                           
417 ANDRADE, Ana Luiza. ―reciclando o engenho: Osman Lins e as 
constelações de um gesto épico‖. In. O sopro na argila. Org. Hugo Almeida. São 
Paulo: Nankin, 2004. P. 90. 
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especialmente em ―Retábulo de Santa Joana Carolina, certamente 
indeléveis. Sandra Nitrini dá atenção ao que escreve o autor e no livro de 
1987 dedica um extenso capítulo aos diversos modos ornamentais da 
narrativa entendendo-os como traços importantes ao lirismo, à fixação 
de uma poética, por assim dizer, warburguiana418 dos detalhes carregados 
de história. ―Simplificação não quer dizer ausência de ornatos‖ diz a 
frase da mulher desconhecida que adentra o quarto de hotel do velho 
saxofonista que possui um olho de vidro em ―Um ponto no círculo‖. 
Esta fala da personagem serve de orientação para que o leitor não 
confunda o ornamento com requinte e sim o tenha como elemento 
harmônico e poético mesmo dentro da simplicidade, o ornamento como 
elemento poético-erótico que desencadeou a crítica modernista contra o 
decadentismo parnasiano. Poderíamos elencar diversos poemas 
modernistas em que o erotismo incorpora o corpo discursivo. Nitrini faz 
um apanhado ornamental de objetos, personagens, espaço e discurso. Se 
por um lado Sandra Nitrini reconhece os ornamentos como estética 
barroca419, e acusa de certa forma o excesso na catalogação destes 
ornamentos como procedimento dispendioso da estética barroca. 

Em ―Ornamento e literatura‖ Osman Lins parte em defesa do 
ornamental 

 

O ornamento é um crime‖ – proclama, em 
sentença famosa, Adolf Loos. Ocupava-se, ao 
escrever de arquitetura, preconizando a 
eliminação do pictórico e do escultórico. Mas a 
sentença, embora adstrita a um campo específico, 
exprime uma tendência geral que não tem cessado 
de manifestar-se – a repulsa ao ornato, conquista 
abandonada e logo renegada pelo homem 
moderno.420 

                                                           
418 Além do bastante citado comentário segundo qual ―Deus mora nos detalhes‖ 
é preciso perceber que s força mitopoética das imagens estão intimamente 
ligadas à cultura e a um corte no tempo histórico. Georges Didi-Huberman 
anota que essa ideia de cultura provém de um entendimento segundo oqual não 
é possível operar as imagens como espécie de dissecação separando-as 
419 NITRINI, Sandra. Poéticas em confronto- Nove, novena e o novo romance. São Paulo: 
Huicitec, 1987, p. 216. 
420 Diario de Pernambuco – Recife, 05 de julho de 1970. O texto ―Ornamento e 
Literatura‖ é o primeiro de uma série de três artigos de Osman Lins, publicados 



 

 

266 

Adolf Loos havia criticado o ornamento nas artes e na 
arquitetura e com sua leitura conservadora atribuindo ao estilo Art 
Noveau o epíteto de decadente e que seus exageros ornamentais eram 
eróticos e degenerados. No início dos anos 2000 o crítico americano Hal 
Foster publica um ensaio chamado ―Design and crime‖ vai estudar as 
semelhanças que mantém em nova roupagem o antigo debate deflagrado 
pela austeridade de Loos. O que acaba acontecendo segundo Susana 
Scramim é que há uma retomada do passado, da tradição dentro do 
modernismo ―no caso da crítica de Hal Foster ao conservadorismo 
polemista de Loos, a análise conclui que o modernismo propagou uma 
atitude reativa e inconteste contra o ornamento‖421. Já com o novo 
romance e suas semelhanças e diferenças com Nove, novena, conclui que 
os pontos de contato ocorrem, pois ―o compromisso com a palavra 
constitui a carteira de identidade do romance moderno‖422.  Uma 
diferença, no entanto, é importante salientar segundo Nitrini. Trata-se da 
disposição osmaniana em buscar ultrapassar a reificação do homem 
moderno integrando-o ―a natureza e ao cosmos‖ isso significa uma 
investida em direção ao barroco enquanto que o novo romance narra 
esse sujeito em seu estágio desagregado, fragmentado.  Por mais que as 
vozes de narradores seja complexas e pareçam em algum momento 
fragmentadas, há uma ligação, um élan vital que os aproxima de uma 
cosmogonia. 

A pesquisadora argentina Graciela Cariello, em seu estudo de 
fôlego Jorge Luis Borges y Osman Lins - poética de la lectura no qual faz uma 
análise comparativa entre estes autores aproximando narrativas que 
segundo a própria teoria borgeana de anacronismo deliberado os fazem 
ocupar lugares de predecessores de suas narrativas. Através de um 
trabalho também junto aos arquivos principalmente no Instituto de 
Estudos Brasileiros – IEB da Universidade de São Paulo, traz à luz uma 
carta de Osman a Lauro de Oliveira referindo-se ao escritor de Ficções, 
reproduzo o trecho por sua importância e pelo menção feita a obra em 
curso: 

 

                                                                                                                        
em sequência aos domingos no jornal. Este artigo foi publicado pela primeira 
vez no livro Guerra sem testemunhas (o escritor, sua condição e a realidade social), São 
Paulo, Ática, 1969, quase na íntegra, entre as páginas 205 e 208. 
421 SCRAMIM, Susana (Org.). ―Utópica e funcional? Sobre a crítica de poesia e 
seus impasses‖. In. O Duplo estado da poesia. São Paulo: Iluminuras, 2012, p. 126. 
422 Idem.p. 268. 
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Por falar em ficção; conhece o Jorge Luis Borges? 
Creio que já lhe falei a respeito quando aí estive. 
Eis um criador extraordinário. Mas ultimamente, 
tenho lido mais ensaio do que ficção, 
principalmente por causa de meio ensaio sobre o 
escritor que exige uma série de leituras correlatas. 
Por sinal, estou agora em vésperas de iniciar o 
último capítulo. Enfim!423 

 
Em Guerra sem testemunhas Osman Lins propõe um ensaio sobre 

a situação do escritor no país. Um livro corajoso se levarmos em conta o 
período ditatorial, um livro que poderia ser reeditado hoje com um risco 
semelhante diante da aridez em que se encontra o quadro político 
semelhante a uma terra árida sobre a qual se crê, nada de bom germinará. 
Sem abandonar o campo da ficção, Osman podemos dizer exercitando 
uma escritura em contato com as ideias de duplo existente em Borges 
cria um interlocutor, por vezes a voz principal do ensaio, Willy Mompou. 

Há outra nota neste livro de Graciela Carriello que literalmente 
ilumina um aspecto movente das imagens. A note se refere a primeira 
narrativa de Nove, novena, ―O pássaro transparente‖ e se refere ao cinema, 
porém lida sob o dossel dos outros trabalhos de Osman, principalmente 
com os casos especiais e relatos sobre o cinema encontrados em 
Marinheiro de primeira viagem. O pássaro transparente é uma imagem feita 
pela personagem reencontrada pelo protagonista, mas pode ser também 
a alegoria da poesia, do poema inapreensível que empresta a ilusão de 
estar na gaiola.  

 

Toda la narración se hace con una técnica 
cinematográfica de corte y montaje. Somos 
nosotros, los lectores, quienes reconstruimos la 
historia de esse niño voluntarioso que deviene 
adulto cruel e inclemente, luego de passar por una 

                                                           
423 Carta de Osman Lins a Lauro de Oliveira de 21 de novembro de 1967. Apud. 
CARRIELO, Graciella. Jorge Luis Borges y Osman Lins - poética de la lectura Rosario: 
Laborde, 2007, p.206 
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juventude de fracaso y aceptación de las normas 
de un padre del que será continuación.424 

 

 

Además, Graciela utiliza uma imagem para tratar das narrativas a 
que devemos voltar a falar em breve, por hora deixemo-la aqui imóvel 
como a usa autora como metáfora para ler Osman e Borges. Em 
momento oportuno voltaremos para recuperar a imagem da mariposa. 
Para a professora Graciela a imagem da mariposa serviu em seu livro 
para justapor as poéticas de Osman Lins e de Borges cujas semelhanças 
são objetivos de seu estudo comparativo.425  

A crítica mais próxima da data de lançamento de Nove, novena 
aparece em sua maioria em jornais e em alguns casos como posfácios ou 
prefácios. João Alexandre Barbosa aponta para fusão da palavra e 
imagem em sua escritura o que é importante, pois ―faz surgir, então, a 
narrativa como se fora uma imposição inevitável decorrente do enlaçar-
se e fundir-se das palavras, respondendo a indagações da sensibilidade ao 
encontro com a realidade‖426, o termo ―imposição‖ atribuído por 
Barbosa é importante como procedimento de impressão e a ele 
retornaremos adiante. Anatol Rosenfeld trata do caráter litúrgico e épico 
das narrativas do volume Nove, Novena, cujo título indiciário apresenta as 
narrativas que formam um conjunto. A ambiguidade da palavra "novena" 

                                                           
424 CARRIELL, Graciela. Jorge Luis Borges y Osman Lins. Poetica de la lectura. 
Rosario: Laborde, 2007, p. 102. 
425 Osman Lins manteve extensa correspondência com a poeta e crítica mineira 
Laís Correa de Araújo. Em duas cartas se refere a Jorge Luis Borges.  Uma delas 
de 06 de agosto de 1970 fala de uma premiação dada ao escritor argentino, uma 
espécie de ‗Nobel Brasileiro‘ criado em São Paulo por Ciccilo Matarazzo. Osman 
renega tal premio e afirma ter escrito carta aos organizadores informando que 
não participaria.  O premio daquele ano seria dado a Borges. Em carta de 18 de 
setembro de 1970 comentando a realização do ―Seminário de escritores‖. Na 
carta Osman comenta o frisson de certos autores e as declarações de Lygia 
Fagundes Telles que ―disse mais de 30 vezes aos jornais ―foi uma grande 
oportunidade para os escritores se encontrarem. E daí? (continua Osman) não 
me mexi nem pra ver o Borges, cujas declarações, aliás, me decepcionaram.‖. 
Arquivo consultado no Fundo Osman Lins depositado no IEB USP.  
426 BARBOSA, João Alexandre. ―Nove, novena, novidade‖ publicado como 
posfácio da edição da melhoramentos de 1975. 
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acrescenta ao título certa solenidade de celebração ritual, o que 
corresponde à gravidade com que Osman Lins encara o ofício 
literário‖427. Para fechar a tríade José Paul Paes acerta: ―a recuperação 
das significatividade cósmica do humano por via dos poderes 
demiúrgicos da arte é o ponto de fuga da arte de Osman Lins desde 
Nove, Novena.‖428 Os três autores citados acima possuem seus textos 
publicados em uma ou outra edição no livro de 1966. Nove, novena teve, 
no entanto, uma boa recepção e outras leituras, algumas constantes no 
livro de Sandra Nitrini, outras ficaram ao largo dos comentários. Ricardo 
Ramos429 elege as narrativas ―O Retábulo de santa Joana Carolina‖, 
―Pentágono de Hahn‖ e ―Achados e perdidos‖, como a tríade dos textos 
mais bem elaborados. A propósito do retábulo, sua leitura da narrativa 
como imagem é requintada e evidencia a importância dada por Osman 
Lins a tudo o que se refere aos trabalhos das mãos430. Uma das leituras 
mais atentas a presença da poesia na escritura desse livro foi dada no 
artigo ―Prospecção criadora‖ de Marcus Antônio Prado na qual chama a 
atenção a uma espécie de ―áspera poesia‖ nas narrativas de Osman Lins.  

 
a ousada estrutura formal, o vocabulário preciso, 
a tessitura de um colorido vivo, sua firmeza de 
concepção, seu agudo processo de síntese, as 
imagens gradativamente nítidas, colocam Nove, 
novena entre os melhores livros de ficção da 
atualidade‖ e lia ainda noutro trecho que ―a 
dinâmica de sua linguagem alcança valores de 
pura, embora áspera poesia. 431 

 
 

                                                           
427 ROSENFELD, Anatol. ―O olho de vidro de ‗Nove, Novena‘‖. In. Suplemento 
Literário do Estado de São Paulo, 6 de dezembro de 1970, ano 15, nº 699. 
Suplemento Literário 
428 PAES. José Paulo. ―Palavra feita vida‖. Posfácio a Nove, novena. São Paulo: Cia 
das letras, 2012, p. 209. 
429 ―Nove, novena‖. In. Suplemento literário do Estado de São Paulo, 08 de  abril de 
1967. 
430 Notável em princípio pelo título do primeiro volume de contos, pela história 
biográfica do pai Alfaiate em ―Um dia que se despede do calendário‖ publicado 
no Evangelho na Taba, na gestualidade de ―Um ponto no círculo‖, na peça de 
mamulengos Mistério das figuras de barro e em A rainha dos cárceres da Grécia cuja 
figura da mão é usada como estrutura do livro de Julia Enone. 
431 Diario de Pernambuco, 08 de janeiro de 1967. 
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Essa ideia de aspereza possibilita a associação às gravuras em 
madeira, as xilogravuras características da cultura popular nordestina. A 
superfície do sertão é evocada nessa ideia de aspereza, nos tecidos 
toscos, no solo e no couro seco dos bois mesmo que vivos. A 
materialidade do massapê, esse material composto rico em resíduos e que 
empresta sua riqueza para o fabrico de casas e a plantio de cana que 
devolve a riqueza não para quem o sente sob as solas dos pés, mas para o 
donos dos engenhos que imprimem sua força pelo dinheiro ganho com 
o açúcar. Osman Lins escreve um artigo sobre o Romance do Massapê de 
Manuel Maria de Araújo cujo enredo envolve uma paixão ente um 
forasteiro e uma filha de dono de engenho e chama a atenção das marcas 
e rastros deixados na terra e pela terra em nossa memória evidenciados 
na força de suas impressões: 

 

os seres humanos sejam como uma espécie 
menos elementar de vegetação, umas nativas, 
outras de longe, a se mover um tanto ao capricho 
dos ventos sobre o massapê, sobre o barro 
vermelho e pegagento, gravado no seu sangue e 
na sua memória através de toda uma série de 
impressões.432 

 

 

A presença da poesia ou da figura de um poeta é sutil embora 
constante em vários livros, seja entrando pelas epígrafes ou como 
personagens como o professor Artur de O visitante, o personagem 
narrador de ―O pássaro transparente‖ narrativa que abre Nove, novena, nas 
epígrafes de O fiel e a pedra, Nove,novena, Guerra sem testemunhas433, até a 
protagonista do romance de Julia Marquizin Enone, Maria de França, 
nome de poeta normanda do século XII. José Rodrigues de Paiva em 
extenso artigo publicado em duas partes no Diario de Pernambuco sob o 

                                                           
432 Diario de Pernambuco, 03 de fevereiro de 1957. 
433 Em O fiel e a pedra, as epígrafes veem do cancioneiro popular, das Geórgicas 
de Virgílio e de Luis de Camões; em Nove, novena, uma das epígrafes é retirada do 
livro O engenheiro de João Cabral de Melo Neto; em Guerra sem testemunhas, Osman 
Lins recupera o poeta Deolindo Tavares.  
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título de ―Nove, novena – um voo audacioso‖434compara a escritura de 
Osman com Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. O primeiro pela 
economia e o segundo pelo dispêndio da linguagem.  

Fábio Lucas, conhecido de Osman Lins desde pelo menos 1957, 
ocasião em que publica na Revista Tendência um fragmento do artigo de 
Osman Lins sobre Memórias do Boi Serapião de Carlos Pena Filho 
publicado pelo O gráfico amador, e com quem mantém correspondência 
escreve um largo ensaio sobre a ficção brasileira nos anos que encerram a 
década de 60. Escreve  

 

Podemos acusar na literatura brasileira duas 
vertentes de estilos que se contradizem: uma, de 
extrema secura, do despojamento máximo, de 
escassez de meios, de comportamento 
geométrico. A litotes é o seu ideal estilístico, 
aquela figura de retórica pela qual se diz pouco 
para fazer entender muito; a outra. Milionária e 
frondosa dá novo alento à tradição ibérica e 
prefere a expressão de largos recursos, 
desafiadora no sua busca no monumental. A 
prosa de Osman Lins procura conciliar, 
brasileiramente, essas duas tendências e cria uma 
tensão, um desequilíbrio, a partir da combinação 
de elementos cerebrais com as concessões aos 
instintos e à espontaneidade: barroca!435 
 

Por fim, outra leitura que corrobora com a ideia de um aparato 
popular na escrita osmaniana foi apresentada por Alcântara Silveira no 
texto ―Em torno de Nove, novena,‖ publicado no Suplemento Literário do 
Estado de São Paulo em 04/03/1967: 

 
O que me impressionou realmente nesse livro foi 

o estilo do autor que, de O visitante para cá vem 
sofrendo um processo de transformação bastante 
interessante. Refiro-me ao poético, ao humano, 
ao lírico que envolvem sua atual maneira de 

                                                           
434 Diário de Pernambuco 06 de julho de 1969. 
435 LUCAS, Fábio. ―Osman Lins e a renovação do conto‖. In. A face visível. Rio 
de Janeiro: José Olympio: 1973. p.115. 
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escrever. E curiosamente, ao comparar, 
principalmente a verve de ―Retábulo de Santa 
Joana Carolina‖ aos textos do poeta e prosador 
mineiro, Dantas Mota. 

 

Um vento leve sopra para os lados de Minas quando Alcântara 
Silveira percebe alguma semelhança ente verves distantes. Dantas Mota, 
assim como Osman Lins, era admirador de André Gide. Teve seus 
poemas reunidos em um livro organizado por Carlos Drummond de 
Andrade e publicado pela José Olympio em 1961, Murilo Mendes lhe 
dedica o poema ―A lua de Ouro Preto‖436.  

Alcântara Silveira juntamente com José Rodrigues Paiva faz uma 
aproximação bastante pertinente da linguagem de textos de Nove, novena 
que em tom litúrgico437 se aproximam das elegias produzidas a partir da 
mitografia mineira. Para o poeta já não há mais profecias, já não há mais 
Ouro Preto e o tom melancólico perpassa seus poemas. As narrativas de 
Nove, novena de alguma maneira cantam o Recife que já não há.  Osman 
vive em São Paulo quando surge o volume de narrativas.  

Trata-se de uma experiência semelhante a de Carlos Drummond 
que vivendo no Rio escreve Confissão de Minas e Claro Enigma antecipado 
pelo verso emblemático de José ―Minas não há mais‖. Trata-se de 
escrituras que recuperam como imagem a cidade deixada para trás. A 
viagem de Osman Lins para Minas Gerais figura como um exercício 
ruinológico438 porque no passado são recolhidos os pedaços deixados 
pela história reativados pela memória do viajante que os potencializa na 
escrita, os transforma ou realoca na ficção.  
  

                                                           
436 Publicado no livro Contemplação de Ouro Preto de 1950. 
437 Vale lembrar o axioma de Walter Benjamin sobre o capitalismo com o 
religião segundo o qual essa religião sem dogmas orienta todo o trabalho político 
para manutenção do poder. Para tanto há apenas culto, sem dogmas que sirvam 
como limites. No livro de Osman podemos ler, por exemplo, faces da narrativa 
―Retábulo de Santa Joana Carolina‖ como o resultado dessa religião capital sobre 
o corpo de Joana Carolina, Totônia cujas vidas são vividas ao largo da fartura, na 
aridez do sertão donde o capital dá as costas. 
438 Carlos Drummond de Andrade na sua crônica ―Caderno de viagem‖ salienta 
a atmosfera arruinada de Ouro Preto, assim como o faz Manuel Bandeira no 
texto que abre as Crônicas da província do Brasil. Para Bandeira essas ruínas 
possuem um ―incomparável encanto‖, percepção semelhante a que poderemos 
ler nas crônicas osmanianas. 
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 9. À beira de ser peixe 
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9.1 - Marcas  d’ água  
 

 
 
As águas, sempre a nossa ilharga, sempre a ponto 
de voltar e cobrir tudo o que é nosso, molham os 
nomes dos bairros, onde habitamos, poucos dos 
quais ignoram esta presença. Assim é o bairro dos 
Aflitos, assim é Beberibe ou o rio das arraias, 
assim é o Recife, a ilha do Retiro, do Leite, o 
Jiquiá ou cesto de pescar, ilha Boa Vista, Águas 
Compridas, Ibura ou a nascente, Iputinga, ou 
lugar da fonte clara, ponte d‘Uchoa, Várzea, 
Areias, Peixinhos, o Poço, os Afogados. Quantas 
vezes fomos invadidos, cobertos, devastados, por 
mares cujos nomes não sabemos? Quantas vezes 
desaparecemos e com que teimosia nos fazemos 
outra vez cidade, cabo, duna, recife, pantanal? 
 

Osman Lins 
 

 

Osman Lins em entrevista publicada no Diario de Pernambuco em 
1966, fala sobre Nove, novena e da condição precária da humanidade e 
particularmente dos moradores da capital pernambucana sempre à mercê 
do mar e das cheias, às ―águas do imprevisto‖. A citação que abre este 
capítulo é retirada da última narrativa do livro ―Perdidos e achados‖. 
Narrativa na qual Renato procura por seu filho em uma praia enquanto 
que as digressões tratam das forças das marés e das águas ao longo da 
história. A narrativa parece sugerir uma espécie de vórtices cronológicos, 
uma crônica do desespero de um pai que ao tempo que perde o filho 
encontra uma fotografia, reflete uma aventura amorosa, desencontros, 
tudo com o testemunho das águas. Na entrevista Osman também repete 
os nomes dos bairros citados na narrativa. O mesmo aparece no livro 
Primeira Paca de Gastão de Holanda e Cecília Jucá. Com a acuidade 
deste casal de editores o livro que hoje é raro apresenta em 1970 uma 
leitura literalmente ―impressionante‖ das cheias no Recife e recupera 
também como faz Osman em 1966 alguns bairros cuja água encharca 
nomes: 
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Páginas de 1ª Paca - Gastão de Holanda e Cecília Jucá - Minigraf 
1970 40 exemplares fora de mercado 
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Importante prestarmos atenção no aspecto da voz como fluxo, 
assim como as águas que deixam vestígios duplos de impressões, o 
primeiro no tímpano do ouvido do escritor, o segundo na impressão 
tipográfica que possui no tímpano o ponto de contato, entre papel e 
composição entintada. Para além da analogia, o mais importante é 
perceber quanto da fala cotidiana, uma espécie de liturgia permanece na 
literatura de Osman Lins. As vozes e os relatos recebem do escritor um 
tratamento de imagens que lhes dão a dimensão da ficção, cuja densidade 
induz muitas vezes, talvez por parcimônia de leitores, classificá-lo como 
escritor difícil, confusão ou má fé já acusada por Laís Corrêa de Araújo 
no artigo publicado na Revista Colóquio Letras em 1976: 

 
A acusação subliminar existente quanto a certo 
elitismo na obra de Osman Lins (afastada que é 
da reportagem policial à João Antônio, do 
contexto folclórico à Jorge amado, de propostas 
ideológicas, políticas ou socializantes, de tantos 
outros) é, certamente, resultante de má fé ou  
simplesmente de má leitura de seus textos que 
busca o risco linear explicativo onde se trava a 
batalha campal do texto de estratégia peculiar. 
Enquanto imune ao congelamento de formas, o 
escritor Osman Lins ‗confunde‘, faz e revisa 
constantemente valores estéticos não redutíveis à 
estabilidade da expressão meramente 
intermediária (mensageira) entre o real 
momentâneo manifesto e a hipotética ―missão‖ 
interpretativa do criador.439 
 

 
Não se trata, portanto, de um escritor difícil, exige, contudo que 

o leitor se coloque de fato à escuta das vozes refuncionalizadas pelo 
gesto do escritor que ao desloca-las retira algum peso, o peso do tipo, 
para dar fluidez, como as águas e como as águas essa fluidez nem sempre 
é pacífica, há o turbilhão, há  cheias, volumes barrentos característico das 
águas que na linguagem tornam-se barrocos. Vozes, vozes de aquosas 
cordas rotas, muitas vezes. 

                                                           
439 ARAÚJO, Laís Corrêa de. ―A rainha dos cárceres da Grécia‖. In. Colóquio 
Letras N. 32, Março de 1977. 
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Seu olhar atento aos eventos mais circunstanciais, sempre 
podem ser úteis nas mãos de um artista, recolhia relatos dos rastros da 
história contada pela matéria dura da pedra e pela leveza do sopro, alento 
daquele tempo todo ali, condensado. Toda voz encontra seu arconte. O 
som da paisagem e das vozes marca o compasso da conversa na segunda 
crônica dos Cadernos de Minas Gerais440 em cujo relevo as vozes se 
elevam e o viajante se vale das imagens antes vistas apenas nos contos de 
um Guimarães Rosa e agora vivencia enquanto aguarda seu próximo 
cicerone:  

 
Estamos parados, em Mariana, diante de uma 
igreja fechada, cujas formas lembram vagamente 
um pagode chinês. Um padre vem subindo a 
ladeira, com dificuldades. Em direção oposta, vai 
um lote de jumentos, carregando água. O guia 
leva seis sinceros no barbicacho e não parece à 
altura de seu posto; é para nós que se dirige, em 
lugar de ir seguindo rua afora. O aguadeiro grita, 
ele retoma a sua direção. Os chocalhos, de 
cristalino som (serão de prata?), ressoam com 
uma espécie de alegria, ante as velhas pacíficas 
fachadas de Mariana.  
 O padre se detém – está ofegante –, 
pergunta de onde somos e se queremos visitar a 
igrejinha: 
– Levo vocês até o senhor que tem a chave. 
Sempre conversando, acabamos de subir uma rua, 
descemos uma outra, dobramos uma terceira e 
paramos diante de uma venda. Entramos. Ali está 
o ―senhor que tem a chave‖. Chama-se Ninico e 
deve andar por perto dos setenta. Olhos azuis, 
muito vivos, um riso fácil, a voz firme. 
 – São do Norte? Mas que coisa aconteceu 
àquela gente. Inundação horrorosa. São nossos 
irmãos. 
 Atitude nenhuma na sua compaixão. Vê-
se que ele realmente sente pelos flagelados de 
Orós441 

                                                           
440 Jornal do Commercio - Recife, 22 de maio de 1960. 
441 Em março de 1960, as chuvas torrenciais excederam o limite da Barragem 
Presidente Juscelino Kubitschek, construída para represar águas do Rio Jaguaribe 
no Município de Orós no ano anterior. O volume das águas rompeu a barragem, 
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É também na voz do detento encontrado na cadeia de Marina 
em Minas Gerais e relatado na segunda crônica do ―Cadernos de Minas 
Gerais‖. Osman vai até a cadeira para visitar o edifício colonial. Acaba 
porém carregando na memória a prosa do preso que apresenta a cadeira 
aos visitantes: 

 
Visita obrigatória, para quem vai a Mariana, é a 
cadeia, prédio antiquíssimo, de paredes tisnadas e 
absurdamente espessas. Entramos. Sanitários 
primitivos, pouquíssima higiene. Vários soldados. 
E as grades abertas. Um homem de vinte e 
poucos anos se aproxima, começa a nos mostrar 
as coisas – que são poucas – e a falar sobre a 
cadeia. Tem o rosto fino, os olhos claros. Se, em 
vez de costeletas, usasse barba, pareceria com 
Cristo. Sai da cela conosco, mostra um prêso na 
outra fazendo uma cadeira. Minha mulher 
pergunta-me, em segrêdo: 
– Será que esse homem também é prêso? 
Passeando desse jeito? 
Volto-me para ele: 
– O senhor não é prêso não, não é? 
Então, ele se desculpa: 
– Sou, sim. Mas não gosto de ficar aí pela frente, 
não, porque o meu caso foi aqui mesmo, e êsse 
pessoal daqui é muito falador.  
– Ah!... Quer dizer que a prisão aqui é folgada. 
– Faço uns trabalhos em chifre. O senhor quer 
ver? 
Traz-me uma argola, negra cabeça de boi. Os 
jagunços usam adornos como êste para sustentar 
o lenço no pescoço. Compro o trabalho e, nessa 
hora, vejo um violão.  
- O senhor toca? 
- Toco, mas não acompanho não. Só faço solar. 
- Tira a capa do pinho, começa a afiná-lo. Fora, 
um soldado toca uma sanfona. 
O preso se levanta, pergunta se o soldado não 
quer vir tocar com ele, mas o outro faz ouvidos 
de mercador. Então, impossibilitado de afinar o 

                                                                                                                        
ocasionando uma enchente que atingiu os municípios de Orós e Limoeiro do 
Norte no Ceará. Disponível em www.dnocs.gov.br. Acesso em 24/01/2017. 
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violão, o detento vai até a porta e grita para o 
tocador de sanfona: 
- Para esse negócio aí, ué. 
O soldado obedece, o anjo prisioneiro tange as 
cordas da lira e canta uns sambas de sua autoria: 
―Vejo o céu quando anoitece. / Eu murmuro 
uma prece / de minha cela de detento/ adeus 
minha mocidade, / é dolorosa a saudade,/ é cruel 
meu sofrimento.‖ Ou então: ―Mas há um 
alguém/ que comigo também chora, / 
aguardando a toda hora/ eu voltar aos braços 
seus./ Em minhas preces/ eu rezando peço a 
Deus/ que conserve para sempre / seus olhos 
nos olhos meus.‖ 
Depois, tocou ―Fascinação‖ e um tango. 
Conversamos depois. Chama-se Sérgio Carvalho 
Ferreira e pergunta pela minha vida. Digo-lhe que 
trabalho num banco. 
- Ah, eu também trabalhei num banco. Passei ano 
e meio na secção de cadastro. 
- Então, somos duplamente colegas. Eu também 
trabalho na secção de cadastro. 
Ele sorri. Seus olhos azuis cintilam com uma 
espécie de maliciosa compaixão: 
- O senhor também? 
Mas aquilo é chato, não é? 
Baixa novamente a cabeça e recomeça a dedilhar 
o violão. Quando saímos, o prêso Sérgio nos traz 
à porta da cadeia. A sanfona do soldado estava 
pendurada num prego? Sentado num banco, ele 
fitava a praça deserta.442 
 

 
Esse episódio reaparece de forma muito semelhante na peça 

Lisbela e o prisioneiro no qual Testa-Seca e Paraíba, detentos, interagem 
livremente com o velho carcereiro Citonho e o policial Jaborandi. Vale 
lembrar que esta peça foi escrita entre 1960/1961 e que Osman acabara 
de concluir o curso de dramaturgia na Escola de Belas artes em Recife e 
logo após viaja para Minas Gerais. Um texto todo feito dançando com a 
prosódia nordestina, feito para ganhar a oralidade no palco. 

                                                           
442 Jornal do Commercio - Recife, 22 de maio de 1960. 
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Flora Süssekind no ensaio sobre a voz em João Cabral de Melo 
Neto ―Com passo de prosa‖ faz uma avaliação na qual, como se 
utilizasse um compasso circulasse as nuanças da voz na poesia do autor 
de Cão sem plumas, ainda que certa antipatia com a música seja bastante 
conhecida, com se dispensasse a presença das musas. A voz, não música, 
mas a voz com timbre forte ou sussurro elencando poemas que versam, 
ou melhor, tangenciam de algum modo, situações relativas a expressão 
oral e por conta mesmo dessa oralidade, da percepção da voz no tempo, 
duração ―de uma poesia que deseja simultaneamente espaço e tempo‖443.  

Diferença e semelhanças entre João Cabral e Osman Lins. O 
poeta dispensa a musicalidade que o prosador absorve e carrega até seus 
romances. João Cabral não encontrava satisfação na música à exceção do 
frevo e do flamenco444 e cuja aproximação com a poesia se dá pela visão, 
a leitura em voz baixa, próxima ao livro, próxima ao sussurro do 
impresso. Osman Lins possui ouvidos muito atentos às anedotas e às 
expressões oriundas da cultura popular como o rádio e o carnaval. Prova 
disso está, por exemplo, além das crônicas que se pode ler, no romance 
A rainha dos cárceres da Grécia (1976) em que a protagonista participa de 
programas de rádio e da presença de personagens da música popular e 
do carnaval pernambucano presentes nas páginas da narrativa.  A citação 
vale pelo arquivo da música popular criado pelo narrador do romance de 
1976: 

 
Lendo o romance, tinha eu a impressão de ouvir 
em certa páginas não sei que fugidio eco, uma 
vibração familiar...todas as citações, excetuando 
―ó jardineira‖, da marcha de Benedito Lacerda e 
Humberto Porto, são de autores pernambucanos: 
Nelson Ferreira, Antônio Maria, Luiz Bandeira, 
os irmãos Valença e, principalmente, Capiba, que 
comparece ao menos sete vezes nessa espécie de 
colagem. O trecho ―madrugada alta, um coro 
muito longe entoa a marcha-regresso‖ altera (para 
evitar a anástrofe do modelo?) os versos de 
Nelson Ferreira, uma alusão ao célebre ―Valores 

                                                           
443 SÜSSEKIND, Flora. ―Com passo de prosa- Voz, figura e movimento na 
poesia de João Cabral de Melo Neto‖. In. A voz e a série. Rio de Janeiro: Sette 
letras/ Belo Horizonte: UFMG, 1998, p.50 
444 Flora Süssekind chama atenção par o paradoxal afastamento da musicalidade 
e as inúmeras referências ao sotaque, ritmo, dicção em poemas de João Cabral.  
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do passado‖, de Edgar Moraes, que agrupa nessa 
música vinte e cinco nomes de agremiações 
carnavalescas445 

 
 
Osman Lins em Ouro Preto é ciceroneado por Orlandino Seitas 

Fernandes446, carioca radicado naquela cidade foi acometido pelo ―amor 
à primeira vista‖. Orlandino (carrega em seu nome a marca do local de 
nascença a orla do Rio de Janeiro) é diretor do museu e escreve um 
estudo sobre Aleijadinho e um Guia de Ouro Preto, segundo Rui Mourão 
utilizado ainda hoje. Osman narra na crônica que  

 
Às oito horas da noite abre o Museu 
exclusivamente para nós. Quer mostrar-nos 
preciosidades que não estão expostas, mas 
escondidas nos armários. Acende luzes, fala, 

                                                           
445 Lins, Osman. A rainha dos cárceres da Grécia. São Paulo: Cia das letras, 2005, p. 
97. 
446 Orlandino Seitas Fernandes foi convidado por Juscelino Kubitscheck para 
monitorar e explicar a primeira Bienal vinda de São Paulo para Belo Horizonte 
no início dos anos 50. Segundo texto publicado no Boletim Informativo no 
Museu da Inconfidência Ano XIII, Nº 31, 2011, Orlandino era fluente em inglês 
e francês, conhecedor do patrimônio, amargurou a crise sofrida pelos museus 
após a redemocratização do país em 1945.  Orlandino manteve-se fiel ao 
trabalho mesmo em condições precárias. Sua tragédia aconteceu por ocasião de 
uma peça furtada do Museu e cuja desconfiança recaiu sobre ele que conhecia o 
valor das obras e tinha acesso à elas. Orlandino foi preso nos porões da 
Secretaria do interior com opresso comum junto a outros criminosos. Foi graças 
a intervenção de uma amiga Maria do Carmo Nabuco que ligou a Nelson 
Rockfeller que Orlandino foi libertado. AS marcas deste gesto não deixaram 
assim fácil o corpo franzino do homem que passou um longo período de 
gagueira e passou a ter problemas com álcool. Rui Mourão foi quem o substituiu 
no Museu da Inconfidência e relata ter visto seu semblante desfigurado por 
conta dos tratamentos a base de cortisona. Consegui encontrar um conto de 
Orlandino Seitas Fernandes intitulado ―Quem não tem ocupação faz colher de 
pau‖ publicado no livro A cidade de cada um ( Civilização brasileira) como um dos 
premiados do concurso ―A melhor história sobre sua cidade‖ classificado em 
nono lugar. Neste volume Gastão de Holanda publica Josias e a Imperatriz 
classificado em segundo lugar. Rui Mourão ita uns versos do poema ―Fênix 
impossível‖ escrito por Orlandino que está assim: ―Peguem minhas mãos e a 
cabeça/ e as ponham no caixão:/ só assim estarei morto,/ só assim me 
matarão‖.  
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movimenta-se. De repente, confessa-se admirador 
de Capiba447. E põe-se a cantar, ante os velhos 
móveis, ante os anjos e santos e as joias do tempo 
dos inconfidentes, a Cambinda Brilhante448,449. 

 

 
O ―valor do passado‖ citado acima na conversa com Orlandino 

Seitas reverbera aqui em nas temporalidades heterogêneas que produzem 
anacronismos e possibilita justapor, por exemplo, a imagem de Capiba 
que surge na primeira crônica da série Cadernos de Minas Gerais (1960) 
a esta citada acima que faz parte de A rainha dos cárceres da Grécia de 1976. 
Dois gestos distantes que surgem na última narrativa publicada e nos 
textos de juventude do autor. Ocorre gestos semelhante com o artigo 
―De arribação‖ de 1959 contendo trechos que reaparecem ou 
sobrevivem em Domingo de páscoa, última narrativa publicada em revista 
pelo autor na Revista Status 1977450. Essas gravações dão conta de uma 
indelével coerência em sua obra. 

 
 
 
 
 

                                                           
447 Lourenço da Fonseca Barbosa, mais conhecido como Capiba (Surubim, 
1904 – Recife, 1997), músico e compositor brasileiro. Tornou-se o mais 
conhecido compositor de frevos do Brasil. Participou também do grupo ligado 
ao Gráfico Amador em Recife. 
448 No original ―cambinada‖, grafia errada do jornal. Variação de Cambinda 
Brilhante, maracatu de baque virado do Recife, com origem nos escravos negros 
do Nordeste, que reproduziam os ritos da Coroa portuguesa, usando 
indumentos coloridos e formação hierárquica, fazendo uso de alfaia e outros 
instrumentos percussivos. Capiba compôs o frevo "Verde Mar de Navegar", em 
que cita o Maracatu Cambinda Brilhante.  
449 Jornal do Commercio – Recife, 8 de maio de 1960. 
450 Em 2013 a Profª Ana Luiza Andrade organiza uma edição de Domingo de 
páscoa (EdUFSC) com tradução ao inglês e ao espanhol com ensaios da 
organizadora e dos tradutores. 
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9.2 Imagens na água 

 
 
 

Fantasmas dos cemitérios 
Marinhos de Valéry, 
Potrancas verdes galopam 
Nas ondas de patas brancas. 
Nuvem, garoa, água presa 
Na cadeia colorida 
Das sete cores do arco-íris; 
Suicida nas cachoeiras, o pulo do alto rochedo 
Para o chão longe, sem medo. 

Mauro Mota 

 
 
 
Dentre os poemas citados no ensaio de Flora Sussekind chamo 

a atenção, por conta deste trabalho e sua relação com o tempo,  cita o 
poema de João Cabral de Melo Neto ―Prosas da Maré na Jaqueira‖451. O 
fluxo dos versos acompanha a maré do Capibaribe sobre o qual Osman 
Lins também escreveu artigo452, maré cujo retorno é dado diariamente 
em seus horários segundo as tábuas de marés, que por sua vez são 
ditadas surdamente pelo magnetismo lunar. Talvez o poema leve o nome 
de prosa pelo continuado das águas que oscila da montante à jusante 

                                                           
451 O Parque da Jaqueira, no bairro de Casa Forte no Recife, está localizado 
próximo a uma curva do Rio Capibaribe. Neste parque há uma importante 
capela, a Capela da Nossa Senhora da Conceição da Jaqueira construída em 1776 
sobre a qual O gráfico amador publicou com o D.P.H.A.N. (Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o primeiro número dos Cadernos de 
Arte do Nordeste, com desenhos de Adão Pinheiro e projeto gráfico de Gastão de 
Holanda. Osman Lins escreve um artigo tratando desse lançamento d‘O gráfico 
amador intitulado A Capela da Jaqueira publicado no Jornal do Commércio em 14 
de junho de 1959. Osman chama a atenção para  
452 Artigo sobre o livro O Capibaribe e o Recife do historiador Vamireh Chacon 
―Espada de líquido espêsso‖, carregando em silêncio ―sua fecundidade pobre‖, 
algumas vêzes com algo ―da estagnação de um louco‖, nas expressões de seu 
poeta mais constante, João Cabral de Melo Neto, o Capibaribe (Caapiuar-y-bo, rio 
das capivaras) é o rio do Recife e a nota mais característica da sua paisagem. Ver. 
Jornal do Commercio – Recife, 25 de setembro de 1960. 
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interminavelmente como se fosse um aquoso enjambement operando 
essa transposição das matérias da prosa e da poesia. 

João Cabral mimetiza esse movimento em um passo de prosa453, 
através do uso de anáforas no primeiro verso de cada estrofe. A autora 
salienta que no ―diálogo com o Capibaribe, o sujeito do poema relata o 
próprio aprendizado geográfico do tempo‖, o tempo que se difere na sua 
repetição de maré, o tempo que arruína vidas como o rio inchado, as 
edificações e pessoas que vivem à sua margem, semelhante aos versos do 
poema ―Boi morto‖ de Manuel Bandeira 

 
Como em turva águas de enchente, 
Me sinto a meio submergido 
Entre destroços do presente 
Dividido, subdividido, 
Onde rola, enorme, o boi morto, 
 
Boi morto, boi morto, boi morto. 

 
 
 O poema Boi Morto em que a repetição reproduz o 

movimento do corpo inchado, ―enorme‖ boiando no rio oscilante, o 
cadáver bovino. Os destroços do presente dão potência à imagem, 
atualizando constantemente a cena de uma modernidade irrefreável que 
empurra as gentes, avança sobre o mangue, deixa as pessoas ‗meio 
submersas‖. Ruína do homem, esta que silencia a voz dos relatos, 
diferente das ruínas mineiras que são prenhes de história. Mas o que 
chama mais atenção é um semblante cuja noite custa a desapegar 

                                                           
453 Anos depois da publicação do livro de Flora Süssekind, a ideia de passo de 
prosa passa ser revitalizada e reconfigurada diria. Essa reconfiguração se deu por 
inúmeras forças de logradouros diferentes tanto topológicos quanto 
toponímicos. As dissoluções das fronteiras políticas e, principalmente 
econômicas abriram espaço para ampliação do conceito de limiar, que anos antes 
havia sido chamado de entre-lugar por Silviano Santiago e ―between‖ por Homi 
Bahba. Pesquisadores como Raúl Antelo, Florencia Garramuño, Susana 
Scramim, Alfonso Berardinelli, Alberto Pucheu e Marcos Siscar, muitos deles 
motivados pelo ensaio sobre o fim do poema de Giorgio Agamben. Ver 
principalmente SISCAR, Marcos. ―Figuras de prosa: a ideia da ‗pros‘ como 
questão de poesia‖. In. O duplo estado da poesia: modernidade e contemporaneidade. 
Susana Scramim, Marcos Siscar e Alberto Pucheu. (orgs.). São Paulo: Iluminuras, 
2015. 
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mantendo sobre sua superfície, a pele do rio o mesmo tom de noite sem 
luar.  Cito a última das oito estrofes 

 
Maré do Capibaribe, 
na Jaqueira, onde menino, 
cresci vendo-te arrastar 
o passo doente e bovino. 
 
Rio com quem convivi 
sem saber que tal convívio, 
quase uma droga, me dava 
o mais ambíguo dos vícios: 
 
dos quandos no cais em ruína 
seguia teu passar denso, 
veio-me o vício de ouvir 
e sentir passar-me o tempo. 

 

A musicalidade do tempo ecoando nas cidades mineiras chega 
aos ouvidos de Osman Lins que as guarda de memória para compor, 
mais tarde sua partitura de parágrafos imprimindo imagens nascidas das 
ruínas encontradas entre os montes outrora cobiçados das Minas Gerais. 
O rio que passa em Recife guarda semelhança com o ―Rio das velhas‖ 
mineiro. Ambos figuram em poemas de Drummond e em narrativas de 
Guimarães Rosa.  A maré do Capibaribe do poema de João Cabral 
remonta o antigo adágio heraclitiano a respeito do tempo com o 
acréscimo da reversibilidade pelo anacronismo ―o mais ambíguo dos 
vícios‖, a prática da fragmentação de uma maré que se pretende 
contínua, a prática da fragmentação de uma linguagem que se pretende 
constante, mas que se dá por estâncias, pausas, como coisa do universo 
musical que de fato é com intervalos e espaços e silêncios. Do mesmo 
modo como na composição tipográfica em cuja montagem a linguagem 
está em estado de fragmento454 e, como ainda mais claro fica na estrofe 
anterior do mesmo poema lemos: 

                                                           
454 Walter Benjamin na primeira parte do seu estudo sobre o drama barroco, ao 
apresentar o tratado como propedêutica à representação como caminho indireto 
da linguagem, cujos impulsos intermitentes constituem o ritmo da representação 
escreve sobre as estações ou estâncias para usar um termo agambeniano da fala. 
Benjamin alega que para a filosofia pensar a verdade ela, a filosofia, deve 
entender que a verdade se esfacela ao se tentar transpô-la para a linguagem, 
principalmente para o outro grau de representação, para a palavra. A 
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Maré do Capibaribe, 
estaria a lição nisso: 
em se mostrar como em circo 
nos quandos em equilíbrio? 
 
Em se mostrar como espaço 
ou mostrar que o espaço tem  
o tempo dentro de si, 
que eles são dois e ninguém? 
 
Ou com tua aula de física 
Querias mostrar que o tempo 
Não é um fio inteiriço 
Mas se desfia em fragmentos? 

 
As águas destes rios veem ensinar através da percepção empírica 

dos escritores a movimentação dos relatos tal qual as sístoles e diástoles 
do rio mostram os reveses da história e a necessidade de leitura a 
contrapelo, remo contra maré que produz uma viagem fragmentária na 
medida em que o ritmo das remadas (remo dentro e fora d‘água, o som 
desse mover) se compara com o fluxo da nomeação no universo da 
linguagem. 

Uma ideia de impressão das águas, uma tipografia liquefeita 
ressurgente em textos de Osman Lins. E A Rainha dos cárceres deixa bem 
marcada essa passagem das águas do mesmo modo como Gastão de 

                                                                                                                        
representação necessita então ser constantemente atravessada pelo tempo como 
se fosse uma substância porosa, barroca, por assim dizer, através da qual o 
conteúdo se detenha aos poucos fragmentariamente sem causar dano a 
representação ―tal como um mosaico não perde sua majestade pelo fato de ser 
caprichosamente fragmentado.‖454 Tal observação sobre os fragmentos se 
assemelha ao procedimento da prosa na medida em que aquele que discursa se 
apoia em sua voz e pantomimas usando seu corpo e necessariamente precisa 
parar para respirar, assim como na escrita, pois ―o próprio da escrita é, a cada 
frase, parar para recomeçar‖454 Retrospectivamente esse gesto permite-nos 
lembrar algo já dito nessa tese a respeito do movimento do arado, da 
composição tipográfica, do mar e do canavial do poema de Cabral. Ver. 
BENJMAIN, Walter.  Origem do drama barroco alemão. Trad. João Barrento. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2013, p. 17 
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Holanda e Cecília Jucá fizeram das cheias matéria de seu 1ª Paca, as 
águas figuram fortes em momentos da obra osmanina 

 
 

24 de julho 
 

Sim, lado a lado com a miuçalha das ruas, 
com os destroços que rolam do Capibaribe e com 
a invasão do Recife pelas águas, peixes vivos e 
mortos entrando pelas janelas, cobras 
enrodilhadas nas cornijas, carros virados nas 
copas das árvores, as coisas arrancadas dos 
lugares e vogando nesse caudal barrento que 
cheira a roto podre tudo semelhante às imagens 
estampadas nos jornais e surgidas estes últimos 
dias na TV, perpassa a certa altura do livro de 
Julia Marquezinm Enone um ser disforme e 
enorme, um açude.... 

Há apesar das conexões que entre eles 
perduram e da matriz comum, contrastes que não 
escapam à romancista ente os destroços 
carregados pelo rio e as pequenas coisas atiradas 
na rua, doadas, no sentido em que o lixo, na 
concepção de Maria de França, é doado às 
pessoas em geral. Os possuidores renunciam ao 
que, em princípio, perdeu a serventia (daí a 
gratidão da operária e doméstica); os bichos 
terrestres, os móveis, os pedações de cerca ou de 
telhado estão chegando à embocadura contra a 
vontade dos donos. A ironia, aqui, não advém do 
erro, voluntário, de ver-se doação no gesto 
distraído de abandonar o que já foi usado; nasce 
de uma obliteração, sempre intencional, do 
discernimento: o que vem de roldão nas águas 
podres da enchente é exaltado como sinal de 
fartura, e não de ruína.455 

 
 

 

                                                           
455 LINS, Osman. A Rainha dos Cárceres da Grécia. São Paulo: Cia. das Letras, 
2005, p. 174.Grifo meu. 
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A catástrofe invade o mundo dos sonhos o fluxo da voz, a 
matriz da poesia migra para o fluxo das águas que carrega os resíduos da 
sociedade de consumo contrariando o fluxo. A imagem dessa impressão 
liquefeita das águas pode ser encontrada de outro modo em uma 
paisagem tipográfica de Augusto de Campos em seu poema ―Pluvial‖ de 
1959 de modo condensado. 

 

 

"Pluvial" - Augusto de Campos, 1959 
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Os lindes, os limiares da prosa e do poema sempre estiveram 
presentes na obra de Osman Lins, mesmo quando este diz não tem 
vocação aos poema, mesmo assim Osman sempre tem por perto um 
poeta, um verso, uma referência que o leva até os confins do poema.  

 
 

...se o Avalovara é um romance construído com 
grande coeficiente de paixão, eu diria que A rainha 
dos cárceres da Grécia é uma obra construída mais 
com a inteligência. Naturalmente não é destituída 
de poesia, foi mesmo um dos grandes desafios, 
dos grandes problemas a resolver, fingir que o 
pseudo-autor estava refletindo sobre o livro, 
estava escrevendo sobre um ensaio sobre o livro, 
e matizar o discurso abstrato de tal maneira que 
ele viesse a se tornar poético, sem que o leitor se 
apercebesse de que estava fruindo um texto 
poético.456 

 

 
A rainha dos Cárceres da Grécia não possui epígrafes, as brechas 

seriam talvez os intervalos do diário, deste livro de luto, que é escrito por 
um autor medieval desconhecido como o autor de cantigas de amor. O 
livro se constrói como uma razão de amor, um discurso amoroso 
desencadeado pela morte de Julia Marquezin Enone. O diário passa a ser 
uma explicação do motivo da rememoração da amante morta e seu 
romance inédito. A razo de amor nos apresenta Giorgio Agamben 

 
Quando a poesia era uma prática responsável, 
pressupunha-se que o poeta estaria sempre em 
condições de justificar o que havia escrito. Os 
provençais chamavam razo à exposição desta 
fonte escondida do canto, e Dante intimava o 
poeta, sob pena de cair em vergonha, a saber, 
―abri-la em prosa‖.457 

 
 

                                                           
456 LINS, Osman. Evangelho na Taba. São Paulo: Summus, 1979, p.234. 
457 AGAMBEN, Giorgio. ―Idea do ditado‖. In. Ideia da Prosa. Lisboa: 
Cotovia,1999, p.43. 
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O livro do narrador do diário é movido por um lamento o que 
estaria próximo aos cantos órficos, das elegias. Devido ao tempo 
salientarei rapidamente apenas dois aspectos que podemos discutir 
depois. A protagonista do livro de Julia Enone é retirada da história da 
literatura ocidental, uma poeta normanda do período de uma forte 
tradição oral. Paul Zumthor faz lembrar que ―Marie de France, no 
prólogo em que elabora seus Lais, insiste na audição que precedeu a 
escritura e da qual ela tira sua justificação final de sorte que a voz não 
cessa de estar presente.‖458 Toda uma tradição da cultura popular está 
presente na narrativa lido nas páginas do diário. A cultura da oralidade 
perpassa o livro tanto na fala de analfabetos com o Rônfilo Rivaldo 
(nome de antigo quiromante francês do séc. XVII), nos frevos de 
Capiba459 cujo nome de uma de suas composições batiza, no livro de 
Julia Marquezim Enone, um bloco carnavalesco, o Flor da Madrugada. 
Encontramos os folguedos, a formação do livro de Julia Enone em 
capítulos inspirados na quiromancia, a festa do boi, o carnaval. 
Fundamentalmente a característica do discurso radiofônico dá o tom à 
atmosfera, a musicalidade da narrativa. Esta musicalidade foi a vocação 
da protagonista, o veículo pelo qual seu discurso nos chega. Figura assim 
a importância da voz, elemento da poesia, na última narrativa osmaniana. 
Aqui ainda ecoa a voz de um dos autores lidos cm frequência por 
Osman Lins citado em Guerra sem testemunhas. Trata-se de Paul Valèry 
ao ensinar em seu curso sobre poética que  

 
Um poema é um discurso que exige e que 
provoca uma ligação contínua entre a voz que 
existe e a voz que vem e que deve vir. E essa voz 
deve ser tal que se imponha e excite o estado 
afetivo do qual o texto seja a única expressão 
verbal. Eliminem a voz e a voz que é necessária, 
tudo se torna arbitrário. O poema transforma-se 
em uma sequencia de sinais que só estão ligados 
por estarem materialmente traçados uns depois 
dos outros.460 

                                                           
458 ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz. São Paulo: Cia das letras, 1993. 
459 Vale anotar que Capiba é autor de muitas músicas, mas Toada e desafio é uma 
composição que remete ao tempo das Cavalarias, do romance medieval que 
ressoa no nordeste armorial. 
460 VALÈRY,Paul. ―Primeira Aula do curso de poética‖. In. Variedades. São 
Paulo: Iluminuras: 1999. p 186 
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No ensaio ―Vocação e voz‖, Giorgio Agamben elabora um 

pensamento acerca do substantivo alemão Stimmung, presentes em textos 
de Hölderlin e de Heidegger. Se como lembra Agamben, lendo 
Wittgenstein, ―toda interrogação filosófica pode ser representada como 
uma interrogação sobre o significado das palavras, então a tradução e um 
dos modos eminentes em que o homem pensa sua palavra‖461 

A partir da palavra Stimmung, palavra polissêmica, palavra poro, 
palavra que pertence em origem a esfera acústico-musical e que tem 
como uma tradução possível atmosfera, no sentido de estar de bom 
humor, de bom astral. Atualizando, estar em uma boa ―vibe‖ e essa gíria 
cai bem aqui, pois podemos pensar a vibe na vibração das cordas vocais e 
nesse caso tem muito a ver com uma atualização da poesia provençal ou 
stilnovista. 

Parece ser a Stimmung a abertura do ser ao mundo sem 
mediação, a atmosfera que permite o contato do ser com a linguagem, 
com o mundo imediato. Por isso Agamben buscará na VIII Elegia de 
Duino para tratar do conceito de abertura462 mas uma abertura lembrando 
que não se trata de um movimento de dentro para fora, ou de um estado 
interior para o exterior no qual acontece um encontro que possa definir 
as polaridades e personalidades, mas um estabelecimento de limite 
situado citando Agamben ―antes que en todo saber y en toda percepción 
sensible, el mundo se abre entonces al hombre en una Stimmung.‖463 

Para o que nos interessa aqui recorto o que é dito em relação a 
voz, a voz como sopro, como abertura, contato com o mundo imediato. 
A palavra Stimmung tem proximidade com o substantivo Stimme, a voz 
que ―pertenece en origen a la esfera acústico musical.‖ Agamben lembra 
que tem na origem grega a harmonia e por sua vez nos leva a entonação, 
harmonia, vocabulário do universo musical. Acontece que a Stimmung 
como abertura total se dá juntamente com uma dissonância, vale dizer 
que o homem ao perceber o contato com o mundo por essa abertura 
encontra a angústia por não perceber por quem foi levado até este limiar, 
talvez aí o eros melancólico, a paixão, que situa-se na linguagem mesma, 

                                                           
461 AGAMBEN,Giorgio. ―Vocación y voz‖. In La potencia del pensamiento. Buenos 
Aires: Adriana Hidalgo, 2007, p. 99. 
462Isso esta também no livro O Aberto embora neste texto haja uma compreensão 
da Stimmung mais melancólica. 
463Idem.p. 103. 
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na construção de um discurso de convencimento pronunciado em 
direção ao outro.  

Poderíamos pensar que este estar aí do ser no limiar da Stimmung 
provoca uma espécie de chock como já nos apresentou Baudelaire e 
Walter Benjamin desenvolvendo inclusive a teoria das imagens dialéticas 
com sua força magnética de atração e deslocamento cronológico, recurso 
graças ao qual é possível produzir anacronismos. É o que possibilita a 
experiência de Maria de França longe da normandia, nas ruas de Recife e 
Olinda, e permite a experiência da glossolalia na fusão das vozes das 
narrativas. As operações e transformações elaboradas por Osman Lins 
em seus livros acontecem por uma espécie de tensão ou combate entre o 
fonocentrismo e o logocentrismo, entre som e sentido com o queria 
Valéry ou se seguirmos Carl Einstein escrever que ―a história da arte é a 
luta de todas as experiências óticas, dos espaços e das figurações‖464. 

À exemplo de Pigmaleão perturbado, ou seja, atravessado por 
uma turba de sentimentos, essas paixões (contado por Agamben em 
Estâncias465) acontecem somente ao homem por ser um animal racional e, 
devido a isso, a possuir e dar-se em linguagem o homem entra em krisis, 
de juízo, de discurso. O apaixonado é aquele imerso na linguagem é todo 
logos, assim era o professor de ciências naturais autor do diário. Seu 
diário seria sua razão de amor, razo de trobare, a razo exposta na citação 
acima. 

Como uma segunda parte do ensaio Giorgio Agamben parte de 
uma reflexão sobre uma espécie de programa poético de Hölderlin, 
segundo o qual cria o acesso à palavra poética. Mas o que diz o programa 
de Hölderlin? 

Hölderlin atribui outra concepção para Stimmung e com ela cria 
uma diferenciação formal-material ou espiritual-sensível que define 
segundo o poeta a chegada da palavra poética uma espécie de anunciação 
que ele chama de Grunddes Gedichts, que é traduzido por ―razon o fonde 
de la poesia – razo de trobar, podria traducir, retomando el antiguo 
dicionário poético provenzal...Dichten y Gedicht derivan de latín 
medieval dictare, dictamen, que indica el centro mismo de la 
composición poética‖466. 

                                                           
464Apud.Didi-Hbermann, Georges. O Anacronismo fabrica história: sobre a 
inatualidade de Carl Einstein. 
465AGAMBEN,Giorgio. Estancias – La palavra y el fantasma en la cultura occidental. 
Madrid: Editora Nacional, 2002. 
466 Idem. Ibdem p. 110. 
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Para Hölderlin então a Stimmung é como uma passagem uma 
brecha, uma fresta (aquilo que Agamben segundo Heidegger chamará de 
limiar) da voz ao logos, do sopro a inscrição da palavra, ―La Stimmung se 
hace palavra viva y real‖467. Poderíamos arriscar uma pergunta: A 
Stimmung é a condição para que o homem possa, sem estar já antecipado 
sempre por uma linguagem estranha, proferir uma voz própria, encontrar 
a palavra própria? 

Essa voz própria que Osman problematiza desde Guerra sem 
testemunhas é colocada à prova nas ultimas páginas de Avalovara quando a 
mulher inominada e Abel chegam ao paraíso, lugar em que a língua pode 
ser dita em glossolalia, ou seja, ―palavras estranhas à língua de uso, termo 
obscuro do qual não se entende o significado‖ ou em A Rainha dos 
Cárceres em cujas páginas as vozes também se misturam em algaravia cuja 
origem do discurso se perde atestando a distância que estamos da idade 
média onde a poesia ocidental surge com os trovadores. Se estas 
distâncias são eliminadas, isso acontece pela força dialética das imagens 
oriundas da poética osmaniana. 

 
9.3 Redemoinhos  
 

Para Walter Benjamin, a linguagem é um veículo para chegar ou 
comunicar as coisas em seus domínios diversos. Antes a linguagem 
comunica-se a si mesma468, pois ela participa do estado virtual, do 
mundo platônico das ideias, cujo resultado de significação pode ser 
alcançado por analogia ―como as constelações se relacionam com as 
estrelas‖. A linguagem, portanto, pode ser pensada com um meio sem fim 
por se comunicar a si própria enquanto a palavra nomeadora é um gesto, 
por ser uma espécie de performance de determinado sujeito, autor. Esse 
caminho é uma das vias para chegar anos mais tarde em 1933 no ensaio 
―Doutrina das semelhanças‖ que seria já uma representação em segundo 

                                                           
467 p. 111 
468 ―A linguagem comunica a essência linguística das coisas. Mas a manifestação 
mais clara dessa essência é a própria linguagem. A resposta à pergunta ‗O que 
comunica a linguagem?‘ deve ser: ‗Toda linguagem comunica-se a si 
mesma‘...Toda língua se comunica a si mesma. Ou melhor toda língua se 
comunica em si mesma; ela é, no sentido mais puro, o meio da comunicação‖ In. 
BENJAMIN, Walter. ―Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do 
homem.‖ In. Escritos sobre mito e linguagem. Trad. Susana Kampff Lages e 
Ernani Chaves. São Paulo: Duas cidades/ Ed. 34, 2011, p.53.  
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grau da ideia fazendo uso das palavras como forma mimética da 
linguagem por mecanismos extra sensíveis (Benjamin utiliza a astrologia 
para exemplificar) produzindo assim a escrita como um ―arquivo de 
semelhanças‖. Sob este prisma é possível nos acercarmos da ideia de 
origem que atravessa o pensamento de Benjamin e que aparece no 
estudo sobre o drama barroco. Acontece que seguindo o pensamento de 
Walter Benjamin a ideia de origem469 é por si intempestiva, lógica e não 
histórica.  Ponto de partida se nomadiza, se diferencia.  

Para tratar da origem e do tempo histórico Walter Benjamin 
utiliza a imagem do relâmpago ou do turbilhão em um curso de rio, a 
que chamamos comumente de redemoinho470. Essa ideia se repete nas 
teses sobre história em cujas linhas encontramos o pensador preocupado 
coma redenção dos oprimidos, redenção aqui associa-se a ideia de 
felicidade. A concepção histórica benjaminiana contrapõe o passado 
como uma ideia eterna dos acontecimentos monumentais a uma 
possibilidade de experiência única com ele, atualizado conforme o 
logradouro do ponto de partida. Benjamin traz a imagem do passado 
como um lampejo471. Essa ideia pode ser avaliada como a tentativa de 
salvar o passado no presente (Michel Lowy via Gagnebin) um projeto 
espelhado em Proust. Reyes Mate esclarece que o passado, suas imagens, 
são inapreensíveis. 

                                                           
469 Ver nota no capítulo ―A mão e o anacronismo‖. 
470 O redemoinho não existe apenas na água, ele está no sopro dos ventos que 
anima corpos como a cena em Grande Serão Veredas ―o diabo na rua no meio 
do redemoinho‖. Aí temos uma imagem dessa ideia de irrupção do tempo, de 
um anacronismo, pois a figura do diabo é imemorial. Praticamente inevitável 
recorrer ao texto de Giorgio Agamben no qual, a partir do estudo de Gershon 
Scholem sobre o anjo de Benjamin, acerca-se das ideias de felicidade como 
preocupação axial de Benjamin em sua filosofia da história, notadamente em sua 
segunda tese na qual reivindica a necessidade de felicidade ou de redenção cuja 
meta atingira permitirá ―apropriar-se inteiramente de seu passado‖ (tese terceira) 
e sua figura central é o Angelus novus ou Angesilaus Santander que para além de 
demoníaco é aquele que leva nas mãos a boa nova. Ver. AGAMBEN, Giorgio. 
―Walter Benjamin y el demoníaco‖. In. La potencia dela pensamento. Trad. Flavia 
Costa y Edgardo Castro. Buenos Aires: Adriana Idalgo, 2007. 
471 ―A verdadeira imagem do passado passa célere e furtiva. É somente como 
imagem que lampeja justamente no instante de sua recognoscibilidade, para 
nunca mais ser vista, que o passado tem de ser capturado.‖ In. Walter Benjamin. 
Aviso de Incêndio- Uma leitura das teses ―Sobre o conceito de história‖.Trad. 
Wanda Nogueira Caldeiras Brant.  São Paulo: Boitempo, 2005,p. 62. 
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Giorgio Agambem lança mais uma linha espiral neste turbilhão 
ao identificar as forças no interior dos vórtices, nos turbilhões da história 
e dos nomes que a concretizam na escrita para formar arquivos. Na 
teoria da linguagem benjaminiana à qual Agamben vem somando ensaios 
como a ―Idea da linguagem‖ ou ainda, ―Desejar‖ segundo o qual as 
imagens nominadas são como a possibilidade messiânica do paraíso, 
soma-se esta ideia da do devir histórico como redemoinho no fluxo 
d‘água a maneira dos poemas acima lidos, no olho destes torvelinhos 
podemos perceber flashs da história deslocados de qualquer origem: 

 
Os nomes – e cada nome é um nome próprio ou 
um nome divino- são vórtices no devir histórico 
das línguas, redemoinhos em que a tensão 
semântica e comunicativa da linguagem 
turbilhona em si mesma até ficar igual a zero. No 
nome, já não dizemos – ou ainda não dizemos – 
nada, chamamos apenas. Talvez seja por isso que, 
na representação ingênua da origem, da 
linguagem, imaginamos que primeiro vêm os 
nomes, discretos e isolados como num dicionário, 
e que depois os combinamos para formar o 
discurso. Mais uma vez, essa imaginação pueril se 
tornará perspícua se compreendermos que o 
nome é, na verdade, um vórtice que perfura e 
interrompe o fluxo semântico da linguagem, e 
não simplesmente para aboli-lo. No vórtice da 
nominação, o signo linguístico, volteando e 
afundando em si mesmo, intensifica-se e 
exaspera-se ao extremo, pra depois se deixar 
sugar no ponto de pressão infinita, no qual 
desaparece como signo para reaparecer do outro 
lado com puro nome. E o poeta é aquele que 
imerge nesse vórtice em que tudo para ele se 
torna de novo nome. Ele precisa retomar, uma 
por uma, as palavras significantes do fluxo do 
discurso e jogá-las no turbilhão, para reencontrá-
las no vulgar ilustre do poema como nomes. 
Estes últimos são algo que alcançamos – se é que 
alcançamos – só no final da descida ao vórtice de 
origem.472 

                                                           
472 AGAMBEN. Giorgio. ―Vórtices‖. In. O Fogo e o relato. Trad. Andrea 
Santurbano e Patrícia Peterle. São Paulo: Boitempo, 2018, p. 87-88. 
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Em Avalovara (1973), Osman Lins faz uso do palíndromo 

mágico e das figuras da espiral e do quadrado para fixar a estrutura do 
romance. No romance espiralado, v(o)ertiginoso de Osman Lins o 
protagonista e narrador, o jovem escritor Abel em meio ao turbilhão em 
que está metido sentimentalmente busca escrever seu livro cuja narrativa 
possui um vínculo fortíssimo com o rio.  sobre o qual deixa um 
fragmento ao leitor: 

 
Imaginai uma viagem fluvial. O barqueiro, da 
nascente ao estuário, segue o fluxo das águas. 
Esse percurso começa? Termina? O barqueiro 
acha que assim é e assim vê e na verdade há uma 
face do percurso onde o começo e o fim existem, 
onde existe uma leitura ou execução da viagem. 
Há uma face da viagem, onde passado e futuro 
são reais; e outra, não menos real e mais esquiva, 
onde a viagem, o barco, o barqueiro, o rio e a 
extensão do rio se confundem. Os remos do 
barco ferem de uma vez todo o comprimento do 
rio; e o viajante, para sempre e desde sempre, 
inicia, realiza e conclui a viagem, de tal modo que 
a partida na cabeceira do rio não antecede a 
chegada no estuário.473 

  
O barqueiro e o arconte podem como Ovídio nos guiar pelos 

caminhos e círculos da literatura e dos arquivos, territórios onde os 
tempos se confundem de ―tal modo que a partida não antecede a 
chegada no estuário‖ da estância.  
  

                                                           
473 LINS, Osman. Avalovara. São Paulo: Cia das letras, 2005, p. 104-105. 
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10. Cadernos de Minas  
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10.1  Episódio na vida de um escritor viajante 
 

 

 

_ Não está ligada esta viagem ao lançamento de 
seu último livro, Nove, novena? 

_ Não. O livro já foi lançado em São Paulo, no 
Rio, está sendo distribuído nos Estados sulinos, 
com ótima receptividade, mas ainda não chegou 
ao Norte. Gostaria muito de estar presente ao seu 
lançamento no Recife, mas não sei se isto será 
possível. Tenho um motivo especial para justificar 
este meu desejo. Nove, novena é o primeiro livro 
meu onde aparece o Recife. Em meus livros 
anteriores de ficção, era sempre minha cidade 
natal, mencionada ou não, que estava presente. 
Com o Nove, novena, surgem pela primeira vez, as 
cidades de Recife e Olinda. Há também um dos 
trabalhos, cuja ação decorre simultaneamente em 
três cidades mineiras: Congonhas, Ouro Preto e 
Tiradentes. Explica-se a presença, no livro, dessas 
cidades ornamentais: trata-se de um livro 
deliberadamente ornamental.  

Osman Lins 

 
 
A recuperação da série de crônicas ―Cadernos de Minas Gerais‖ 

publicadas por Osman Lins no Jornal do Commercio entre 08 de maio e 13 
de julho de 1960. São sete crônicas nas quais o escritor Pernambucano 
relata uma viagem às cidades históricas mineiras feita em março daquele 
ano. Este arquivo possibilita reler alguns textos de Osman Lins e ora 
perceber, ora criar pontos de contato entre arquivo e obra publicada 
após a data da aparição das crônicas. Desta maneira, vale anarquizar os 
sentidos das leituras destes textos através de um procedimento 
anacrônico. Subverter a crônica do periódico, usurpar ordem e origem 
oscilando a leitura entre pré e pós história destes textos osmanianos, ou 
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seja, a alternância entre o tempo da viagem e o tempo da crônica. Nesta 
oscilação nessa intermitência se pode encontrar a brecha por onde vaza o 
raio de luz. O que está em jogo nesse procedimento de leitura é uma 
espécie de montagem na medida em que se separam os fragmentos das 
crônicas e aproximando-os de outros escritos de mesma autoria ou de 
outros autores que podem fazer parte da constelação que propomos. 
Esse encontro de textos produz um lampejo, uma espécie de 
alumbramento que permite ou provoca novas constelações em torno do 
pensamento do autor de Nove, novena. 

Georges Didi-Huberman no livro sobre Brecht se refere a 
procedimento de remontagem dos acontecimentos pelo anacronismo 
como algo que provoca uma ―explosão da cronologia‖474. Dos textos 
impressos aproximamo-nos do movimento da composição, da imagem 
matriz procedimento típico da tipografia. Ao mesmo tempo, uma 
montagem cujo procedimento se assemelha a montagem cinematográfica 
não linear, mais conflituosa em suas sequências de planos heterogêneos 
(jornal+ ficção+ temporalidades). A impressão da viagem à Minas 
deixou marcas indeléveis na vida e obra de Osman Lins, algumas destas 
impressões acabam por ser transferidas como espécie de estampa para 
narrativas outras, reaparecem em correspondências com autores 
mineiros como Murilo Rubião e Laís Corrêa de Araújo. 

O que chamou a atenção foi mesmo o fato anunciado na 
epígrafe deste capítulo colocada como marca residual de uma entrevista 
na qual Osman alega, assim como fez na carta a Mauro Mota citada ainda 
antes. Acontece que no fim do texto o autor cita um dos trabalhos 
situados em cidades mineiras. Exatamente à pergunta obnubilada, 
esquecida, negligenciada e não realizada que se tentará dar uma reposta. 
Como em um deslocamento anacrônico visto a pele do jornalista do 
Diario de Pernambuco e pergunto: _ Por quais razões um livro em que se 
anuncia a aparição, tão importante, da cidade do Recife, um livro com 
apenas nove narrativas, praticamente em seu meio está uma narrativa que 
acontece não em uma, mas em três cidades mineiras? Que espécie de 
choque tectônico faz irromper na topografia de Nove, novena, no meio das 
imagens da cidade de Recife as cidades históricas mineiras? Osman Lins 
dá uma resposta econômica, referindo-se à ornamentação barroca 
daquelas cidades, justificativa aceita pelo desconhecido entrevistador, 

                                                           
474 DIDI-HUMBERMAN, Georges. Quando as imagens tomam posição - O olho da 
história I. Trad. Cleonice Paes Barreto Mourão.  Belo Horizonte: UFMG, 2017, p. 
123 
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mas me parece pouco. Justamente por este motivo interessam mais as 
crônicas. 

Nesta primeira viagem não havia agenda literária para 
lançamentos de livros ou palestras. Havia sim, um roteiro oriundo de um 
olhar investigativo de um escritor que sabia visitar o passado colonial, 
sabia que experimentaria uma imersão na história do Brasil e saberia 
guardar na algibeira da memória os fragmentos da história encontrados 
na arquitetura, nas cores, luzes e na prosódia dos moradores. As imagens 
para Osman Lins configuravam um arquivo rico e relevante para 
elaboração do passado, imagens que fulguram, vindas de longe, na 
composição dobrada do tempo.  

Crescido em Vitória do Santo Antão em Pernambuco, é possível 
imaginar que essa prática de se colocar à procura de imagens como um 
colecionador, a que se refere Walter Benjamin em Rua de mão única, que 
olha através dos objetos como intérpretes do destino cujo olhar passa 
―de outro atento a indícios de histórias, tenha se aguçado através deles 
para os seus passados remotos‖475 . Na biografia de Osman Lins é 
conhecida a história do falecimento de sua mãe pouco tempo depois de 
deixar nascer o futuro escritor. Osman Lins narra esse acontecimento e o 
relaciona com o trabalho de escritor, o de ―construir com a imaginação 
um rosto que não existe‖. Em outras palavras seguindo a máxima 
benjaminiana de que aquilo que já não está presente diante de nós torna-
se imagem, o trabalho do escritor Osman Lins é um trabalho 
constantemente elaborado sobre o campo de forças das imagens. 
Acredito ser muito mais profícuo ler as imagens complexas, como as 
figuras femininas, a partir do campo anacrônico que tais construções 
apresentam476. É possível dizer que ausência da figura do rosto da mãe, 

                                                           
475 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas Vol II – Rua de mão Única. Trad. Rubens 
Rodrigues Torres Filho e José Carlos Martin Barbosa.São Paulo: Brasiliense, 
1995. P.228. 
476 Ainda a partir do tema da figura feminina, Hermelinda Maria Araújo Ferreira, 
tece um comentário bastante redutor em seu Cabeças compostas- a personagem 
feminina na narrativa de Osman Lins. Para a autora a ausência da figura materna é a 
força motriz da elaboração das personagens complexas de Osman Lins. Até aqui 
o comentário é aceitável, mas recai em uma simplicidade quando afirma que ―é 
possível dizer que seus três últimos livros, o primeiro, um conjunto de narrativas 
que não se querem contos, o segundo, o romance-síntese de sua poética, e o 
terceiro, um ensaio bem humorado sobre os percalços da teoria da literatura, 
são, em linhas gerais, histórias de mulheres, histórias de olhares e histórias de 
amor, em que os critérios de beleza e de poder travam uma acirrada e 
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talvez seja responsável pela argúcia do olhar do escritor, sempre atento a 
um indício originário de filiação. Esse exercício de olhar caro a Osman 
Lins torna-se característica presente em sua escritura marcada pela 
recuperação de corpos arruinados477 instalados ora em primeiro plano, 
ora nas entrelinhas de seus relatos478.   

Toda cena pode ser cena de escritura, de preenchimento de um 
lugar vão, salto sobre um vau, entre aquilo que é iluminado e o que 
permanece no umbral. Essa atenção ao que o mundo poderia lhe 
mostrar participava de sua construção do futuro escritor cuja tarefa 
principal era a transposição dos relevos aos relatos, dos rostos e cidades 
para o plano plácido da página. Talvez para este homem a única maneira 
de se aproximar da imagem da mãe, imagem ausente, é ele próprio 
tornar-se ausente e a alternativa encontrada por Osman Lins foi a 
imersão na literatura, tornar-se escritor, apagar-se através dos gestos, nos 
traços mnésicos. Do sistema de relação entre as camadas intermitentes 
de presença e ausência que a escritura representa, o phármakon que, ao 
mesmo tempo que serve-se da letra para suprir a memória é responsável 
por eliminar o pai do logos que é o mesmo que fala, na ausência ou na 
morte desse pai oque resta com larva é a escritura por isso Jacques 

                                                                                                                        
interessante disputa na página escrita.‖ (p. 40). Uma visada aos arquivos 
permitira a autora evitar tal redução. Saberia que Nove, novena são mais do que 
narrativas ―que não se querem contos‖. As cartas a Murilo Rubião revelam um 
pouco do intuito de Osman Lins como este volume de narrativas, assim como 
os arquivos da Casa de Rui Barbosa apresentam o esquema de A rainha dos 
cárceres da Grécia e toda problemática da memória configurando-se assim, em uma 
narrativa muito mais melancólica do que ―bem humorada.‖ 
477 Certamente essa coleção deriva de uma leitura de viés mais melancólico, por 
outro lado é possível o exercício de olhar mais apolíneo em Osman em alguns 
gestos como no conto ―O vitral‖, na criação do ―Relógio de Julius Heckethorn‖ 
em Avalovara, em cujo capítulo do romance nos apresenta o inventor de um 
relógio fabuloso, aparelho que possui em sua musicalidade e na incidência do sol 
como precursor dos relógios uma luz e um rigor sobre o qual se “assenta uma 
ordem no mundo”(grifo meu) In. Avalovara, 2005, p. 322. 
478 Ao me referir aos corpos arruinados, quero trazer à baila personagens como o 
saxofonista de ―Um ponto no círculo‖ cujo olho de vidro e o antigo quarto de 
pensão denotam a precariedade da vida; a personagem Joana Carolina cuja vida 
marcada pela aridez é narrada até sua morte cujo féretro é seguido pelos 
―ninguéns da cidade‖ ou ainda, a personagem de A rainha dos cárceres da Grécia, 
Maria de França, pobre, louca que não consegue seus benefícios da previdência 
social e o próprio narrador do romance-diário que não sabe dizer o próprio 
nome. 
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Derrida no fim de La disseminación, diz em dedicatória ―Afastando-se de 
si mesma, formando-se toda ali, quase sem descanso, a escritura com um 
só traço renega e reconhece a dívida. Fundição extremo da assinatura, 
longe do centro, e inclusive dos segredos que ali se compartilham para 
dispersar até sua cinza‖479. O que resta da presença é a pura cinza que se 
traduz em impressões que constituem a conceptualidade gráfica tão cara 
e patente desde sua incursão nas oficinas dO gráfico amador.  

A viagem a Minas Gerais, portanto, é um contínuo exercício de 
olhar, de buscar imagens para sua compor seu aparato de memória 
utilizado na elaboração de sua obra futura, a criação de um esquife onde 
armazenará essas imagens mesmo ameaçadas pelo esquecimento a que o 
arquivo muitas vezes salva. Imagens de um passado colonial que o 
incendeia. Em todo caso, com Georges Didi-Hubermann, a ―imagem 
queima pela memória, ou seja, que ela queima ainda, ainda que só seja 
cinza: um jeito de expressar sua vocação essencial para a 
sobrevivência‖480. Os desdobramentos da viagem dizem que ainda a 
brasa está viva, o fogo habita a crisálida.  

 
10.2 Olhares de Minas  

 
 

O passado dói fisicamente quando nos 
aproximamos dele com olhos ainda cheios de 

presente 
 

Carlos Drummond de Andrade  
Viagem de Sabará. 

 
 
Voltando a primeira viagem as Alterosas (terras altas). Embora a 

viagem não tenha sido um programa laboral, não passou em branco pela 
imprensa da capital a passagem do escritor. É possível que Oscar 
Mendes tenha sido responsável pela nota no jornal O Diário.  Já foi dito 
aqui que o nome de Osman Lins já era conhecido pelos contos 
publicados na Revista Alterosa, na qual o mesmo Oscar Mendes trabalhou.  

 

                                                           
479 DERRIDA, Jacques. La disseminación. Trad. José Maria Arancibia. Madrid: 
Fundamentos, 2007, p. 550. 
480 DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem queima. Trad. Helano Ribeiro. 
Curitiba: Medusa, 2018, p. 69. 
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 Uma pergunta seria esta: quais imagens deixaram maior 
impressão sobre o escritor Osman Lins na viagem à Minas Gerais? O 
que os olhos de Osman Lins buscam em suas viagens?  

Affonso Ávila recorda que o modo de ver barroco não possuiu 
presença restrita na literatura colonial mineira. O poeta e pesquisador do 
barroco mineiro recupera, via Afrânio Coutinho481, uma observação de 

                                                           
481 AVILA, Affonso. O lúdico e as projeções do mundo barroco II – Áurea 
idade de áurea terra. São Paulo : Perspectiva, 1994, p. 193. Refere-se ao livro de 

“Osman Lins em Belo Horizonte”. Jornal O Diário, 31 de março de 1960. 

Acervo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. 
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Leo Spitzer segundo a qual observa a incidência do verbo sensorial ver o 
que chama a atenção para uma sintaxe de ―sugestão sensorial ou mais 
especificamente, visual dos autores do século dezoito.‖482  

Ferreira Gullar ministrando um curso que depois faria parte do 
livro organizado pelo Adauto Novais fala sobre questões de perspectivas 
do barroco. Noções que são caras também a Osman Lins. Segundo o 
poeta e crítico de arte maranhense, o barroco é operístico na medida em 
que subverte a perspectiva do renascimento 

 
Enquanto na Renascença Leonardo bota a 
Santana, a virgem e o menino sentados diante de uma 
perspectiva, de um espectador imóvel, num ponto 
de vista determinado, o mesmo não ocorre num 
quadro de Veronese, por exemplo; aí você olha 
por baixo os pés das figuras; você está olhando 
por baixo as figuras que estão voando...quer dizer 
as figuras se entortam todas.483 

 
Gullar via dizer ainda da espacialidade da pintura barroca que ao 

contrário da renascentista que cabe toda dentro da tela, a pintura barroca 
excede os imites da tela, ―você tem a impressão de que o mundo está 
fora do quadro‖. Chamo a atenção para este detalhe na fala de Ferreira 
Gullar porque guarda muitas semelhanças  ao procedimento utilizado 
por exemplo na narrativa ―Um ponto no círculo‖ que integra Nove, 
novena. Neste narrativa uma desconhecida adentra, uma aparição 
insuspeitada, o quarto de pensão de um músico. A narrativa possui 
nuances eróticas ente os desconhecidos, mas há uma erótica dos 
ornamentos, um barroco que inicia pelas ondas dos cabelos desatados da 
mulher diante do homem de olho de vidro. A certa altura ela diz ―a 
verdadeira porta pela qual  entrei foi esse quadro, a mulher cujo ramo 
florido gostaria de ter ente meus dedos. Enquadrada em sua fosca 
moldura de perfil, em trajes seiscentistas, lembrando Ana da Áustria‖484. 
A narrativa se passa no Recife, evoca o barroquismo que há nas cidades 

                                                                                                                        
Afranio Coutinho  Aspectos da literatura brasileira barroca. Rio de Janeiro, 1950, p. 
27. 
482 Idem. Ibdem. 
483 GULLAR, Ferreira. ―Barroco, olhar e vertigem‖. In. O olhar. Adauto Novaes 
(Org.) São Paulo: Cia das letras, 1988, p.220. 
484 LINS, Osman. ―Um ponto no círculo‖. In. Nove, novena. São Paulo: Cia das 
letras, 1994, p. 21. 
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mineiras, mas há também no Recife antigo, pois afirma ainda Ferreira 
Gullar depois de dizer que o barroco brasileiro é carnavalesco, o que 
aproxima ainda mais o Recife do barroco, Gullar diz ―o Brasil é um país 
barroco‖485.  O leitor que se aventura na obra osmaniana verá que esse 
carnaval barroco aparece nas páginas de A rainha dos cárceres da Grécia nas 
quais se verá Maria de França participando do carnaval recifense, 
ouvindo o bloco Flor da Madrugada, a música de Capiba, Ataulfo Alves 
entre outros. O olhar carnavalizado cheio dos desejos mundanos. 

Alcir Pécora chama a atenção para o tema do olhar nos Sermões 
do Padre Antônio Vieira. Vieira ocupado com sua prática predica que 
―ver‖ pressupõem um abandono do intelecto e um ―deslumbramento 
ligeiro propiciado pelo rebuscado formal‖486. O olhar seria a margem 
donde os mares do desejo trariam os corpos e objetos à deriva. Para 
Antônio Vieira aquele que dirigia seu olhar para ver as coisas terrenas (as 
idolatrias) esquecia-se de voltar seu olhar para os gestos divinos. O olhar 
assim desvirtuado, propenso às paixões cairia facilmente na vaidade, na 
própria admiração de si. Ao ver os mundo segundo suas paixões o 
homem abriria caminho para que ― o demônio do olhar atingisse sua 
configuração mais radical, de suposta auto-sufuciência e completude, 
...que definiria o mal moral mais extremo...de recusa da Graça e, em 
termos mais gerais, de recusa da relação causal Criador-criatura‖487. 
Padre Antonio Vieira trabalhava no intuito de alertar para o perigo e ao 
mesmo tempo para a importância da vidência que reconheceria os sinais 
divinos. Seria como dizer com Benjamin, um olhar atento aos lampejos, 
às iluminações, mas para Benjamin esses lampejos podem ser alcançados 
através dos objetos históricos, com as coisas da terra, por mais ínfimos 
que possam parecer. 

Como funciona esse olhar de garimpeiro488, cuja habilidade 
manual move a bateia no aluvião a praticamente perscrutar da terra um 
mínimo vestígio deixado entre a massa corpulenta do chão, um parente 
de seu massapê, um parente que também move a enxada para revolver a 

                                                           
485 GULLAR, Ferreira. Op. cit, p. 223. 
486 PÉCORA, Antonio Alcir Bernárdez. ―O demônio mudo‖. In. O olhar. Adauto 
Novaes (Org.) São Paulo: Cia das letras, 1988, p. 302. 
487 Idem. P. 310. 
488 A imagem aqui deve ser marcada para além da retórica, a de uma exigência, a 
de ser entendida como analogia ao pequeno garimpeiro. Seu trabalho diferente 
das grandes mineradoras que apenas cavam a terra e soterram homens e a 
própria natureza com uma espécie de regurgito envenenado, uma bílis bulímica.  
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terra  para par ao plantio da cana. O que a terra oferta ao pequeno 
garimpeiro, como ao lavrador é uma recompensa ao gesto repetido ao 
longo do tempo em um eito de terra. A crônica é como toda escavação 
de preparo do canteiro, um acordo como tempo. Vale a imagem tomada 
de Georges Didi-Huberman segundo a qual  

 
 

A memória está, certamente, nos vestígios que a 
escavação arqueológica traz à tona; mas está 
também na própria substância do solo, nos 
sedimentos agitados pela enxada do escavador; 
está enfim, no próprio presente do arqueólogo, 
no seu olhar, nos seus gestos metódicos ou 
hesitantes, na sua capacidade de ler o passado do 
objeto no solo atual.489 

 
 
 

Minas Gerais motivou muitos escritores a exaltarem suas 
imagens, Mário de Andrade , Manuel Bandeira, Carlos Drummond de 
Andrade e Murilo Mendes para ficar na linhagem modernista a qual faz 
coro a voz de Osman Lins quando percebe as ruínas dando 
sobrevivência àquelas imagens e, além disso, percebendo as linhas 
orientais em algumas das igrejas. Se quisermos buscar traços da escritura 
osmaniana como um garimpeiro busca pela intuição ou experiência, o 
veio da jazida em paredes rugosas das encostas e ruínas de minas, 
podemos utilizar as crônicas dos Cadernos de Minas como canteiro de 
trabalho.  

Walter Benjamin em uma de suas teses sobre o conceito de 
história chama a atenção para a importância ou potência de cada 
acontecimento no fluxo da história, por isso, escreve ele, ―o cronista que 
narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, 
leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu deve ser 
considerado como perdido para a história‖.  

 
  

                                                           
489 DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do tempo – história da arte e 
anacronismo das imagens. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2015, p. 123. 
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10.3 Tocar a cidade: alumbramentos 
 
 
 
 
La ciudad no tiene rostro, pero sin embargo 
cuenta con rasgos. No tiene mirada, pero sí un 
aspecto, o varios. No se capta bajo una identidad; 
se deja tocar por trayectos, huellas, bosquejos. 
Entre la tarjeta postal chillona y la descripción 
geosociométrica – ambas olvidan la ciudad-, hay 
lugar para este acercamiento que tiene por 
nombre literatura: una escritura de la ciudad, su 
crónica, su novela, su poema, una identidad 
reluciente y escurridiza, huizada como 
agenciamentos de frases. 
 

Jean-Luc Nancy 

 
A viagem de Osman Lins para Minas Gerais figura como um 

exercício ruinológico490 porque no passado são recolhidos os pedaços 
deixados pela história reativados pela memória do viajante que os 
potencializa na escrita, os transforma ou realoca na ficção. Os ―Cadernos 
de Minas‖ narram fatos corriqueiros que o cronista torna 
acontecimentos. Olhos que cresceram entre o salitre e zona da mata 
receberiam ares de outra idade, cenas do sertão em que um hibridismo 
aparece em algumas nas narrativas de Nove, novena.  

Ouro Preto surge na primeira crônica como o lugar das imagens 
poderosas, cidade fantástica para narrativas visto que, tantas vezes 
narrada, não esgota a pulsação do poético. A imagem transportada 
conduzida até às palavras ganham e perdem consistência. Osman Lins 
prestes a ir para o velho mundo encontra antes o mundo provisório, o 
velho novo mundo, território arruinado depois da febre do outro, mas 

                                                           
490 Carlos Drummond de Andrade na sua crônica ―Caderno de viagem‖ salienta 
a atmosfera arruinada de Ouro Preto, assim como o faz Manuel Bandeira no 
texto que abre as Crônicas da província do Brasil. Para Bandeira essas ruínas 
possuem um ―incomparável encanto‖, percepção semelhante a que podemos ler 
nas crônicas osmanianas. 
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que sobrevive na memória dos viajantes e reina na imagem gloriosa da 
cidade rica, palco do Triunfo Eucarístico491, e de onde o hoje olho 
ondula sobre os montes pintados por Guignard e Tarsila do Amaral e à 
qual Manuel Bandeira atribui-lhe jovialidade de uma Ouro Preto 
diferente ainda daquela do Triunfo Eucarístico492.  

Ao chegar a Ouro Preto, Osman Lins experimenta uma espécie 
de alumbramento, sente diante dos traços da cidade. Nos traços que 
figuram a cidade de Ouro Preto Osman Lins percebeu o trajeto do 
tempo.  Saberemos de um itinerário repisado pelo escritor, de um 
alumbramento, em que a memória tenha o efeito de uma vela como o 
próprio Osman Lins escreve em outro artigo, sobre a magia da luz, dos 
ventos que traziam o mês de maio que tinha a força de retirá-lo da 
melancolia da quaresma ―é possível que, na falível memória, as velas 
acesas ponham reflexos nas imagens relembradas, dando-lhes um fulgor 
que nunca possuíram.‖493 Nesta crônica Osman dá um testemunho de 
sua criação católica que se fará vibrante diante das igrejas das cidades 
históricas e das imagens de Aleijadinho. Essa sinceridade quase ingênua é 
perceptível nos textos de juventude, não que sua relação com o sagrado 
tenha se arrefecido. O fato é que ela se transferiu para um maior 
espectro cultural mais místico, misticismo este inaugurado 
veementemente em Nove, novena, um livro litúrgico em cujas páginas 
encontraremos parte da cosmogonia osmaniana apresentada nos 
mistérios da narrativa ―Retábulo de Santa Joana Carolina‖. Laís Corrêa 
de Araújo percebeu a importância deste aspecto cosmogônico da 
narrativa deixando em seu exemplar, anotações enfocando as alusões ao 

                                                           
491 O Triunfo eucarístico foi um folheto publicado em Lisboa em 1734 por Simão 
Ferreira Machado descrevendo a celebração grandiosa da inauguração da Igreja 
de Nossa Senhora do Pilar mandada construir em Outo Preto pelos cidadãos. 
Em 24 de maio de 1733 a eucaristia foi trasladada da Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário dos homens pretos para a nova matriz. Affonso Ávila relata pormenores 
desta festa barroca aos moldes de Góngora e Quevedo, um aparato que tornava 
a noite uma cena de sonho. O lúdico e as projeções do mundo barroco I e II. São Paulo: 
Perspectiva 1994. 
492 BANDEIRA, Manuel. ―De Vila Rica de Albuquerque a Ouro Preto dos 
estudantes‖. In. Crônicas da província do Brasil. São Paulo: Cosac &Naif, 2006, p. 
22-23.  
493 LINS, Osman. ―Reflexões em maio‖. Diario de Pernambuco – Recife, 24 de 
maio de 1953. 



 

 

312 

zodíaco e suas influências sobre a narrativa e criando um desenho 
ilustrando sua leitura494. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
494 Infelizmente não encontrei publicações de Laís Corrêa de Araújo sobre Nove, 
novena. Osman encaminha o livro para Laís em meados de 1969. Neste período, 
é possível saber pela correspondência de Osman para Laís, a poeta escreve um 
ensaio sobre Guerra sem testemunhas, ao qual Osman agradece em carta datada 
de 22 de julho de 1969. 

Anotação de Laís Corrêa de Araújo em seu exemplar de Nove, 
novena - Fonte: Acervo de Escritores Mineiros - AEM - UFMG 
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Atento a estas iluminações, que a natureza oferece e que Osman 

registra, por exemplo, no conto ―O vitral‖ de seu livro Os gestos (1957) 
como alegoria do tempo linear, do tempo que se perde em que o 
exemplo da efemeridade da luz solar não permite qualquer retenção de 
memória sobre o vitral. Semelhante à ideia de que uma fotografia não 
retém o momento, apenas a imagem que nos aguarda no futuro pra dar-
lhe vida, ou como escreveu Ítalo Calvino ―Quem comanda a narração 
não é a voz: é o ouvido‖495. Ou seja, nós é que projetamos luz e 
movimento sobre as imagens através da memória que por vezes irrompe 
como um facho de luz, uma réstia de memória que tentamos guardar, 
agarrar para que não se perca: 
 

Ela apertou o braço do marido e sorriu, a sentir 
que um júbilo quase angustioso jorrava de seu 
íntimo. Compreendera que tudo aquilo era 
inapreensível: enganara-se ou subestimara o 
instante ao julgar que poderia guardá-lo. ―Que 
este momento me possua, me ilumine e 
desapareça – pensava. Eu o vivi. Eu o estou 
vivendo‖. 

Sentia que a luz do sol a trespassava, como a um 
vitral! 

 
 Trata-se de uma espécie de alumbramento, para usar um 

conhecido sentimento expressado por Manuel Bandeira e que tema ver 
com uma também guloseima para o olhar do jovem poeta e Osman 
também é jovem, tem 35 anos quando visita Minas Gerais pela primeira 
vez. Trata-se mesmo de uma iluminação e como toda iluminação, há 
partes que restam na sombra, ―umbra‖ caracterizando por sua vez as 
dobras da luz significativamente barrocas. Escreve Davi Arrigucci Jr que 
 

O termo alumbramento, ligado pela origem latina a 
luz, como se vê por um dos seus significados 
correntes, que é, ―iluminação‖, contém uma carga 
semântica de forte poder evocativo e, ademais, 

                                                           
495 CALVINO. Ítalo. ―Multiplicidade‖. In. Seis propostas para o próximo milênio. 
Trad. Ivo Barroso. São Paulo: Cia das letras:1990,p. 99. 
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uma insinuação de sombra (umbra) em sua 
tessitura sonora. Foram então um expressivo 
claro-escuro, que dá a impressão de casar-se 
admiravelmente bem ao leque de seus 
significados, onde a revelação luminosa pode 
velar-se pela sombra de um mistério. 496 

 
Não estaríamos distante da ideia de iluminação profana 

característica das imagens dialéticas de cujas superfícies saltam aos olhos 
um crepitar, como se o relato rachasse diante da luz ou queimasse diante 
―da possibilidade aberta por seu próprio consumo‖497. A abertura ou 
alumbramento é experimentado por Osman Lins ao chegar a primeira 
cidade Ouro Preto. No primeiro dos ―Cadernos‖ o alumbramento se 
transforma em uma espécie de susto, uma imagem fantasma, fantástica 
diante de seu olhar que captura a cauda do tempo. Sonho e magia 
gravando em seu espírito a exuberância da antiga cidade de Vila Rica. 

 
Ver, pela primeira vez Ouro Preto, é um dos 
grandes espantos que podemos ter na vida. Não 
descreverei a cidade: ela tem sido mais do que 
descrita. Mas quase não podemos crer que tudo 
aquilo realmente exista. E que habitem pessoas 
aquelas casas velhas, claras, com um estranho ar 
de juventude. Ruas tortas, ladeiras de pedra, 
balcões, telhados antigos. Uma sensação de 
sonho, de magia. O passado nos acolhe e nos 
sorri.498 

 
A ideia de dupla distância cara a Walter Benjamin pode ajudar a 

pensar essa operação escópica e dialética de Osman Lins. Diante das 
imagens mineiras, de um passado colonial que, todavia sobrevive, em 
monumentos, documentos e nas ruínas que flutuam causando espantos 
no cronista que mesmo impressionado, percebe o impacto do tempos e 
do homem para construir esse passado. O sorriso do passado que o 
acolhe dá a primeira vista uma ideia apolínea, brilhante, mas um sorriso 

                                                           
496 Arrigucci Jr, Davi. ―A visão alumbrada‖. In. Humildade, paixão e morte. A poesia 
de Manuel Bandeira. São Paulo: Cia das letras, 1990, p149.  
497 DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem queima. Trad. Helano Ribeiro. 
Curitiba: Medusa, 2018, p.67. 
498 LINS, Osman. ―Cadernos de Minas Gerais‖. In. Jornal do Commercio, 08 de 
maio de 1960. 
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acolhedor no rosto de um trabalhador braçal destas cidades pode figurar 
neste arco de passado a luz e sombra. Osman sabe que nem todo o 
sorriso do passado possui dentes intactos. Há no sorriso, principalmente, 
do passado dentes cariados, precários e ainda assim, caridosos. Cruzam-
se o sorriso do passado e o olhar do viajante Osman Lins testemunham 
o naufrágio em terra firme. As ruínas do passado colonial boiam nas 
águas do rio-tempo. Muitas boiam hoje em lamas oriundas das 
mineradoras (estas diferentemente dos garimpeiros de bateia) que matam 
envenenando a própria terra que lhe enriquece e seu solo rico em ouro 
passa a ser adubado com corpos humanos. Que germinará no futuro? 

Georges Didi-Huberman usa essa imagem do naufrágio com 
espectador para pensar a posição do pensador diante da imagem, daquilo 
que ao aparecer nos queima, principalmente dos acontecimentos que 
produzem choque. Osman Lins vivencia uma experiência, uma emoção 
diante das montanhas e da arquitetura de Ouro Preto. Se o expectador 
diante do naufrágio precisa se distanciar para tecer seu comentário crítico 
podendo ainda aliar racionalidade ao olhar e à emoção. Diante de um 
naufrágio, de um acontecimento, diante das imagens sempre haverá no 
afundamento das coisas um torvelinho a superfície no qual girarão 
fragmentos, rejeitos do acontecimento que carregados de potência 
servirão ao historiador, ao artista ao escritor para erigir o relato. Não é 
algo semelhante que encontramos ao ler certas narrativas como ―As 
águas do mar‖ de Clarice Lispector em que o naufrágio não é 
necessariamente ir à pique, que o naufrágio é um gesto, um risco. O 
naufrágio acontece também na superfície como outro gesto do homem 
na ―terceira margem do rio‖ de Guimarães Rosa, um insulamento do 
homem no próprio ser. Ainda em Osman Lins, o naufrágio com o puro 
e duro desaparecimento do filho, em ―Achados e perdidos‖, cujos 
escombros do desastre flutuam na superfície do corpo do pai que perde 
o filho em uma praia do Recife.  

 
* 
 
Na segunda crônica lemos: ―Estamos parados em Mariana, 

diante de uma igreja fechada cujas formas lembram vagamente um 
pagode chinês‖499 Esta observação não é inédita e mostra que o olhar de 
Osman Lins para as imagens é bastante apurado, de um homem que 

                                                           
499 LINS, Osman. ―Cadernos de Minas Gerais II‖. In. Jornal do Commercio, 22 de 
maio de 1960. 
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construiu uma obra literária em cujos alicerces estão as  imagens. A igreja 
da Sé é uma dessas que possui traços orientais sobreviventes na 
arquitetura colonial. 

 
A Sé, em obras de restauração ao mais importante 
mais imponente que mais bela dos tempos de 
Mariana. Ostensiva influência chinesa. 
Numerosas pinturas chinesas em ouro sobre 
escarlate no cadeiral do cabido no imenso órgão 
comido pelos bichos que os empregados do 
Patrimônio Histórico reconstitui com desvelo, 
como se aquilo fosse venda ou vestido de noiva. 
A enorme pia de pedra em forma de cálice, com 
tampo de madeira trabalhada tão grande que um 
homem comum talvez não levante. Ao lado do 
altar-mor as colunas semelhando púlpitos os 
altares cada um com um tratamento diferente 
mostram as inesgotáveis possibilidades do 
barroco.500 

 
 

As linhas orientais são fruto da permanência portuguesa com a 
Companhia das Índias e cuja estada, por exemplo, em Macau foi de 400 
anos, lá se exilou o poeta Camilo Pessanha de cujos versos podemos 
extrair um fio um tanto ornado com as imagens chinesas e também 
como as dobras barrocas dos tecidos das igrejas: ―um fio a desdobrar, 
que não termina,/de grinalda de rosas de toucar.‖501 Além disso já 
parecem aí a atenção dada ao inseto que come a madeira. Insetos que 
reaparecem em ―Noivado‖, narrativa de Nove, novena e em Avalovara 
inúmeras vezes. Em ―Noivado‖, Mendonça o protagonista aposentado 
procrastina o noivado com Giselda e o tempo age sobre o casal 
enquanto a narrativa é infestada por insetos502, moscas, besouros, 

                                                           
500 Idem. 
501 PESSANHA, Camilo. Fragmento identificado como : ―Imagem nocturna da 
cidade, vista do alto‖. In. Clepsydra – Poemas de Camilo Pessanha. Edição Crítica. 
Campinas: Ed. Unicamp, 1994, p. 155. 
502 Em ―A modernidade de uma linguagem em ruínas: contra-arquitetura‖ Ana 
Luiza Andrade trata proliferação de insetos a partir da ideia de ruínas da 
linguagem compondo um apanhado de narrativas e poemas em cujos corpos 
habitam insetos como a página pelas letras. In. Ruinologias- Ensaios sobre destroços do 
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mariposas acentuando a perturbação da situação entre os noivos, além 
dos bichos, o mofo, o bolor se alastra pelas páginas e as temporalidades 
convergem em um mesmo espaço narrativo tornando a textura da 
narrativa ainda mais complexa por desdobrar a imagem do personagem 
de um para diversos momentos de sua vida503. Ainda sobre este trecho é 
possível perceber a atenção dada às ―possibilidades do barroco‖ como 
acera na crônica supracitada.  

Essas possibilidades podem ser vistas nos desenhos de pico de 
pena de Alberto da Veiga Guignard, pintor nascido no Rio de Janeiro e 
morto em Belo Horizonte dois anos depois da publicação dessas 
crônicas e que dois anos antes havia feito uma série de desenhos sobre as 
cidades histórias de Minas Gerais. Ainda na crônica ―Caderno de Minas 
Gerais II‖, Osman Lins, fala das linhas chinesas nos olhos de Nossa 
Senhora do Ó  

 
A imagem de nossa Senhora do Ó, com seus 
olhos ligeiramente oblíquos, à chinesa é a mais 
(faltou palavra na edição do jornal, talvez seja a 
mais bela) que me lembro ter visto. Tem qualquer 
coisa de boneca oriental, estatueta de marfim, 
parece bailar com sorridente leveza, no silêncio 
que envolve. Nas paredes, uma profusão de 
cenas, campestres ou domésticas, pintadas em 
ouro sobre carmesim, é um pouco como o 
próprio mundo, sobre o qual reinasse a Virgem, 
com seu doce bondoso olhar oblíquo504 

 
Instiga pensar a força dessas imagens quando lemos na crônica 

de Julieta de Godoy Ladeira relatos muito parecidos com aqueles vividos 
por Osman na primeira viagem de 1959 se repetirem na viagem de 1976. 
Trata-se sem dúvida de uma persistência aurática não aquela da 
fotografia que aproxima a distância, mas a aura consignada ao culto 
percebida por ambos (Osman e Julieta). Vejamos o que nos deixa escrito 
Julieta:  

                                                                                                                        
presente. Ana Luiza Andrade, Rodrigo Lopes de Barros e Carlos Eduardo 
Schimidt Capela (orgs.) Florianópolis: Ed UFSC, 2016. 
503 Osman realiza operação muito semelhante em A rainha dos cárceres da 
Grécia quando funde as cidades de Recife e Olinda num mesmo plano narrativo.  
504 LINS, Osman. ―Cadernos de Minas Gerais III‖. In. Jornal do Commercio, 29 de 
maio de 1960. 
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Durante essa visita a Minas fomos com Laís 
Correa de Araújo a Sabará. Tivemos então a 
oportunidade de ver, através de seu espírito 
observador e de seu conhecimento local, igrejas, o 
teatro, o Passo do Carmo. Há fotos nossas diante 
da igreja de Nossa Senhora do Ó, tão oriental, na 
igreja do Rosário e perto do altar mor da Nossa 
Senhora da Conceição.505 

 
 
Esse traço oriental das paisagens de Ouro Preto pode ser visto 

nos desenhos de Alberto da Veiga Guignard e de Tarsila do Amaral, 
cujas linhas menos sinuosas conferem a falta de vivência continuada e a 
apreensão do espirito do tempo barroco da cidade. Tarsila carrega as 
linhas cubistas enquanto Guignard absorve o orientalismo da paisagem 
arquitetônica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
505 LADEIRA. Julieta de Godoy. ―Não é só um retrato na parede‖. In. Suplemento 
Literário de Minas Gerais, Nº 911. Belo Horizonte: imprensa oficial, 1984, p. 02. 
Grifo meu. 

Alberto da Veiga Guignard - Ouro Preto - 1956 
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Esse barroco colonial pode-se dizer ainda, mantem-se nas linhas 

de Guignard pelo visual de seus bicos de pena, mas de forma não menos 
potente na escrita de Osman Lins não apenas por exercita-lo na gravação 
(no sentido tipográfico) de ícones como espécies de ideogramas em Nove, 
novena impressos sob a égide da criação demiúrgica marcada 
principalmente pela noção zodiacal na épica narrativa ―Retábulo de Santa 
Joana Carolina‖. A escritura barroca deste volume irrompe as páginas 
nas dobras temporais, na condensação anacrônica, na sobrevivência de 
imagens que foram descritas nos ―Cadernos de Minas‖ e que aparecem 
ipsis literis em textos como no ―Conto Barroco ou unidade Tripartite‖ no 
qual as cidades de Congonhas, Mariana e Ouro Preto servem de palco 
para o relato narrado simultaneamente nas três cidades cujo narrador é 
um matador de aluguel que busca sua vítima que por sua vez, possui três 
nomes diferentes506.Trata-se de uma narrativa descentrada cujas partes se 
movem como dobradiças, como um dos ―bichos‖ de Lygia Clark ou 
ainda, uma história cujas imagens são como mariposas, aparecem e 
desaparecem a cada vez que a alternativa é apresentada como outra 
dimensão temporal pela conjunção ―ou‖.  

Nesse itinerário creio ser importante registrar a visita de Osman 
Lins ao poeta Emílio Moura um desejo antigo de quem acompanha tanto 
Emílio quanto Drummond citado na crônica com uma passagem de 
―Confissões de Minas‖. Osman acompanhado por Oscar Mendes 

                                                           
506 José Gervásio, José Pascásio e Artur. 

Tarsila do Amaral – Paisagem de Ouro Preto, 1924 
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aguarda o poeta voltar da padaria e a respeito do encontro nos diz 
Osman: 

 
quantas vezes me falaram da índole desconfiada 
do mineiro e, em particular, da dificuldade de 
estabelecer contato com Emílio Moura. E, no 
entanto, diante desse homem cujos poemas tanto 
admiro, mas a quem não conheço pessoalmente  
há mais de dez minutos, sinto as palavras fáceis, a 
amizade fácil, com se há muitos anos fôssemos 
amigos e agora, de repente, nos 
reencontrássemos.507 

 

 
Da publicação dos ―Cadernos de Minas Gerais‖, um dos 

aspectos importantes foi a revelação do contato intenso com as terras 
mineiras, com essa espécie de garimpo no fluxo do tempo cujas mãos 
trouxeram na bateia uma relação duradoura com alguns poetas. Esse 
aspecto alumia toda uma dimensão da poesia em Osman Lins que pode 
partir das epígrafes de seus livros, de alguns personagens, notadamente 
Maria de França com citado anteriormente neste ensaio e a estrutura de 
Avalovara como um grande enjambement. Minas não é apenas um retrato 
na parede, assim como Nove, novena não é apenas uma nuance do novo 
romance tampouco apenas o livro onde aparece o Recife como o 
próprio Osman escreveu em carta a Mauro Mota. Uma impressão 
duradoura desdobrada em muitos outros gestos e viagens feitas até o fim 
de sua vida.  

 
A viagem a Minas aguça ainda mais a mente do escritor, cria fendas em 
sua pele por onde passa a coabitar o poeta que mais uma vez surge 

  

                                                           
507 LINS, Osman. ―Cadernos de Minas Gerais VII‖. In. Jornal do Commercio, 12 de 
junho de 1960. 
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10.4 Minas não é um retrato na parede 
 

―Sou apenas memória‖ 

Emílio Moura 

 

O título desta sessão é um recurso não original. Foi retirado 
intencionalmente, de assalto à guisa de citação-colagem, fazendo dele, 
portanto, um procedimento que o recria e o torna um dispositivo canibal 
anacrônico para o que segue. Esta apropriação parte da crônica da 
escritora Julieta de Godoy Ladeira ―Não é só um retrato na parede‖ 
publicada em 17 de março de 1984 no Suplemento literário de Minas 
Gerais508. O gesto de Julieta por sua vez, (gesto repetido por mim) 
captura e parodia os versos de ―Confidência de um Itabirano‖509, de 
Carlos Drummond de Andrade. O texto comenta a viagem por ambos 
em 1976 e é acompanhado por algumas fotografias nas quais aparece 
Osman Lins, Julieta de Godoy Ladeira e Laís Correa de Araújo em visita 
a Sabará, cidade histórica localizada na região metropolitana de Belo 
Horizonte.  

Entre as imagens publicadas com o texto há uma fotografia em 
que Osman Lins parece imitar uma das esculturas dos profetas 
esculpidos por Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.  A fotografia 
foi registrada na escadaria do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos em 
cujo adro se encontra os Profetas.  
 

Estávamos em Belo Horizonte para uma visita de 
alguns dias. Palestras, um curso. Aproveitamos para 
visitar Congonhas. Osman Lins, na manhã fria de 
sol, céu muito limpo, quis ser fotografado entre os 
Profetas e imitou os gestos de um deles e depois, 
almoçamos por ali, sem querer deixar a 
proximidade da obra de Aleijadinho.510 

 

                                                           
508 Daqui em diante SLMG. 
509 ―Itabira é apenas uma fotografia na parede./ Mas como dói!‖. O poema faz 
parte do livro Sentimento do Mundo, publicado em 1940. 
510 LADEIRA, Julieta de Godoy. ―Não é só um retrato na parede‖. In. Suplemento 
Literário de Minas Gerais, Nº 911 de 17 de março de 1984, p. 02. 
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A fotografia mostra Osman de braços abertos, de perfil e com a 
cabeça levemente inclinada para baixo. Talvez seja Habacuc o profeta 
modelo, embora este tenha apenas um dos braços erguidos enquanto que 
Lins ergue ambos os braços. Há nuvens no céu da fotografia em preto e 
branco e pela luminosidade da foto, o dia estava ensolarado. Diante desta 
imagem que sabemos ser o ocaso da vida de Osman Lins ressoa com 
certo tom litúrgico o poema ―Ocaso‖ de Oswald de Andrade, o último 
inscrito em seu ―Roteiro de Minas‖: ―No anfiteatro de montanhas/ os 
profetas do Aleijadinho/ Monumentalizam a paisagem/As cúpulas 
brancas dos Passos/ E os cocares revirados das palmeiras/ São degraus 
da arte de meu país/Onde ninguém mais subiu//bíblia de pedra sabão/ 
Banhada no ouro das minas.‖511 

O ouro das minas lampeja como um raio, no sorriso do 
garimpeiro. O brilho permanece na memória de quem olha. Permanecerá 
no inconsciente óptico, como diz Benjamin, e permite operar o instante 
luminoso, aurático quando a imagem refletir, pulsar em forma de 
rememoração como a imagem na escadaria de Bom Jesus de Matosinhos. 
―Quanto mais de perto se olha uma palavra, tanto maior a distância 
donde ela lança de volta o seu olhar‖.512  Na ―parede da memória‖, nesta 
ilha de edição como lembra Waly Salomão, tentarei mostrar algo a 
respeito dessas distâncias neste breve relato, pois como o fragmento de 
Karl Krauss citado por Walter Benjamin em ―Sobre alguns temas em 
Baudelaire‖, lançamos o olhar sobre a imagem que acompanha a crônica 
de Julieta, mas os arquivos forneceram acesso às crônicas publicadas por 
Osman em 1960, dezesseis anos antes da viagem feita por ambos e vinte 
quatro anos antes da publicação no Suplemento Literário de Minas 
Gerais em 1984. Em sua crônica afetiva Julieta de Godoy Ladeira escreve 
sobre a experiência na viagem e menciona a referida viagem feita por 
Osman Lins às cidades mineiras no fim da década de 50:  

 
―Osman Lins escrevera uma série de artigos sobre 
Minas Gerais no Jornal do Commércio, Recife, 
1960. Já editara seus livros, O Visitante, Os Gestos e 
o romance O fiel e a pedra estava para ser lançado. 
Visitara Minas nessa ocasião declarando numa 

                                                           
511 ANDRADE, Oswald. ―Ocaso‖. In. Poesias reunidas – Obra completa Vol. 7. Rio 
de Janeiro: Civilização brasileira,1974, p.140/141. 
512 BENJAMIN, Walter. ―Sobre alguns temas em Baudelaire‖. In. Obras escolhidas 
III – Charles Baudelaire, u m lírico no auge do capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 
1989,p. 140. 
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entrevista: ‗Por seu ambiente, por suas paisagens, 
por seu povo, Minas faz a alma da gente 
maior.‖513 

 

 Essa declaração de Osman Lins endossa a constelação que 
seguirá na qual o intuito é apresentar a importância do contato, a 
impressão deixada por minas na alma do autor de Nove, novena.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
513 LADEIRA. Julieta de Godoy. ―Não é só um retrato na parede‖. In. Suplemento 
Literário de Minas Gerais, Nº 911. Belo Horizonte: imprensa oficial, 1984, p. 02. 

Osman Lins em Congonhas do Campo (MG). 

Arquivo Fundação Casa de Rui Barbosa. Fundo/Coleção 
Osman Lins (FCRB-RJ). 
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Com esta fotografia Osman Lins trabalha toda uma imagem para 
construir um poema no qual se afirma estátua. A visita a Congonhas do 
Campo é descrita no Caderno de Minas Gerais V, mas sua importância 
para Osman fica clara ao aludir as suas montanhas de pedra, as mesmas 
que proporcionaram ao Mestre Aleijadinho esculpir seus profetas. O 
olhar do escritor captura a atmosfera para poder ser traduzida 
posteriormente em poema aquela força das imagens que agora tem à sua 
frente, passivas ao toque do mesmo modo que à força das intempéries 
climáticas fundamentais para a melhor apreciação por parte do 
observador para quem a ação do tempo é produtora de impressões, de 
ornamentos delicados no corpo das estátuas. 

Osman recebe tal impacto e deixa que a impressão seja-lhe o 
mais marcantes possível a ponto de escrever em sua crônica e em um 
poema. 

 
Sob as estrelas e a lua que começa a crescer, olho, 
pela primeira vez, os 12 Profetas de Antônio 
Francisco Lisboa. Quantas vezes admirei, em 
fotografias, a majestade dessas estátuas? E agora, 
que as tenho diante de mim, elas não me 
decepcionam. Não me sinto como Proust514, cuja 
imaginação sempre encanta os lugares e as coisas 
com que durante longo tempo ele sonhara, 
sentindo-se sempre defraudado quando as 
encontrava. Aí estão eles, Abdias com seu braço 
erguido e o dedo apontando para o alto, Daniel e 
o Leão, Jonas e a Baleia, Habacuc, Jeremias, um 
pouco menos altos do que eu supunha que 
fossem, porém mais régios, com uma silenciosa e 
soberana força. Um refletor ilumina-os. Mas eu 
gostaria que não houvesse essa luz indiscreta. 
Gostaria de vê-los mal, sob a lua, de descobrir 
que qualidades teria a luz da lua sobre a pedra-
sabão, trabalhada pelas mãos disformes do 
Aleijadinho e encantada pelos seus ajudantes 

                                                           
514 Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (Auteuil, 1871 - Paris, 1922), 
escritor francês, mais conhecido pela sua obra À la recherche du temps perdu (Em 
busca do tempo perdido), que foi publicada em sete partes entre 1913 e 1927. (N.T.) 
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menores, o Sol, a Chuva e os Ventos, ao longo de 
dois séculos.515 

 
 

  

                                                           
515 Cadernos de Minas Gerais V - Jornal do Commercio – Recife, 19 de junho de 
1960. 
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Monólogo de Congonhas do Campo 
Osman Lins 

 
 
Ante a luz da tarde, 
Um raio me trespassa 
E me deixa mais vivo. 
A eternidade se fez pedra 
E ergue no silêncio de Congonhas, 
 
sua voz de pedra. 
(Ó luz crepuscular 
Que trazes para as vestimentas dos profetas 
Uma leveza de rosas sob a lua.) 
É preciso chorar? 
É preciso cantar. 
Cantar, cantar, 
Lançar pro alto as nossas vozes, 
Como um jogral vestido de vermelho 
E ao clamor dessas pedras, 
Fundir nosso canto. 
Nossa perecível canção. 
Rios,  
Dias e noites, tempo, 
Invernos e verões, 
Atravessai-me. 
Eu fico de pé, 
Os braços abertos, 
Face a face com a eternidade,  
Aqui visível. 

 
A observação sob a luz do dia, um gesto de ar pelas suas 

palavras encontra o gesto de pedra de Aleijadinho que vai lentamente, 
com o dia, se despedindo dando lugar para a observação crepuscular das 
imagens. O olhar de Osman atenta-se para as nuances de cada incidência 
de luz sobre as estátuas. O poeta de pé, o mesmo que vislumbrou o 
passado acolher passa agora a fita a eternidade de frente corpo aberto às 
passagens que o tempo eterno insiste em criar em cada semblante. 

* 
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A viagem à Minas tem um peso semelhante à viagem que 
Osman fez a Vitória de Santo Antão logo depois de lançar seu primeiro 
romance, a saber um peso aurático. 

Walter Benjamin ainda não havia sido traduzido no Brasil, o que 
torna improvável que Osman Lins o tenha lido na época, mas em 03 de 
agosto de 1955, o jovem autor diz a uma plateia no Instituto Histórico e 
Geográfico de Vitória do Santo Antão, sua cidade natal, que retornar a 
um lugar é um movimento orientado por alguma força, ―pois quando o 
homem volta ou deseja voltar a um lugar ou a um ser que amou, é 
porque este lugar ou este ser haviam desde muito regressado a ele.‖516 
Osman Lins à sua maneira está tratando de uma força aurática, da 
possibilidade do trânsito dos tempos, de um descentramento  
cronológico característica do barroco. 

A publicação das crônicas sobre Minas Gerais no início da 
carreira justaposta à fotografia torna-se um dispositivo operatório517 que 
possibilita perguntar sobre a importância de Minas Gerais para a 
produção literária de Osman Lins. Ou, ainda, exercitar o pensamento a 
respeito da força da impressão. A impressão aqui possui dobras que 
compreendem tanto as impressões que as cidades históricas gravaram no 
imaginário deste um autor que as visitou em seus anos de formação e 
que a elas retorna depois de se tornar um autor já consagrado e a 
impressão como procedimento de reprodução, de gravação, a tipografia. 
Neste sentido lembramos o que Jacques Derrida diz sobre a preocupação 
de Freud referindo-se a ―O mal estar na civilização‖ escrito no fim da 
década de 20. O argumento de Derrida é que os gestos oriundos da 
preocupação de Freud no capítulo VI do referido texto são excessivos e 
movem uma ―pesada máquina de arquivo (tipografia, papel e tinta)‖518 

                                                           
516 LINS, Osman. Palavras à juventude. Palestra pronunciada em 03 de agosto de 
1955 no Instituto Histórico e Geográfico de Vitória de Santo Antão. Vitória de 
Santo Antão: Instituto Histórico e Geográfico, 1981, p. 06. Material recolhido 
no arquivo da Fundação Casa de Rui Barbosa no Rio de Janeiro. 
517 Para Georges Didi-Hubermann em Diante do tempo, a imagem propõe o 
trabalho com o tempo. A imagem operatória diz respeito ao modo como ela faz 
trabalhar (operar) a representação tendo em vista o sintoma e o anacronismo 
para, imiscuindo na ideia de dobras cronológicas, possamos colocar uma imagem 
diante de uma escritura (ver pg. 50/51). No caso deste ensaio, colocar diante da 
imagem fotográfica de Osman Lins datada de 1976, os textos escritos sobre a 
mesma cidade em 1959. 
518 DERRIDA, Jacques. Mal de Arquivo- Uma impressão freudiana. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 2001, p. 18. 
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para contar histórias já disponíveis. Derrida retorna a questão da 
impressão, da tipografia para dar conta de um processo de exterioridade 
da escrita, dos traços, da impressão que transita ente o dentro e o fora do 
corpo passando pelo tímpano como espécie de tambor da escuta que 
recebe a impressão do mundo, ―essa impressão, como sempre, faz-se 
sobre um tímpano qualquer, que ele ressoe ou silencie, sobre a 
membrana de face dupla oferecida às pancadas‖519.  

A impressão que deixa o registro da letra sobre a página, do 
relato no ouvido pra fazer nascer a ficção produtora de semelhanças ou 
que marcará a linha de montagem do texto. Atentos à materialidade da 
escritura movem-na como tipos dispostos em uma rama, realizando uma 
composição na qual as matérias ordinárias do cotidiano fundidas no 
chumbo dos tipos se inscrevem em outro lugar, criam sua caverna sobre 
a folha branca ou um o deserto como sugeriu João Cabral de Melo Neto: 
―Cultivar o deserto como um pomar às avessas‖520.  
 O próprio Osman Lins nos fornece material para armar este 
arquivo e será através do sangue negro da tinta tipográfica dos jornais 
que poderá ser criado as marcações desta espécie de topografia em cuja 
superfície será novamente impresso um roteiro do trânsito Pernambuco 
– Minas Gerais. Em suma, esta viagem move uma economia do 
dispêndio que faz com que Osman Lins movimente uma pesada 
máquina aquivística, portanto tipográfica que servirá às cartas, crônicas, 
narrativas e outra vez proliferando em comentários como este aqui. 

A imagem mostra o gesto de Osman Lins em louvação a uma 
terra que lhe foi extremamente importante como se esculpisse em ar uma 
estatuária que condensasse sua força da experiência da viagem, um 
Laoconte pernambucano que recitasse os versos de Drummond 
―escultura de ar, minhas mãos/ te modelam nua e abstrata/ para o 
homem que não serei‖521. Dessa maneira seus gestos compõem um 
roteiro rico para registro de sua poética como ruína ao largo de sua obra 
editada, para melhor entender a importância dada à história das artes 

                                                           
519 DERRIDA, Jacques. Margens da Filosofia. Campinas: Papirus, 1996, p. 27.  
520 Como um exercício de olhar atento como um Palomar de Ítalo Calvino, 
podemos ver o vestígio da impressão tipográfica como espécies de cavernas 
impressas sobre o papel. A gravação da letra deixa um vazio produzido pela 
pressão dos tipos e preenchido pela tinta escura, uma caverna iluminada no 
momento da leitura. 
521 ANDRADE, Carlos Drummond de. ―Contemplação no Banco‖. In. Claro 
Enigma. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007, p. 255. 
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manuais, do aspecto inacabado e potente dos destroços da história. Essa 
fotografia possui ao mesmo tempo as forças do vestígio e da aura. O 
primeiro por possibilitar reconstituir as passagens de Osman Lins por 
Minas Gerais; a segunda, a força aurática, por se tratar de percepção de 
quem a olha, de possibilitar uma atmosfera, uma percepção sensível não 
apenas como uma abertura de mundo522, o que é possível de 
aproximação à experiência dada no poema ―A máquina do mundo‖ de 
Carlos Drummond de Andrade, mas ainda aproximando ao Drummond 
de Claro Enigma e a ideia de gravação, podemos dizer que Osman carrega 
em si o ―Selo de minas‖ onde ―tudo se come, tudo se comunica,/ tudo, 
no coração, é ceia.‖523 

Na extensa correspondência mantida com Laís Correa de 
Araújo há uma carta onde Osman Lins após cirurgia, em recuperação 
ainda, escreve sobre seu último romance A cabeça levada em triunfo, que na 
época da carta ainda se chamava A cabeça e o corpo. Na carta Osman conta 
que ainda em recuperação da cirurgia continuava trabalhando e viajando. 
Tinha ido ao Rio de Janeiro e a Campos de Jordão com Julieta e estava 
terminando um ensaio sobre a Coleção Nobel criada e dirigida por 
Henrique Bertaso da editora Globo. Osman declara ter convivido com o 
leitor e como tradutor do livro O Urso polar e outras novelas de Henrik 
Pontopidan, publicado em 1963. Além disso, uma peça sua havia sido 
convidada para o Festival de Inverno de Ouro Preto e conta que trabalha 
nas revisões de Do ideal e da Glória, escreve com Julieta as histórias da viagem a 
La paz e ainda, continua a escrita do novo romance A cabeça e o Corpo. 
Escreve Osman Lins a sua amiga:  

 
Estou tocando aos poucos, o romance, que aos 
poucos me parece cada vez mais terrível e 
sugador. Parece que também vai sair em livro 
uma história infantil que escrevi há anos. E 
Ziembinsky me telefone do Rio me cobrando um 
teledrama que prometi escrever e que deverei 
entregar até o meio de julho. Puxa! Pareço uma 
máquina...Já lhe disse que o meu personagem 

                                                           
522 Lemos no ensaio Vocación y voz: ―antes que en todo saber y en toda 
percepción sensible, el mundo se abre entonces al hombre en una 
Stimmung.‖AGAMBEN, Giorgio. ―Vocación y voz‖ In. La pontecia del pensamento. 
Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007, p. 106. 
523 ANDRADE, Carlos Drummond de. ―Hotel Toffolo‖. In. Claro Enigma. 
Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007, p. 277. 
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mora no Hospício da Terra Santa? Transplantado 
( o hospício ) par ao Nordeste, com doido e tudo, 
e que aquela visita que fizemos juntos foi 
importantíssima para a gênese do novo romance?, 
Adeus...524 
 

 
A crônica de Julieta encerra o relato da última viagem de Osman 

Lins às cidades históricas de minas com uma fotografia emblemática. A 
foto que em primeiro plano mostra Julieta e Laís registra o momento em 
que Osman cerra os portões da igreja inconclusa, em ruínas de Nossa 
senhora do Rosário. Talvez seja a imagem mais próxima do fechamento 
dos trabalhos literários, período no qual já estava trabalhando em A 
cabeça levada em triunfo livro que restou inconcluso como a igreja mineira 
atrás dos portões fechados por Osman Lins. 
 

 
 

                                                           
524 Carta de Osman Lins para Laís Corrêa de Araújo escrita em 14 de junho de 
1977. Fundo Osman Lins  IEB – USP consta também no Acervo de Escritores 
Mineiros AEM na UFMG. 
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0. Interlúdio ou posfácio para o motivo da tese 

Toda ficção começa na impressão tipográfica: 

0.1 A Oficina Tipográfica Papel do Mato 
 

Poeta e guerreiro 
Luto pelo meu chão  

E meu verso 
 

Cléber Teixeira  

 
 

Um relato sobre uma oficina tipográfica no tempo presente só 
encontra lugar em um meio no qual a história daquilo que hoje é residual 
ganha potência. São os gestos que transformam todo o peso do chumbo 
em leveza na criação e na amizade ativadas pelo desejo de recuperar 
arquivos e preservar acervos. Não vivemos mais o tempo das tipografias 
comerciais, aquelas que mantinham homens cujos gestos céleres das 
mãos alimentavam máquinas para entregar pedidos. Os tempos atuais 
exigem mais velocidade dos dispositivos técnicos, enquanto as mãos se 
afastam da produção. Um relato sobre uma oficina tipográfica passa a 
ser, portanto, quase uma ficção tecida em memória, fatos e afetos. O 
afeto fundido na tinta registra com o chumbo convites para proliferar 
encontros em torno de tipos. 

É a partir dessa prática que podemos ver alguns acervos 
recuperados e reativados reunindo muita gente que, através de uma 
espécie de élan vital, sente a importância de cada gesto em torno da 
preservação e divulgação da cultura gráfica. Acredito que toda essa 
materialidade, esse peso e força que gravam no papel o resultado de 
nossa fabulação, ao mesmo tempo nos deixam marcas, nos imprimem 
experiências indeléveis. É, de fato, uma força sustentada por gestos. Um 
gesto é uma espécie de performance baseada na efemeridade e na 
duração. Efemeridade do gesto do autor, matéria prima da escrita e 
duração oportunizada pela escritura enquanto traço que resiste ao tempo 
em uma existência proliferadora de sentidos. 

São os gestos tipográficos que têm alinhado iniciativas 
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semelhantes à arqueologia. Uma atividade que busca recuperar a história 
daquilo que, aos poucos, foi adquirindo estatuto de sucata, de ferro 
velho, de estorvo em oficinas, fundos de quintal ou garagens de casas 
cobertas pela poeira. Adquirimos o estatuto de arqueólogos cujos 
achados são máquinas, clichês, tipos raros (no sentido da letra e dos 
personagens que animam oficinas e redes). Mesmo com toda a bruta 
característica dos equipamentos, a tipografia possui a magia da memória, 
do imaterial modus operandi perseguido por cada sujeito envolto nas 
dobras dessa história. 

 A preservação de uma série de oficinas tipográficas, à qual 
assistimos nos últimos anos, incitou a consolidação de um circuito de 
publicação de livros artesanais, de cursos, de pesquisas e de intercâmbios, 
que colaborou, inclusive, com a criação da Rede Latino-americana de 
Cultura Gráfica. Neste espaço, por estes afetos, meu relato passa para o 
viés da auto-ficção ou autografia525, pois toda ficção inicia pela impressão 
tipográfica. 

Para mover essas ideias e afetos utilizamos de uma máquina 
arquivística, o que significa que a força de trabalho da impressão 
tipográfica funciona entre outras coisas para formatar um arquivamento 
de pensamentos que por sua vez, são formas de registrar aquilo que nos 
marca o corpo. Ao iniciar este texto, que está agora reunido com outras 
vozes, recupero matéria da memória e, particularidade das memórias, que 
libera para a escrita apenas aquilo que deixou maior impressão no 
acontecimento, rastros, vestígios. Aprendemos com Villém Flusser que 
os vestígios e a tipografia são indissociáveis526. Os vestígios são marcas 
como as marcas de aves nas margens de rios. Assim, temos na escrita a 
marca da letra, que já não está mais, pousada sobre o papel. Há 
certamente os vestígios inscritos nos corpos como memória, rastros de 
experiências.  

Ainda assim importa lembrar com Jacques Derrida que este 
texto que aqui se inscreve, não tem no arquivo uma ideia arquivante de 
passado, ou seja, que está inscrito como memorial do que já não está 
disponível. Derrida propõe um arquivo para um tempo por vir ―nós só o 
saberemos num tempo por vir. Talvez. Não amanhã, mas num tempo 

                                                           
525 Ver MOREIRAS, Alberto. Autografia: pensador firmado (Nietzche y 
Derrida). In. LOUREIRO, Angel (ed). Anthropos. Suplementos. Monografias 
temáticas, 29. Barcelona, diciembre,  1991. 
526 FLUSSER, 2014. 
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por vir, daqui a pouco ou talvez nunca‖527. Resta, portanto, como sangue 
negro sobre a página branca, página esta que nos remete aos versos de 
João Cabral em ―Psicologia da composição‖, ―cultivar o deserto / como 
um pomar às avessas‖. Esse pomar às avessas pensado com o trabalho 
das tipografias sugere justamente que a exuberância de todo o universo 
da impressão manual não está visível ao grande público e que todo o 
esforço de recuperação do patrimônio gráfico é uma colheita dadivosa. 
O pomar às avessas é aquilo que internamente produzimos ou 
acolhemos, uma relação entre os gestos manuais e as narrativas em torno 
da impressão com caracteres móveis. Arriscaria dizer que uma relação 
entre mãos e ouvidos. Importa perceber essas analogias na própria 
nomenclatura da máquina, por exemplo, o tímpano. 

O que está em jogo aqui é a fronteira, as margens entre o 
estatuto da escrita autobiográfica, mas também o limiar de espaços de 
dentro e fora representado pela margem e imagem do tímpano528. É a 
voz que bate sobre a membrana do tímpano para ocupar espaço o 
dentro do corpo, uma marca no corpo daquilo que vem de fora, 
justamente o lugar da escrita. O tímpano da impressora, principalmente 
dos modelos minerva – o que alguns chamam padrão – é a parte móvel 
onde colocamos o forro para abrandar o impacto sobre a letra. A relação 
aqui é interessante, se pensarmos que na impressão tipográfica a tinta 
revela aquilo que a matriz e a composição carregam em seu silêncio, 
enquanto que o tímpano auditivo revela o que vem com o som. Ainda, o 
que a impressão tipográfica provoca com a pressão é a criação de 
pequenas cavernas tomadas e escurecidas pela tinta tipográfica e que se 
iluminam, quando o livro é aberto, pela luz da leitura. Essa luz que 
invade a caverna e faz com que os caracteres (letras e personagens) se 
movimentem (semelhante ao que ocorre na história que Platão conta no 
seu mito da caverna).  Nesse sentido é possível pensar a tipografia como 
um lugar de mímicas, de gestos que imitam e reproduzem o universo de 
imagens posto em movimento através da impressão e o que insistimos 
em contar é o eco de uma voz que ressoa no espaço gravado pela escrita. 

 A ficção, como dizia, inicia na impressão. É mais que 
importante lembrar aqui da acepção que Georges Didi-Huberman faz da 
ideia de impressão: 

 

                                                           
527 DERRIDA, 2001, p, 51. 
528 Ver DERRIDA, 1991. 
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Fazer uma impressão: produzir uma marca pela 
pressão de um corpo sobre uma superfície. 
Emprega-se o verbo imprimir para dizer que se 
obtém uma forma por pressão sobre ou dentro de 
alguma coisa. [...] a impressão supõe um suporte 
ou substrato, um gesto que o atinge (em geral um 
gesto de pressão, pelo menos de contato), e um 
resultado mecânico que é uma marca, em 
côncavo ou em relevo.529  

 

Se a impressão é um resultado ―que é uma marca ou relevo‖ 
produzido por uma determinada força, passo agora a uma digressão de 
alguns acontecimentos ―relevantes‖ no itinerário que resultou na nossa 
oficina tipográfica no meio do mato. 

 

 

                                                           
529 DIDI-HUBERMAN, 2015,p. 98. 

As máquinas do ―Seu Tutinha‖ na Tipografia A cidade em José Bonifácio doadas para a 
Oficina Papel do Mato. Da esquerda para a direita: Jakson Chiappa, Cristiano Moreira, 
Abelardo Zeverino, Monica Lima e Patrícia Costa. Viagem para ajustar detalhes do 
translado para Santa Catarina.  
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[itinerário – parte 1] 

0.2 Pressupostos dos interesses manuais 

 

Em 1984, meu pai, caminhoneiro desde o fim dos anos 70, 
largou as estradas para tornar-se pescador. Embarcou em uma parelha na 
cidade de Rio Grande no extremo sul do país, onde desemboca a Lagoa 
dos Patos. Parelha é como são chamados dois barcos que pescam juntos 
em alto mar arrastando uma rede que pode pescar toneladas e cujas 
―mangas‖, engatadas às ―tesouras‖ de cabo de aço são presas em cada 
barco pelos cabos. Cada viagem destes barcos dura em média 15 dias. A 
cada quatro horas, em média, a rede é içada alternadamente para um dos 
barcos despejando sobre o convés o resultado do arrasto. Os pescadores 
então começam a separar o peixe e mandá-los em cestos para o porão 
onde serão armazenados sob o gelo em escamas. Eu tinha 11 anos de 
idade quando essa etapa da nossa vida começou. 

O trabalho dos pescadores na seleção do peixe pode de alguma 
maneira aproximar-se ao trabalho do tipógrafo pelo gesto de seleção. 
Enquanto esperam o arrasto, os pescadores organizam máquinas e 
equipamentos, comem, descansam um pouco, quando possível. Em uma 
oficina tipográfica entre uma impressão e outra, cuida-se de organizar 
papéis, composições, lubrificação e ajustes de maquinários.  O pescador 
e o tipógrafo trabalham com as mãos e são elas as responsáveis pelo 
êxito da empreitada. Selecionar peixes e tipos. Conhecer peso e leveza, a 
gravidade das ondas, a intempestividade dos tipos soltos. 

Eu não sabia o que era tipografia naquela época. Vivia em um 
sobradinho perto da Praça 7 de Setembro, na Rua República do Líbano. 
Era o ano em que morria Tancredo Neves. Depois da escola, minha 
tarde era ocupada auxiliando o dono da oficina que existia sob o sobrado 
nos transportes e instalações de máquinas de fliperama. Além do 
trocado, eu tinha acesso irrestrito a todas as máquinas da oficina. Outra 
atividade, digamos ―free lance‖ de minha adolescência era acompanhar e 
ajudar os mecânicos dos barcos de pesca da empresa onde meu pai 
trabalhava. Meu pagamento era feito em rolamentos que eram 
substituídos nos motores das embarcações. Eu vendia aqueles 
rolamentos para a rapaziada da rua fazer carrinhos de rolimã. Meus 
itinerários fora da escola eram divididos entre viagens na Lagoa dos 
Patos acompanhando mecânicos dos barcos e pelas ruas de Rio Grande 
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ajudando o Koller (dono das máquinas de fliper) com as máquinas. Esse 
capítulo terminou em 1986 quando deixamos a margem da Lagoa do 
Patos na cidade de Rio Grande e retornamos para Navegantes à margem 
do Rio Itajaí-Açu e do Oceano Atlântico.  

Em 1989 eu tinha 14 anos e comecei a trabalhar. Na época era 
possível assinar a carteira com essa idade e ainda assim era prevista uma 
aposentadoria. Meu avô que era vigia de um estaleiro de construção 
naval ao lado de nossa casa foi quem conseguiu o trabalho para mim. O 
rio Itajaí é o rio mais importante de Santa Catarina e a ―carpintaria da 
ribeira‖ como é conhecida a atividade de construir barcos de madeira é 
um elemento fundamental na história cultural e econômica da cidade. 
Passei assim a participar e habitar um cotidiano de máquinas de serra, 
cabos de aço, tintas, e sirenes que marcavam o tempo do trabalho. 
Inicialmente eu era responsável pelo almoxarifado de onde partiam e 
chegavam todas as ferramentas que os carpinteiros utilizavam no oficio. 
Minha curiosidade me impeliu a por um fim do período dentro da sala 
de equipamentos.  

Depois de alguns meses, pedi ao proprietário do estaleiro para 
ser ajudante de carpinteiro e ir para o pátio trabalhar na construção dos 
barcos de pesca de madeira. Era um adolescente com uma espécie de 
brinquedo de armar, um exercício de montagem pesado, mas divertido. 
Ajudei a reformar e construir barcos com mais de 30 metros pesando 
toneladas. Aquela experiência de trabalho manual marcou forte, ficou 
tatuada em minha retina e em minha memória. Todas essas experiências 
aconteceram tendo em comum o trabalho com as mãos. As mãos são o 
animal do homem escreve Francis Ponge em um poema. As mãos 
sempre tiveram certo protagonismo em minha vida, a docência, a poesia, 
o trabalho no sítio e, por fim, a tipografia comprovou isso. 

O peixe, a ficha de jogo, o barco de pesca, a montagem. Tudo 
isso passa pela memória quando me sento para escrever sobre a 
experiência criada juntamente com o Jakson Chiappa na realização da 
Oficina Tipográfica Papel do Mato. Uma tipografia muito nova situada 
em um sítio cercado por mata atlântica na pequena cidade de Rodeio no 
médio vale do rio Itajaí-Açu em Santa Catarina. 
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Parte do projeto da Oficina Papel do Mato consiste em receber escritores estudantes 
para experiências tipográficas e visitas guiadas e oficinas de tipografia.  

Da esquerda: Tina Merz (designer), Patrícia Galelli, Dennis Radunz, Fábio 
Bruggeman, Marcelo Steil, Demétrio Panarotto, Joel Ghelen (escritores) e Jakson 
Chiappa (designer e sócio da Papel do Mato) 

Fonte: Instituto Caracol 
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[itinerário – parte 2] 

 
0.3 A composição do desejo  

 

   _  E aí fizestes o peixe? 
       _ Fish. 

 

 

Em 1999 era editada na cidade de Itajaí em Santa Catarina a 
segunda edição530 de um jornal de literatura chamado O papa-siri. O 
jornal era mantido pela Fundação Cultural da cidade e seus editores 
contratados eram o poeta Rogério Lenzi e o artista Eduardo Moreira 
(que não é meu parente). Eu, estreante na poesia, era um terceiro 
elemento na edição do jornal com uma participação extraoficial (como 
era também com as oficinas mecânicas na adolescência), pois não era 
contratado para a função (nesta época era gerente de loja de uma rede de 
supermercados), a participação se dava pela amizade com os editores e 
como as reuniões de pauta eram muitas vezes realizadas no bar do 
mercado do peixe, assumiam a forma de laboratórios nos quais 
experimentávamos o resultado de nossas leituras. Editamos juntos por 
volta de seis números.  

Era também nas reuniões de pauta que sonhávamos com os 
livros artesanais. Eduardo Moreira havia trabalhado um tempo com o 
poeta e artista Rodrigo de Haro em Florianópolis, na editora Athanor. 
Esta experiência fez com que editássemos em um único número a 
Revista Peixe em 2006. Edição limitada, costurada a mão e com capas 
pintadas individualmente e com uma pequena pintura a óleo do Agê 
Pinheiro em cada exemplar. Fabulávamos sobre uma prensa manual, 
com uma ―mula manca‖, uma ―cabrinha‖ ou ―feijãozinho‖, como 
chamávamos, para fazer livretos de poesia. Certo dia um amigo o Lauri 
Serpa me mostrou um prelo manual que estava parado em sua casa. O 
―Serpinha‖, como é conhecido, tinha trabalhado em gráfica e ainda fazia 
uns carimbos em um ateliê de fundo de quintal. O prelo do Serpinha não 

                                                           
530 A primeira edição data dos anos oitenta e era da Comissão itajaiense de 
cultura. 
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tinha os rolos de borracha. Tinha que encontrar uma solução para 
continuar assediando o amigo e conseguir o equipamento que daria 
início à  tipografia.  

Foi então que saí de Navegantes onde morava e dirigi uma moto 
XL 125 cilindradas até Florianópolis para buscar informação com 
alguém que conhecia do ramo e já era figura inspiradora daqueles sonhos 
que compartilhávamos no bar do mercado do peixe. Depois de um 
telefonema, me dirigi então até a casa do Cléber Teixeira, da Editora Noa 
Noa, sediada na Ilha de Santa Catarina.  

Cleber me recebeu com sua natural tranquilidade. Traquejo de 
quem já recebera visitas de muitos curiosos. Eu me considerava mais que 
um curioso, e acredito que Cleber tenha percebido isso, pois me falou 
muito sobre a Noa Noa, sobre as edições, os jornais, as parcerias com 
poetas tradutores, muito do que vi anos mais tarde no filme ―Só tenho 
um norte‖. Claro que me disse também onde encontraria os rolos de que 
precisava. Apesar da tarde nublada, saí de sua casa iluminado pela beleza 
de seu sorriso, pela cordialidade dos gestos e pelas histórias em torno de 
tipos que me contou. Aquela impressão gravou meu espírito com mais 
gravidade. Ainda assim, o prelo do Serpinha acabou em outro destino. 

 

[itinerário parte 3] 

0.4 A materialização das ideias  

 

O bairro Bresser em São Paulo é um reduto de oficinas e de comércio de 
equipamentos gráficos. Praticamente quatorze anos se passaram depois 
do desejo tipográfico ser plantado. Foi no ano de 2014 que finalmente 
tomei um ônibus para São Paulo junto com Kaká Moreira em busca de 
algum equipamento para iniciar a oficina tipográfica. As primeiras 
aquisições para oficina ainda sem nome foram: um prelo manual 
Bremensis, uma prensa, uma impressora tipográfica (até hoje não 
descobri o fabricante), um cavalete com cinco gavetas de tipos usados e 
quase nada de material branco e entrelinhas. 

No mesmo ano aconteceu o encontro fundamental com o 
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Jakson Chiappa,  que chegou à sede do Instituto Caracol531 para oferece, 
voluntariamente, sua contribuição em um projeto social que 
desenvolvíamos em Navegantes. Daí criou-se uma relação duradoura 
entre um designer gráfico, um professor de literatura e uma naturóloga 
que nutriam a paixão pela letra impressa. Na época tínhamos em 
Navegantes os equipamentos comprados em São Paulo. Faltava material 
para começarmos a compor de fato e teríamos que aprender fazendo, 
pois nunca trabalhei com tipografia. Jakson, por outro lado, já havia 
trabalhado em gráfica e tinha algum conhecimento do assunto além de 
ser um ótimo designer. 

Em 2014 adquirimos um sítio na pequena cidade de Rodeio, no 
médio vale do rio Itajaí-Açu, cidade na qual jamais havíamos pisado, 
deixado a marca dos pés. A ideia inicial era apenas ter um refúgio para 
fins de semana. Acabamos por mudar o projeto de vida, mudar de cidade 
e transformamos a propriedade em ruínas abandonada há dez anos na 
―Quinta da Gávea hospedaria e quintal criativo‖. O quintal criativo 
possui além da hospedaria, a Biblioteca Rural, a Oficina Tipográfica que, 
juntos, tornaram-se um Ponto de Cultura certificado pelo Ministério da 
Cultura e a Tríade Quintal Terapêutico, consultório naturológico e 
espaço de vivências coordenado pela Patrícia Costa.  

 

                                                           
531 Uma ONG que criamos em 2010. www.institutocaracol.org.br 
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A Biblioteca Rural está instalada na Quinta da Gávea. O trabalho com os estudantes 
inicia neste espaço, com uma conversa sobre a escrita e apresentação de um 
audiovisual sobre tipografia.  

Fonte: Instituto Caracol 

 

Um dos precursores do poema espacial, explorador da 
tipografia, Stéphane Mallarmé, em um verso de Un coup de dés escreve que 
―Rien n‘aura eu lieu que le lieu‖532. O verso sugere o fracasso das 
palavras em preencher certo vazio existencial, ou de outro modo, 
imprimir o silêncio. O lugar em Rodeio foi, primeiro, palavra e precisava 
ser preenchido, concentrar materialidade, peso, ruídos, vida. 
Trabalhamos para executar a missão. Em maio de 2016 encontramos em 
Blumenau um gráfico que possuía um manigão533praticamente completo 
abandonado em sua garagem. Negociamos por algum tempo e na noite 
de São João daquele ano descarregávamos algo em torno de duas 
toneladas de chumbo para compor o nosso enxoval tipográfico. Cinco 
meses gastos em limpeza, organização, reforma do manigão e tratamento 
dos pastéis que eram os tipos misturados. Naquele mesmo mês de maio 

                                                           
532 Segundo a tradução de Álvaro Faleiros ―Nada terá tido o lugar a não ser o 
lugar‖, (Ateliê editorial, 2014) 
533 Móvel em madeira fabricado pela Manig para alocar tipos, latões, com 
compartimentos para clichês, bolandeiras etc.  
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viajamos para Belo Horizonte para uma pesquisa que precisava fazer em 
Congonhas, Ouro Preto e na Biblioteca Luiz de Beça em Belo 
Horizonte, onde havia exemplares da Revista Tendência que me 
interessava. Em Belo Horizonte, no mesmo final de semana, 
aproveitamos para participar de uma oficina na Tipografia Mathias. Foi 
nessa oficina que pude conhecer pessoalmente Flávio Vignoli, Olavo 
D'Aguiar, Rafael Neder e, claro, o velho Mathias.  

A página impressa alivia o peso do chumbo. A Tipografia 
amplia os bastidores do mundo. Esses bastidores se ampliaram quando 
Flávio Vignoli me apresentou à Ana Utsch, professora da UFMG e uma 
das criadoras e coordenadoras da Rede Latino-americana de Cultura 
Gráfica. Passei então para Ana as informações sobre a Oficina Papel do 
Mato e sobre nossa intenção de preservação de um acervo pequeno, mas 
valioso. Passamos em seguida a fazer parte da Rede Latino-americana de 
Cultura Gráfica. Ampliamos as margens de nossa tipografia e em seguida 
aconteceria um evento de significativa grandeza para nosso projeto. 

Como relatei acima, na cidade de Rodeio temos uma Biblioteca 
com espaço amplo para receber estudantes da região e uma Biblioteca 
Itinerante em um contêiner de 12 metros equipado com mesas e 
cadeiras, climatizado e com telão para cinema. Criamos assim, o Caracol 
Digital uma primeira ação estratégica para divulgar a tipografia. O 
projeto foi coordenado pelo Jakson Chiappa que atendeu escolas da 
região para mediação de leitura e um contato com uma ideia de tipografia 
e preservação de patrimônio. Dentro do contêiner há um prelo de prova 
e um cavalete com alguns tipos e clichês que os visitantes podem usar 
para criar pequenos objetos tipográficos e imprimi-los no prelo de prova. 
No primeiro semestre foram atendidas em torno de 840 crianças e 
adolescentes. Uma tipografia mínima e nômade. Nomadismo que nos 
afetou principalmente porque nos deslocávamos no território da cultura 
gráfica buscando criar lugares para divulgar a importância de pensar o 
digital não apenas como tecnologia binária. Queríamos e ainda queremos 
provocar estudantes a pensar que o digital era uma tecnologia usada na 
caverna de Lascaux, pelos sumérios, chineses antes mesmo da máquina 
de Gutemberg. Esse trabalho foi apresentado no evento Santa Tipografia 
realizado pelas Faculdade Energia, Universidade Federal de Santa 
Catarina e pela Universidade do Vale do Itajaí em 21 de outubro de 
2017. 

[itinerário parte 4] 
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0.5 A rota dos destinos cruzados 

Em setembro, a professora Ana Utsch compartilhou com 
colegas do mundo da tipografia um e-mail enviado pela Monica Cruz da 
cidade de José Bonifácio, interior de São Paulo. No e-mail, Mônica 
contava que a tipografia, ―A cidade‖ – fundada há mais de 40 anos pelo 
seu pai Rubens Lima ou, como era conhecido na cidade, o ―Seu 
Tutinha‖ – precisava de um destino que não fosse um ferro velho. Logo 
que vi o e-mail entrei em contato com a Mônica contando de nosso 
projeto de preservação de patrimônio gráfico, dos projetos de educação e 
mediação de leitura, dos livros cartoneiros, da pesquisa e do nosso desejo 
de ampliar o acervo.   

Iniciamos uma longa conversa e planejamento para: 1. 
Transportar os maquinários 2. Construir um galpão de madeira para a 
nova tipografia que cresceria bastante 3. Viajar até José Bonifácio para 
conhecer pessoalmente a Monica Cruz e a história da Tipografia A 
Cidade, do Seu Tutinha. Partimos, Patrícia Costa, Jakson Chiappa, 
Abelardo Zeverino e eu, e percebemos em Mônica muito amor e 
respeito pelo pai além da determinação em dar bom destino às máquinas. 
Mônica é uma amiga agora, a quem seremos gratos, enquanto 
respirarmos, pelas máquinas que ela generosamente nos doou.  

Os equipamentos chegaram de José Bonifácio dois meses 
depois do primeiro contato com Mônica. Ana, ao ver as fotografias do 
majestoso processo de transporte das máquinas disse que parecia uma 
cena de Fitzcarraldo, o filme de Werner Herzog filmado na Amazônia 
peruana. O protagonista da narrativa pretendia construir uma casa de 
ópera na floresta. Nossa versão foi a de trazer para um sítio, no interior 
do estado, um acervo precioso que contou com: um manigão em ótimo 
estado, uma furadeira elétrica, uma picotadeira manual e uma picotadeira 
elétrica todas da marca Manig; uma reveladora de chapa Riograf, 
vibrador para papel Vibramatic, mesas, bancadas, caixas com clichês, um 
prelinho manual, uma impressora Thompson, uma Impressora Consani 
formato 4, uma impressora T- Jáner do mesmo modelo utilizado nas 
edições de O gráfico amador534, Escrivaninha de metal, escrivaninha de 

                                                           
534 Importante editora criada em 1954 no Recife por um grupo liderado por 
Aloisio Magalhães, Orlando da Costa Ferreira, Gastão de Orlando e José 
Laurênio de Melo. Além deles O gráfico possuía um clube de associados com 
nomes importantes como Capinam, Osman Lins, Ariano Suassuna entre outros. 
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madeira, bolandeiras, componedores, numeradores, chaves de cunho, 
lingotes entre outras miudezas. As imagens de um sonho se 
materializando quase vinte anos depois das primeiras conversas. 

 

As máquinas doadas por Monica Lima da ―Tipografia A cidade‖ viajaram mais de 
900 km de José Bonifácio - S.P até chegar na Quinta da Gávea em Rodeio - SC. 

Fonte: Instituto Caracol 

  

 Jakson Chiappa criou o logotipo da Papel do Mato inspirado 
em uma fonte de madeira feita à mão pelo Seu Tutinha. Segundo ele é 
um gesto de potência na medida em que recupera e preserva o traço de 
uma fonte artesanal e singular, diretamente vinculado ao acervo da 
tipografia. Essa singularidade das experiências tipográficas é plataforma 
de ações que desenvolvemos, agora, através de workshops, oficinas de 
poesia e tipografia, palestras sobre patrimônio gráfico, com a presença, 
também, dos turistas que se hospedam na Quinta da Gávea e têm a 

                                                                                                                        
Ver. CUNHA LIMA, Guilherme. O gráfico Amador – As origens da moderna 
tipografia brasileira. Rio de Janeiro: Verso Brasil, 2014. 
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possibilidade de imprimir um souvenir feito em tipografia. A tipografia 
dessa maneira atinge um público insuspeitado. 

Estamos trabalhando seriamente para ampliar o acesso ao nosso 
acervo e, em projeto próximo, tentaremos mapear as iniciativas 
tipográficas no estado de Santa Catarina, a exemplo do que fez Cláudio 
Santos Rodrigues em Minas Gerais. Jakson e Patrícia foram até Chapecó, 
a oeste do estado, para ministrar a oficina Memória Tipográfica, 
enquanto eu, na Casa do Poeta Lindolf Bell, na cidade de Timbó em 
Santa Catarina, ministrei a ―Oficina Poema em cartaz‖ com escrita de 
haicais e impressão tipográfica com equipamentos carregados em uma 
Rural Willys 1961, a nossa Biblioteca Rural. Um projeto importante que 
está acontecendo é o Quintal Tipográfico. Uma iniciativa que foi 
contemplada com um edital estadual e que irá atender estudantes das 
escolas da região na Biblioteca Rural e na Oficina Papel do Mato. Com 
algumas escolas faremos, além da visita guiada, alguns workshops com 
estudantes do ensino médio.  

Além destas ações, Oficina Tipográfica Papel do Mato enviou 
este ano trabalho para a mostra Armazém no Museu de Arte de Santa 
Catarina, tendo produzido, também, encartes para a Babel, revista de 
poesia, tradução e crítica, assim como livros de poemas. Os tipos móveis 
movem as engrenagens e promovem encontros. Lidamos cotidianamente 
para fixar no papel a tinta tipográfica, inaugurando pequenas ficções que 
ampliam nossas margens, nossos limiares dentro de uma rede de afetos. 
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A Oficina Tipográfica Papel do Mato com sua configuração atual.  

Fonte: Instituto Caracol 

 
 
Colofão 

Narrar parte da história dessa oficina inevitavelmente é elaborar um 
relato de minha história, parte importante da história desta tese. A parte 
que chegará ao leitor é também um exercício de ficção porque é na 
impressão tipográfica que inicia a ficção e o texto que apresento aqui, eu 
o penso como se apresentasse um mapa cujos relevos revelassem as rotas 
das experiências que uniram essas histórias de escritores e editores à 
história de Osman Lins, Jakson Chiappa e à minha, para a criação da 
Oficina Tipográfica Papel do Mato cujo primeiro livro foi o livro de 
Montez Magno amigo de Osman Lins a quem apresentou seu primeiro 
livro de poemas e que agora ilustra o livro resultante da pesquisa deste 
tese. Depois da experiência tipográfica, ler Osman Lins ficou ainda mais 
instigante e perceber em seus arquivos, sua experiência nos jornais, junto 
à maquinaria tipográfica amplia a compreensão de seu projeto de 
escritura.  Seus temas jamais se afastaram em seus livros, a situação do 
escritor, a possibilidade de uma fabulação para além da mimese simples. 
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Osman Lins viajou motivado pela tipografia, guardou a experiência 
tipográfica e nos apresentou nos três últimos livros de ficção atingindo o 
ápice no livro de 1976 no qual nos deixa uma espécie de chave para a 
leitura de sua obra como quem deixa uma carta que nos que a ficção 
inicia na impressão tipográfica. Por fim esta revisão de alguma parte de 
seu trabalho foi possível graças ao arquivo. Este aparato que abre uma 
boca hiante semelhante a um redemoinho que engole o pesquisador e 
nestas volutas temporais por vezes é difícil retornar a uma superfície 
linear de uma narrativa de tese. Assim o pesquisador se deixa levar se 
expondo muito mais à experiência, àquela cara a Walter Benjamin, que 
marcar, deixa impressões mais fortes na vida do que nas páginas. Estas as 
impressões arquivadas na vida possibilitarão futuras e mais ditosas 
incursões pela narrativa osmanina. 
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ANEXOS 
 

Obs. Os artigos de jornais que compõem o anexo seguem a ortografia da 
época. 
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A pena e a lei535 

 

Impossibilitado de escrever sôbre o espetáculo estreado na terça 
feira, por nêle participar como ator, convidei Osman Lins para opinar. É 
êle, como se sabe, romancista premiado nos mais famosos concursos 
literários do país; cursou dramaturgia na nossa Escola de Belas Artes; já 
escreveu duas peças, - e palavra! – sabe muito bem como utilizar aquela 
inteligência que Deus lhe deu. Eis aqui sua crônica: 

Começaram a viver para o público, terça-feira, no Teatro do 
Parque, uma peça e um grupo teatrais. A peça: A pena e a lei; o grupo: o 
Teatro Popular do Nordeste. Sôbre o texto, música, etc., nos 
ocuparemos em nota mais extensa, para ―O Estado de São Paulo‖, 
limitando-nos aqui tão só ao espetáculo. Ou, ainda mais restritamente, à 
direção de Hermilo Borba Filho e aos atores que estão vivendo, para um 
público numeroso, os personagens de Ariano Suassuna. 

 Compõe-se A pena e a lei de três peças que parecem 
independentes, porém que na realidade se interpenetram. Na primeira, os 
atores imitam bonecos de mamulengo; na segunda, ficam numa linha 
intermediária entre o movimento mecânico e os gestos humanos, os 
quais só atingem a sua plenitude, no Auto da Virtude da Esperança; tudo 
isto possuindo intenções que se esclarecem em cena. 

 Podem-se imaginar facilmente as dificuldades que uma peça 
com semelhantes exigências impõe a diretor e intérpretes. Pois bem, a 
impressão que temos assistindo-a, é a de uma adequação perfeita entre o 
espetáculo e o texto. Não quebrando um só instante a firmeza da linha 
(poderíamos falar de uma linha tríplice) imposta ao espetáculo sem áreas 
incolores nem estridências que nos façam, em pleno espetáculo, 
lembrarmo-nos de que o diretor existe, Hermilo Borba Filho realiza 
talvez o seu melhor trabalho no Recife. 

 Quanto aos atores, cremos que seria descabido em nota breve 
como esta – e, além do mais, escrita sob o clima da alegria e do 
entusiasmo que o espetáculo nos proporcionou – destacar nomes. Claro 

                                                           
535 Diario de Pernambuco – Recife, 04 de fevereiro de 1960. Este texto inicia com a 
narração de Joel Pontes, introduzindo a crônica de Osman Lins. 
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que não iremos situar, por exemplo, uma atriz experiente como Geninha 
Sá (Cheirosa e Marieta) ou um novo de vocação já definida como José 
Pimentel (Benedito), no mesmo nível do estreante Aloísio Carvalho 
(Mateus). Existem, é óbvio, gradações no elenco de A pena e a lei; não, 
porém dissonâncias. Uma grande unidade animada por um esplêndido 
espírito de equipe é o que o elenco nos sugere. Luigi Spreafico, Geninha, 
Pimentel, Leonel Albuquerque, Clênio Wanderley, Otávio Rosa Borges, 
Joel Pontes, Aloísio, Fernando Selva, Hiran Pereira, deram-nos sob a 
orientação madura e hábil de Hermilo Borba Filho, a melhor criação que 
já assistimos de uma peça de Ariano. E não sabemos se é o TPN, ou se é 
Pernambuco que está de parabéns. 

 

Escola de Teatro536 

 

Tôdos aquêles que, no Brasil, tentaram ou ainda tentam 
encontrar sua expressão artística, o ciente e seguro domínio dos 
instrumentos que servem à sua vocação, sabem como isto é árduo. 
Somos um país dos jovens artistas sem mentores, que consomem a 
maior parte de suas energias em desembaraçar-se dos êrros e onde até a 
aprendizagem da escolha é difícil. Há, naturalmente, os menos mal 
afortunados: os músicos, os artistas plásticos. Para êstes, embora nem 
sempre, há escolas e mestres. E não esqueçamos, nêste ponto, as 
perspectivas que, nos grandes centros, vão se abrindo para a juventude 
com as Escolinhas de Arte, cuja função de aproximar arte e criança, 
função ao mesmo tempo aliciante e orientadora, inscrita por conseguinte 
no melhor espírito didático, não pode ser vã. 

Mas em outros ramos de expressão artística, no teatro, na 
ficção, na poesia, somos quase sempre reiniciadores involuntários. Esta é 
a sumária e limpa verdade, caminhamos sós ou em companhia de outros 
que sabem tanto quanto nós, ou menos. Recomeçamos sempre, 
inutilmente, itinerários velhos. Perdemos horas e anos, cansamos, 
desanimamos. Tôdos conhecemos bem a angústia de parar e olhar para 
os lados - e seguimos em frente, sem saber se estamos voltando.  

                                                           
536 Jornal do Commercio – Recife, 7 de dezembro de 1958. 
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Em teatro, por exemplo, quando o jovem que acalenta o desejo 
de mover-se entre os bastidores vai tomar conhecimento do Édipo-Rei 
ou do Hamlet, já pervagou durante tantos anos no claro-escuro do ser ou 
do não ser, já se fatigou tanto em busca de natureza diferente das 
efetuadas pelo infeliz rei de Tebas que essas tragédias quase não chegam 
mais a espantá-lo. Êle acha mais trágica a sua própria história, a sua 
inquietante, quase alucinante procura de modelos, de exatidão, de 
valores. 

E os que enveredam pela literatura? De começo não temos nem 
sequer quem nos sugira um rumo, quem nos encaminhe a um guia. Os 
grandes autores antológicos se perfilam no primeiro plano, todos 
adoráveis, todos solenes, todos delicados, Alencar com o seu Paquequer, 
Casimiro de Abreu com as suas tardes fagueiras, debaixo dos ternos 
laranjais, Machado com a môsca azul e a sua caixa de costura onde os 
alfinetes conversam com as agulhas, Macedo com as ingenuidades 
virginais de A Moreninha, Taunay com um trecho inocente de Inocência, 
Euclides com o seu sertanejo de cócoras, descrito numa prosa 
empertigada. 

Não há um juízo, uma orientação, um discernimento na 
importância dos nomes, um escalonamento de valores, Macedo 
reconduzido às suas intrigas de namorados, sêco o Paquequer, Helena e 
Yayá Garcia na devida sombra, Dom Casmurro convidado a sentar-se, com 
seu ôlho triste e cáustico, num lugar de honra. (E não falemos em 
literatura estrangeira. Conheci, há cêrca de um ano, um professor de 
francês que ignorava tudo a respeito de Balzac, inclusive o seu prenome).  

                                                             *  *  * 
Essas considerações vêm a propósito do Curso de Arte 

Dramática da Escola de Belas Artes, que encerra agora o seu primeiro 
ano de vida. Divide-se o Curso em dois ramos: Interpretação, com um 
currículo de três anos (para os que desejam ser atores, cenógrafos, 
figurinistas, cenaristas etc.) e Dramaturgia (para os críticos, para os que 
desejam conhecer a técnica e o oficio da arte de escrever para o teatro e 
mesmo para os que desejam apenas ter uma visão mais ordenada do 
fenômeno teatral), este com a duração de dois anos. Em 1961, terá início 
igualmente um Curso de Direção, ao qual serão admitidos apenas os que 
já tenham feito o curso de Interpretação. 

A oportunidade desses cursos é indiscutível: o teatro, no Brasil, 
atinge um nível que não mais permite a improvisação e, sobretudo, a 
ignorância da história da arte cênica, o conhecimento dos grandes 
mestres, das escolas literárias, de uma certa familiarização com a 
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psicologia do personagem e do intérprete. A prova disto é o interêsse 
despertado pelos Cursos, segundo indicou o número de candidatos que 
se apresentaram à Escola de Belas Artes. Infelizmente, com receio do 
vestibular, exigível mesmo para o curso livre, muitos desistiram. Mas a 
própria Escola acaba de tomar uma providência bastante simpática, no 
sentindo de eliminar êsse empecilho, instituído para os candidatos, 
absolutamente grátis, um Curso de Férias, cujas inscrições já foram 
abertas.  

E não é somente para os que desejam seguir a carreira teatral 
que se tornam indispensável em curso regular de teatro. As estações 
televisoras, que não tardarão muito a surgir no Recife, abrirão novas 
perspectivas - e haverão também precisamente, sem dúvida, de impor 
exigências de ordem profissional - a autores e intérpretes. E serão os 
portadores de certificados universitários de Dramaturgia, Interpretação 
ou Direção, os que terão melhores oportunidades.  

Estamos certos de que o Curso de Arte Dramática da Escola de 
Belas Artes de Pernambuco (Universidade do Recife), com seu ótimo 
corpo docente, sob a direção do Dr. João Alfredo Costa Lima, assinalará 
o início de uma nova fase do movimento teatral em Pernambuco. Os 
nordestinos jovens que vêem na arte de Moliére e de Lorca o campo 
onde haverá de cumprir-se a sua vocação não podem mais queixar-se 
daquela falta de mestres, daquela ausência de uma sistematização na 
aprendizagem, que até hoje vinha faltando e que tem sido o desespêro de 
tantos.  

 

Machado de Assis e o teatro537 

 

Tenho observado que a maioria das pessoas encontra mais 
prazer nos artigos maldizentes. E que via de regra jamais lê até o fim 
aquêles em que se fala bem de alguém, salvo se êste alguém acaba de 
morrer. Então todos se enternecem. É tão curioso o fenômeno que já 
me ocorreu, mais de uma vez, dispondo-me a elogiar autor ainda vivo 
sôbre o qual desejasse chamar a atenção ao público, dar ao artigo um 
título depreciativo como ―Um Falso Romancista‖ ou ―Um Livro 
Fracassado‖ ou ainda ―Um Caso de Polícia‖, tecendo então, para engano 

                                                           
537 Jornal do Commercio – Recife, 04 de junho de 1961. 
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e desilusão dos leitores, meu ditirambo, somente explicando nas últimas 
linhas que o título aviltante constituía uma isca, única maneira possível 
de fazer com que êles fôssem até o fim atraídos pela falsa promessa de 
uma descompostura. (O processo serviria também de armadilha para 
desmascararmos os que, lendo com um bocejo o título de nossas 
lucubrações, querem fazer-nos crer – com que misterioso propósito? – 
que leram o texto). 
 Êste exórdio, modesta contribuição para os que precisam de 
alimentos para o demônio de sua hipocondria, é só para avisar que se 
destina esta crônica, exclusivamente, aos homens de boa vontade, aos 
desocupados e também aos garimpeiros, àquêles que de tão maledicentes 
lêem com seis olhos tudo o que escrevemos, bateando motivos de 
censura. Pois é uma crônica onde tenho a intenção de não fazer ao autor 
e ao livro comentados restrição alguma. 
 O autor é Joel Pontes. O livro é Machado de Assis e o teatro. 
Editado nas últimas semanas do ano que se passou pela Campanha 
Nacional de Teatro (S.N.T.), Ministério de Educação e Cultura. 

Aos que conhecem Joel Pontes, não surpreende que êle tenha decidido 
estudar, na obra machadiana, o teatro. Não temos aqui o caso do exegeta 
que, verificando estar em moda escrever sôbre um autor, decidisse 
também ―trazer sua contribuição‖, resignando-se a abordar um aspecto 
menor, os mais vastos e significativos já esgotados por ensaístas mais 
experientes, mais ativos ou mais velhos. Em Joel Pontes, a escôlha, por 
assim dizer, seria inevitável: leitor dos mais constantes e dos mais 
agudos, tem abordado, em sua atividade como crítico, romancista, 
contista e poeta, mas é ao teatro que a sua vida tem estado ligada de um 
modo constante. 
A paixão é antiga, remonta aos vinte ou vinte e poucos anos com o 
Teatro do Estudante de Pernambuco, do qual participavam, entre outros, 
Sebastião Vasconcelos, Gastão de Holanda, Hermilo Borba Filho e 
Ariano Suassuna. Aí fez Joel Pontes suas primeiras experiências como 
ator e é bem possível que, naquêles tempos heróicos, também se 
encarregasse dos cenários ou trabalhasse como eletricista, pois no T.E.P. 
não havia especializações. Mas o que importa assinalar é a constância 
desse amor; e a intimidade com o teatro, resultado de leituras e de uma 
considerável participação como crítico, intérprete e mesmo diretor. 
Como todos nós, é certo, tece o seu descaminho, ingressando no rádio 
do qual felizmente libertou-se a tempo. E ainda hoje, como professôr 
contratado de Literatura Dramática no Curso de Teatro da Escola de 
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Belas Artes de Pernambuco, não se resigna a discorrer sobre autores e 
textos, continuando a ser, além de professôr dos mais escrupulosos e 
sérios, homem de teatro, destacando-se entre as suas interpretações mais 
recentes a de Messer Nicia na Mandrágora para o Teatro Popular do 
Nordeste, e do Padre Browne em o Living-Room para o Teatro de 
Amadores de Pernambuco. 
Nada, portanto, mais natural que êle haja escolhido, tratando de 
Machado de Assis, sua exígua produção teatral. Do mesmo modo que há 
treze anos atrás, escrevendo sôbre Jorge Amado, era do fracasso do 
escritor bahiano como dramaturgo e não do seu sucesso como 
romancista que se ocupava o crítico, no verdor dos seus vinte e um anos. 
Se, escrevendo sobre o criador de Capitu, não delimitasse a priori o 
campo de seus estudos, ainda assim não esquecera o teatro de Machado. 

Outros, é bem certo, têm feito referência a êsse teatro, não 
porém de modo sistemático e sempre com uma certa piedade, ou uma 
certa condescendência, como se tratasse de um pecado, um erro juvenil, 
uma leviandade, que apenas devêssemos perdoar e esquecer. Ora, houve 
um tempo em que para Machado de Assis o teatro parecia a sua 
verdadeira vocação. Também não esqueçamos que êle foi censor e crítico 
teatral, e que a cronologia das suas peças acusa uma extraordinária 
persistência; durante cerca de 40 anos, escreveu para teatro. Pode-se 
negligenciar, ao estudar um escritor da sua categoria, a sua produção em 
um gênero onde jamais alcançou a excelência dos romances, mas ao qual 
foi tão afeiçoado? Não explicará essa atração pela cena certos aspectos 
de sua obra como romancista? Acha Joel Pontes que sim. ―A constância 
da experiência teatral vai surgir indiretamente nos diálogos dos romances 
– muito embora seja mais lícito atribuir seu aprimoramento à prática dos 
contos – e de maneira direta nas curiosas associações às coisas do palco 
de que Machado se utiliza até o fim da vida‖ (pág. 14). E ainda: ―Não é o 
romance que influi sobre o teatro, e sim o teatro, ou sua presença na vida 
de Machado, que influi sobre o romance. Abocanhando o melhor de 
Machado, esquecendo o teatro, a crítica tira conclusões do resultado sem 
atenção às origens‖ (pág. 15). 
Por que então têm esquecido biógrafos e críticos o Machado 
dramaturgo? Joel Pontes, em  ―Um Machado esquecido‖, capítulo com 
que abre o seu ensaio e no qual faz a minuciosa revisão do que se 
escrevera até agosto de 1958, data de conclusão do mesmo, chega a ser 
mordaz quando se refere ao comodismo de quase tôdos os estudiosos de 
Machado, afirmando inclusive que uma das razões de ser negligenciada a 
obra teatral do nosso maior escritor é que a mesma ―destrói certas 
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generalizações, que se foram transmitindo de tal maneira que hoje é mais 
fácil repetí-las do que bordar de parênteses qualquer ensaio‖ (pág. 14). 
Sublinhando com bom humor: ―No tocante a teatro, ficam na porta dos 
camarins a discutir vagos amores por esta ou aquela atriz. E eis um pobre 
Machado de flôres na mão a tartamudear galanteios. O teatro, na sua 
atividade de crítico e na sua tenacidade de autor, não existe...‖ (pág. 12). 
Não existia, dizemos agora. Pois neste Machado de Assis e o teatro, de 
menos de cem páginas e que constitui, como informa o autor, ―a 
primeira parte de um estudo futuro, ou se não fôr bastante lesto, um 
serviço a quem empreenda a crítica da obra de Machado, atento não só 
ao que há de melhor nela mas também ao que há de imaturo e menos 
original‖, o tema é abordado com erudição e agudeza. Utilizando, com 
excepcional desembaraço, uma bibliografia numerosa e justa, sem nunca 
tropeçar nas citações tão ligadas ao texto que mal as percebemos, Joel 
Pontes ao mesmo tempo que esclarece um dos aspectos até agora mais 
obscuros da obra machadiana traz-nos um livro do qual o menos que se 
pode dizer é que, em seu gênero, é perfeito como os melhores contos de 
Machado. 

O itinerário do crítico pernambucano, como autor, iniciou-se 
em 1948 com uma monografia sôbre Castro Alves. Em 1955, o 
Departamento de Documentação e Cultura da Prefeitura Municipal de 
Recife publicou o vol. I de O aprendiz de crítica, do qual dizia Gilberto 
Freyre, em comentário transcrito na aba do livro, não ser êste ―simples 
coleção de artigos que devessem morrer nos suplementos literários dos 
jornais, mas a afirmação de uma inteligência, de uma sensibilidade, de 
uma consciência que procura fazer da crítica literária sua especialidade; 
ou sua preocupação máxima‖. Em 1958, editou o Diretório Acadêmico 
da Faculdade de Filosofia de Pernambuco ―O Amor no Teatro de 
Lorca‖. 

Machado de Assis e o teatro leva-nos a uma verificação 
incontestável: a linha iniciada há doze anos atrás mantém-se inflexível na 
sua trajetória ascendente. 

 

Antecipação de uma lenda538 

 

                                                           
538 Jornal do Commercio - Recife, 21 de setembro de 1958. 
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Não duvido que a meia dúzia de homens sôbre cujos ombros 
repousa o destino de milhões decida, hoje ou amanhã, acabar de uma vez 
com o mundo. Sou bastante otimista quanto às possibilidades 
inesgotáveis da loucura humana. O que não acredito é que êles cheguem 
realmente a cumprir o seu intento. Sei que ordens são ordens e que um 
bom soldado, ao receber um memorando – aquêle famoso memorando 
que Gustavo Corção tanto receia – determinando a explosão de uma 
bomba em território inimigo (ou amigo), mesmo sabendo que este 
revidará com outra maior e que o seu ato resultará na destruição de sua 
mãe, sua namorada, suas gravatas, seus amigos e, se não mora em 
apartamento, seu gato e seu jardim, não hesitará em obedecer. (Pois que 
seria do mundo sem Obediência, Hierarquia, Cumprimento do Dever e 
tantas outras coisas retumbantes?). 

Desde que haja uma ordem, desde que haja o memorando, 
haverá a bomba, outras ordens, outros memorandos e outras bombas. 
Será uma festa, uma apoteose. Triste, é verdade – mas festa. Creio nisso 
tudo. 

Duvido, isto sim, de que a fôrça assoladora do homem esteja 
nas mesmas proporções da sua loucura. Por maior que seja a festa, por 
mais sistemáticos que sejam os chefes em seu objetivo de despovoar 
definitivamente a terra, confio numa coisa: sobreviverão muitos homens. 
E êstes, lentamente, com essa mesma paciência com que se procura 
obter uma nova espécie de rosa, irão cultivando uma nova espécie de 
mundo. 

E então, ao longo de séculos, (oh! doçura) não haverá alto-
falantes, estatística, liquidificadores, nem psicanálise. Em compensação, 
que lendas haverão de surgir! 

                                                  *  *  * 
No lugar outrora chamado Brasil, na região Nordeste, falarão de 

um homem enorme, com trinta palmos de altura e dez de largura, talvez 
mais, coberto com um chapelão sem fim, à cuja sombra abrigavam cães, 
meninos, cabras e até bois, desde que mansos: não o fôssem, e o homem 
os enxotaria com um movimento de braços que era como um ondular de 
lençóis. Essa criatura, dirão, era o gigante mais pacífico de que se teve 
notícia. E, coisa estranha, falava mel. Tanto que, muitas vezes, despertara 
gemendo: as formigas, enquanto ele dormia, roíam-lhe a bôca. 
Costumava repetir que um dia, quando menos contassem, subiria ao céu 
– o que realmente viera a suceder. Por isso, usava um nome engraçado: 
Ascensão. Contarão outras histórias, umas engraçadas, outras líricas, 
saberão mil coisas sobre aquêle gigante Ascensão. Enquanto isto, não 
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podendo imaginar que suas palavras pertencem a esse mesmo herói cuja 
lenda crescerá com o tempo, dirão muitas vezes, em seus momentos de 
preguiça: 

 
Hora de comer - comer! 
Hora de dormir - dormir! 
Hora de vadiar - vadiar! 
Hora de trabalhar?  
– Pernas pro ar que ninguém é de ferro! 

E o mais terreno, o mais instintivo, o poeta mais decididamente 
carnal do Brasil terminará assim na imaginação do povo: um ser 
miraculoso, uma lenda. 

                                          *  * * 

São conhecidos os versos de Santa Teresa de Jesus: 
Alma, buscarte has em Mí 
y a Mí buscarme has em ti. 

 
Quem quiser encontrar Ascenso Ferreira procure-o na sua 

poesia; quem busca a sua poesia pode encontrá-la nêle. Ascenso Ferreira 
é a sua poesia. E só quem viu falar de seus versos, declamar seus versos 
pode bem compreender isso. (Declamar não é bem o têrmo. Êle não 
declama, êle escorre seus poemas que se derramam de sua boca, mel 
grosso e ainda quente). E então? – perguntam os ortodoxos, os 
intransigentes teóricos do Fã-clube Paul Valéry. A poesia não tem nada 
com o gesto ou a voz. Como se admitir um poema vinculado a quem o 
fêz, um poema que só adquirira a sua plena vitalidade nos lábios do 
autor? A êstes respondo evangelicamente: a casa do pai tem muitas 
moradas. 

Diz-se com frequência que Ascenso aderiu em 1922 ao 
Movimento Modernista. Tenho minhas dúvidas. Êle não é um desses 
temperamentos líquidos, destinados a se amoldarem docilmente aos 
vasos, quaisquer que sejam êstes. Seus temas, sua expressão, haveriam de 
ser fatalmente aquêles e não outros. Se êle se valeu de muitas liberdades 
conferidas pelos modernistas, não as utilizou tôdas, não se embaraçou 
com o deslimite súbito. Em compensação, tomou para sempre outras 
liberdades com que o modernismo nem sonhara: cresceu demais, 
engordou demais, impregnou-se de massapê, de poesia, de gente, fez-se 
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intérprete dos próprios versos, acrescentando-lhes um elemento novo: 
êle próprio, que deixou de ser apenas o autor, para se converter em algo 
tão importante como a palavra ou ritmo. 

E assim vai vivendo. Seus poemas novos não diferem 
substancialmente dos que êle escreveu em 1922. É um poeta que não 
evoluiu, que não fez experiências novas. Mais de trinta anos se passaram, 
e êle continua sendo o que era. Não está ligando. Displicente, vasto, 
quase uma figura circense, segue por aí, deixando que o Nordeste, vez 
por outra, fale através dêle. 

Porque Ascenso Ferreira não é apenas a sua poesia. Êle é 
também – e talvez acima de tudo – a sua região. Seus poemas do 
Nordeste, seus sentimentos do Nordeste, seu amor ao Nordeste não são 
uma atitude, como em tantos escritores e artistas de hoje que vêm 
praticando com sucesso a última afetação literária: fidelidade (jornalística) 
à terra natal. Ascenso não força a nota de sua origem, quase ninguém 
sabe em que cidade nasceu. Nunca disse em poema algum, o que é, de 
onde veio, nem o quanto quer (perdoai o gauchismo) aos seus pagos. E 
só por descuido vem a confessar, como nêstes versos evocativos: 

 
Fôlha verde! – Deliciosa meninice das gentes de 

minha terra, 
que eu tanto amei e senti... 

 
Êle e a terra estão confundidos, há uma corrente forte e 

invisível entre Ascenso Ferreira e o que a sua gente possui de mais 
autêntico. E não é somente naqueles poemas de tom ostensivamente 
regionais, não é só quando fala em cheganças, pastoris, cavalhadas, 
senhores de engenho, catimbó e sertão, que descobrimos o Nordeste em 
suas côres mais características. Também nos versos de amor, quase 
sempre negligenciados pelos críticos, mais propensos a ver em Ascenso 
Ferreira o desenhista, o fixador de criaturas, cenas e paisagens desta 
região (e, que, no entanto, não escaparam à argúcia de Mário de 
Andrade), há quase sempre um sabor, uma atmosfera, um halo do 
Nordeste: 

 
Não te chegues assim, para mim... 
Ó Maria! 
Ai! Não te chegues não... 
 
A Lua-Cheia tem muita fôrça, 
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Maria! 
– E o luar sempre foi a nossa perdição... 
                                                                   (―A 

Fôrça da Lua‖) 
 
Teu corpo é branquinho como polpa do ingá 

maduro! 
Teu seio é macio como a polpa do ingá maduro! 
                                                                                

(―Martelo‖) 
 
Ou como neste ―Misticismo‖, onde o vestido da amada, que 

vem vindo pela rua calma, suscita imagens de uma ingenuidade cheia de 
evocações: 

 
 

– Certamente foi tecido  
pelas mãos de uma estrêla fiandeira, 
com os fios de luz, no tear do luar... 
no tear do luar... 
O teu vestido que parece o de Maria Borralheira 
quando foi se casar... 
– ―Côr do mar com tôdos os peixinhos!... 
– Côr do céu com tôdas as estrêlas!...‖ 

 
Assim é Ascenso Ferreira, o gigante Ascensão, primeiro sem 

segundo. Homem. Terra. Poesia. As formigas vêm à noite e comem os 
vestígios de mel de engenho que os versos lhe deixam na bôca. Um dia, 
as palavras de sua poesia fugirão dele, migrarão sozinhas pela face da 
terra, muitas desaparecerão, muitas viverão para sempre. A poesia 
mesma ficará com êle e alimentará o mito em que ele será convertido. E 
durante anos e anos, cachorros, cabras, galinhas, sertanejos, senhores de 
engenho, caiporas, cavalos e bois, os dias de chuva ou de sol bravo, 
haverão de abrigar-se fraternalmente debaixo do seu chapéu. 
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Um poeta e um boi539 

 

Numa limitada triagem de 140 exemplares, Carlos Pena Filho 
em edição de O gráfico amador, com belas e ásperas ilustrações de 
Aloísio Magalhães, publica o segundo livro de poesia Memórias do Boi 
Serapião. 

O que é O gráfico amador muitos já sabem. Um grupo de 
rapazes - à frente o romancista Gastão de Holanda, e mais o pintor 
Aloísio, o poeta José Laurênio de Melo e o cronista ainda inédito 
Orlando Ferreira - seguindo a linha dos mestres impressores Vicente do 
Rêgo Monteiro e João Cabral de Melo, adquiriu uma prensa manual e 
vem compondo uma série de pequenas obras de arte, já assinaladas de 
modo lisonjeiro em várias revistas especializadas, como Graphis e 
Signature. Não esperando a velhice, como Goethe, para descobrir que um 
bom trabalho pode ser realizado aos poucos, êles se reúnem em dias 
certos, num velho casarão da Rua Amélia, e dêsses encontros noturnos 
vão surgindo lentamente os livros que imaginam e fazem. Entre êstes, as 
Memórias do Boi Serapião. 

Do autor, não há muito que dizer. Poderíamos falar no seu 
talento, mas esta expressão parece-nos subentender um pouco de 
impostura, uma certa habilidade mais ou menos engenhosa de multiplicar 
os próprios dons, e não é isso o que se deve afirmar dêsse poeta. Com 
um extraordinário senso do verso, um poder incomum de iluminar as 
palavras e sua visão do mundo que os seus poucos anos não explicam, 
Carlos Pena começa a realizar uma dessas obras muito raras em que 
quase não existem experiências – e o Boi Serapião é uma prova disto. 

                                                            *     *     * 

Nascido em zona fértil, onde ―havia um rio ligeiro/ e um campo 
verde e mais verde/ de um janeiro a outro janeiro‖, o Boi Serapião 
transmigrou. Dos seus trabalhos, de suas aventuras não se sabe. Êle deve 
estar velho e esquecido dos homens, a vagar nos campos sêcos sua sêde 
e sua mansidão pesarosa. Na paisagem árida, confortando-o e flagelando-

                                                           
539  Jornal do Commercio (PE) - Recife, 21 de outubro de 1956. Texto também foi 
publicado no Suplemento Literário do Estado de São Paulo em 6 de outubro de 1956.  
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o, vêm as lembranças antigas. Tudo se mescla e se confunde, as doçuras 
perpassam como brisas; e a evocação das farturas conhecidas longe, 
acicatada pelo sol e pela pobreza dos lugares onde êle agora se move, 
essa evocação pausada e calma dá às memórias do boi uma dignidade 
tocante: 

 

Êste campo 

vasto e cinzento 

não tem começo nem fim, 

nem de leve desconfia 

das coisas que vão em mim 

 

Seu amargo, pesado e lento destino vai-se desenrolando ante 
nós. O Boi Serapião sobe a uma serra que só êle conhece para lembrar 
coisas da infância - ―a festa rude que a infância dos bichos é‖. Relembra 
o rio, os campos verdes e um homem deitado numa rêde azul. Recorda 
as   filhas do homem a se banharem no rio - e essa evocação dura dois 
versos que nos trazem a doçura das águas e o frescor mais doce das 
moças, cujos corpos ―diminuem o mormaço‖. Longe do litoral, ―das 
terras gordas e grossas daquêle canavial, êle fala dos homens sêcos e 
compridos, dos meninos feios e das grandes sêdes que moram nessas 
criaturas desconhecidas antes. Crescem no campo cinzento a tristeza e o 
cansaço simples do boi; e continuam a vagar em sua memória tranqüilas 
visões de fartura, porcelanas da China, cristais da Baviera, um menino 
que tangia para ―as colinas coloridas‖, Serapião não ignora que haverão 
de deixá-lo, que a sua morte será dura e inevitável, e no fim arranca de 
tudo uma consolação trágica: 

 

Que o que há de bom por aqui 
na terra de não chover 
é que não se espera a morte 
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pois se está sempre a morrer 
em cada poço que seca, 
em cada árvore morta, 
em cada sol que peneira 
na frincha de cada porta 
 

Sabe que o sol crescerá, que todos partirão e que só êle ficará, 
para dar ―a carne à terra e ao sol o branco esqueleto‖. E o poema 
termina com esta imagem, cuja crueldade quase se oculta na insólita 
beleza dos últimos versos:  

 
E enquanto o tempo não vem, 
nem chega o milho do paiol, 
solenemente mastigo 
areia, pedras e sol 

 
Poema de uma região, essas Memórias, pela substância poética, 

ultrapassam os limites geográficos dêste boeuf-à-lá-Proust e se alçam aos 
mais legítimos planos do universal. O Boi Serapião e seu poder de evocar 
constituem um artifício. Julgamos ter sob os olhos um divertimento 
poético, uma abstração inconseqüente, aquele boi provocativo; mas 
através dêste artifício aparentemente ingênuo e que constitui na verdade 
o núcleo do poema, Carlos Pena Filho, em versos curtos e tão 
habilmente compostos que nos lembram inevitavelmente o caminhar de 
um velho boi exausto, consegue opôr, quase sem o sentirmos, a 
opulência litorânea à aridez do sertão.540 Mas tal contraste, que parecia 
esgotado por toda uma literatura ávida de efeitos fáceis, encontra nêste 
poema a sua reconciliação com a beleza. Sem uma única palavra de 
protesto, sem nenhuma frase eloqüente e não descambando nunca para 
o descritivo, o autor também não perde o contacto com o real, e todo o 
poema decorre num tom de amargura impassível, sem excessos 
imaginativos, nem desgaste da verdade. 

E à nobre fauna da poesia brasileira, ao boi que vê os homens, 
de Carlos Drummond de Andrade, às vacas e bois de ―olhar não sem 
malícia e verve‖ de Vinícius de Morais, ao gatinho da pensão familiar de 
Manuel Bandeira e a outras tantas amáveis figuras de bichos, vem juntar-

                                                           
540 Este parágrafo inteiro (a partir de ―Poema... sertão.‖) foi reproduzido na 
primeira edição da revista Tendência (Belo Horizonte, agosto de 157, pp.74-75.) 
(N.T.) 
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se, marcando com o ferro lírico de Carlos Pena Filho, êste personagem 
maior: o Boi Serapião.  

 

Dois e duas541 

 

Dois poetas – Publicou O gráfico amador, recentemente, dois 
livros de poesia: Gesta e outros poemas542 de Jorge Wanderley543 e Dez 
sonetos sem matéria544 de Sebastião Uchoa Leite545. Situados, embora, êstes 
poemas, em nível quase sempre alto e invariavelmente nobre, são os seus 
autores desconhecidos do público pernambucano que não irá agora 
conhecê-los melhor, pois as edições em que estréiam não ultrapassam a 
casa dos 250 exemplares, destinados ao consumo quase que exclusivo 
dos amigos. Quando grande número de poetas e mesmo de ficcionistas 
não vence o inevitável degrau dos suplementos, jamais chegando ao 
livro, ou, quando muito, sendo lançados em edições tristíssimas, aí temos 

                                                           
541 Jornal do Commercio – Recife, 29 de janeiro de 1961. 
542 Wanderley, Jorge. Gesta e outros poemas. Design de Gastão de Holanda. 
Ilustração de Adão Pinheiro. Recife: O Gráfico Amador, 1960. (N.T.) 
543 Jorge Wanderley (Recife, 1938 – Rio de Janeiro, 1999), médico, professor 
universitário, poeta, tradutor e ensaísta. Seu primeiro livro foi Gesta e Outros 
Poemas. Após um hiato de treze anos, publicou a coletânea Adiamentos (1974). 
Vieram depois A Foto Fatal (1986); Anjo Novo (1987); Homenagem: Dez Sonetos 
(1992); Manias de Agora (1995); e O Agente Infiltrado (1999). Traduziu, entre outros 
poetas, Valéry, Dante, Shakespeare e Borges. Ver Lima, Guilherme Cunha. O 
Gráfico Amador – as origens da moderna tipografia brasileira. Rio de Janeiro: Verso 
Brasil, 2014. (N.T.) 
544 Leite, Sebastião Uchoa. Dez sonetos sem matéria. Design e ilustração de Orlando 
da Costa Ferreira. Recife: O Gráfico Amador, 1960. (N.T.) 
545 Sebastião Uchoa Leite (Timbaúba, 1935 – Rio de Janeiro, 2003), crítico 
literário, poeta e tradutor. Sua poesia intelectualizada, culturalista, irônica, crítica 
e com o sujeito fragmentado foi reconhecida a partir de 1980, quando abre uma 
clareira entre as poéticas cabralina e concreta. Pode ser considerada pós-
moderna (releitura, intertextualidade, fragmentação), com certa ―tensão política‖. 
Valioso ensaísta e tradutor de prestígio (Octávio Paz e François Villon). 
Destacam-se: Obra em Dobras (1989), A urna incógnita (1991), A ficção vida (1993) e 
A espreita (2000). Ver Lima, Guilherme Cunha. O Gráfico Amador – as origens da 
moderna tipografia brasileira. Rio de Janeiro: Verso Brasil, 2014. (N.T.) 
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exemplos diferentes: poetas que, não havendo freqüentado os 
suplementos, estréiam em livros sobre cujo aspecto gráfico seria injusto 
silenciar. 

Gesta, a meu ver a mais bela das duas edições, foi projetado por 
Gastão de Holanda com gravuras de Adão Pinheiro, jovem artista 
nascido no Rio-Grande-do-Sul mas – como Ariano Suassuna, que é da 
Paraíba – já pernambucanizado e realizando uma pintura que, sem deixar 
de ser universal em suas possibilidades de comunicação, é 
profundamente regional; as quatro gravuras feitas para o livro sendo bem 
indicativas de sua arte, caracterizada, entre outras coisas, pela insistência  
quase obsessiva na representação de elementos vegetais. 

Dez sonetos sem matéria, com vinhetas de Orlando da Costa 
Ferreira, responsável pelo seu projeto gráfico, resultou num livro claro e 
arejado, mas um pouco frio e o seu tanto monótono pela utilização, nos 
títulos e no texto, de um único tipo, o que confere à edição, além do 
mais, um certo ar de afetada simplicidade. 

A sensível diferença na feição material desses dois livros 
compostos na prensa manual da Rua Amélia não decorre tão só de uma 
diferença de temperamentos (mais exuberante o de Gastão de Holanda e 
mais reservado o de Orlando da Costa Ferreira), mas também e 
principalmente da diversidade dos textos nêles contidos. Traço comum 
em ambos os poetas é a sobriedade que rege os seus poemas. Em Jorge 
Wanderley, porém, percebe-se uma contribuição maior do visual. Sua 
poesia é mais cálida, mais apaixonada que a de Sebastião Uchoa Leite. 
Ressentem-se os Dez sonetos sem matéria de uma preocupação em ocultar 
as evidências, em evitar o acesso às origens do poema, contribuindo para 
isso a ausência de títulos que, numa lírica de tão árdua penetração, seria 
uma chave, um meandro que nos possibilitaria uma identificação mais 
profunda entre o poeta e o leitor. Nos poemas de Jorge Wanderley, de 
timbre mais ressoante, há uma franqueza maior, que acredito tão legítima 
quanto o heroismo de Sebastião Uchoa, com o acréscimo de uma 
generosidade que mais energicamente me atrai para o seu mundo. Não 
concluir-se do expôsto que situo a poesia de Sebastião Uchoa Leite em 
plano inferior à de Jorge Wanderley, sôbre a qual, de resto, eu teria boas 
restrições a fazer, dentre estas, por vêzes demasiado sensível, a influência 
de Drummond. A maior intensidade de minha reação ante os poemas de 
Gesta não subentende, aliás, um possível alheamento à beleza dos Dez 
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sonetos sem matéria, os quais atingem, embora nem sempre, uma 
purificação admirável, como nêstes versos que representam, sem dúvida, 
o nível buscado por Sebastião Uchoa Leite em sua poesia: 

 

Feliz, estranha, a vida que se funda 

coisa real, alheia ao meu tormento. 

Os olhos é que se pensam mais profunda 

a natureza vasta em movimento. 

A penumbra da tarde mais prudente 

em seus vitrais de espera vespertina 

na mais frondosa noite se pressente, 

sorrateira, medrar em cada esquina. 

 

Duas atrizes – O que caracterizou o ano teatral de 1960, no 
Recife, foram o início do profissionalismo (êste já existia, em grupos que, 
em virtude da natureza de seus espetáculos, mal podem ser lembrados 
quando falamos de teatro) e um interêsse generalizado por valores 
novos, tanto no recém-inaugurado profissionalismo, como no próprio 
Teatro de Amadores de Pernambuco, fato que o Prof. Waldemar de 
Oliveira, fundador do TAP, grupo até então nada propenso a tais 
concessões, não se cansou de assinalar nas colunas que mantém na 
imprensa local, o que bem ilustra uma nova e fecunda mentalidade. 
Houve assim várias surpresas, sendo assunto comum nas rodas teatrais 
as dificuldades que encerrarão a escolha, este ano, da melhor revelação 
de ator e atriz. Sem nenhum intuito de antecipação, creio que nenhum 
dos nomes surgidos no ano findo reúne tantas qualidades quanto Lêda 
Alves e Magda Cristina, duas jovens alunas do Curso de Interpretação da 
Escola de Belas Artes e que associam a um talento real para a arte cênica, 
qualidades não menos importantes como persistência, seriedade no 
estudo, amor ao teatro. 
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Lêda Alves têve o seu primeiro verdadeiro contato com o 
público em Marido magro, mulher chata, peça de estréia do Arena. 
Interpretando o ingrato papel da garota meio louca, ingênua e que falha 
sempre lamentavelmente em questões de amor, compôs um tipo de 
grande riqueza inventiva, sendo não apenas o ponto alto do espetáculo 
mas, à parte dêste, atravessando os três atos claudicantes de Augusto 
Boal como um pequeno demônio, comunicando ao texto uma vitalidade 
transbordante que talvez explique a longa permanência da peça em 
cartaz, e que decerto concorreu bastante para incentivar no público o 
prestígio logo conquistado pelo Teatro de Arena. 

A mãe, em Eles não usam black-tie, foi o seu segundo 
desempenho. E êste não fêz senão reafirmar suas qualidades de 
intérprete, agora num papel radicalmente diverso do anterior. Liberta da 
carga de fantasiosos achados necessários a manter em cena, sem 
repetições, uma personagem [em sua] falta de interioridade, e que 
lembrava em sua estrutura uma ilustração apressada, feita com papel 
solado, Lêda Alves criou, sem lugares comuns, um tipo excelente de 
mulher do povo, descobrindo, com intuição raríssima em intérpretes de 
pouca experiência, gestos e inflexões de um imprevisto e de uma 
autenticidade que nos autorizam a depositar nesta simpática e inteligente 
figura do novo teatro pernambucano as melhores esperanças. 

Magda Cristina, por sua vêz, foi apresentada a público em Três 
anjos sem asas, fazendo o papel da mulher em cuja loja trabalham os três 
prisioneiros. Tratando-se de comédia, embora um tanto híbrida, deveria 
talvez sua interpretação ser menos pesada, não levando tão a sério o seu 
papel de mãe de família casada com um homem ingênuo, pobre e 
dependente. Isto, porém, deve-se sem dúvida a uma falha da direção, que 
me pareceu mais empenhada em explorar, mais que nota cômica, o 
sentimentalismo latente na peça de Husson. Mas, se não considerarmos 
feliz a harmonia entre o tipo composto e a natureza da peça, nenhuma 
restrição fazemos ao tipo como criação isolada e ao qual Magda Cristina, 
com a sua máscara altamente expressiva e uma das mais belas vozes do 
nosso teatro, infundiu uma dignidade respeitável, embora inoportuna. 

Mas o que tencionamos salientar nessa jovem é menos o que ela 
até agora demonstrou como intérprete que as suas virtualidades, um 
conjunto de atributos esparsos ainda não unificados, não amadurecidos e 
que anunciam nela uma atriz incomum. Tanto assim, que não queremos 
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deixar de fazer uma referência aqui a um papel insignificante de que a 
incumbiu, em O leito nupcial, Geninha Sá e que consistia em substituir os 
lençóis, os ornamentos da noiva etc., nos intervalos entre um quadro e 
outro. Ora, aquela figura que entrava humildemente em seu traje de 
arrumadeira e que abria gavetas, fechava-se, trazia bandejas, curvava-se 
sôbre o leito, tocava com gesto de uma profunda delicadeza os objetos, 
foi a meu ver uma das maiores virtudes do espetáculo. Eu pensava, ao 
vê-la, em Carrie Madenda, aquela personagem de Theodore Dreiser, cujo 
papel, numa comédia, consistia em olhar as cenas, vestidas de Quaker, 
sem nada a dizer, fazendo carranca. E que, como ―as outras coisas 
empalidecem na atmosfera estranha, provocante e deliciosa que Carolina 
criava quando no palco‖, vem a tornar-se a principal atração da peça. 
Esse dom de fazer as outras coisas empalidecerem no palco, ante a sua 
presença, Magda Cristina a possui como poucos. 

 

Caderno de Minas Gerais I546 

 

Ver, pela primeira vez, Ouro Preto é um dos grandes espantos 
que podemos ter na vida. Não descreverei a cidade: ela tem sido mais do 
que descrita. Mas quase não podemos crer que tudo aquilo realmente 
exista. E que habitem pessoas naquelas casas velhas, claras, com um 
estranho ar de juventude. Ruas tortas, ladeiras de pedra, balcões, telhados 
antigos. Uma sensação de sonho, de magia. O passado nos acolhe e nos 
sorri. 

 

Os Calouros e as Pedras 

 

Rapazolas transitam na cidade, tôdos de cabelo louro, com uma 
fita vermelha na cabeça. Um sapato de uma côr, outro de outra. São os 
calouros da Escola de Minas, que sofrerão as agruras da sua condição até 
o sábado de Aleluia. Não há trote para os candidatos; só os aprovados 

                                                           
546 Jornal do Commercio – Recife, 8 de maio de 1960. 
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nos exames recebem o seu quinhão de ridículo: fitinhas vermelhas, 
cabelos oxigenados, paletós vestidos pelo avesso. 

Vejo-os aos grupos, enquanto espero, no imponente bi-
centenário edifício da Escola de Minas, o Padre Mendes para quem 
tenho uma apresentação. Um jovem de uns vinte anos (deixará Ouro 
Preto, não sabe bem para que, mas deixará) vem mostrar-nos o interior 
da Escola. Vemos os quadros de formatura, com retratos de romenos, 
colombianos, gente de tôdos os continentes que vem fazer o curso de 
engenheiro de minas, numa das escolas mais famosas do mundo. 

O Gabinete de Mineralogia e Geologia ocupa várias salas. 
Visitá-lo é tôda uma experiência poética. Vemos pedras redondas, pedras 
ovais, pedras com água no interior, pedras flexíveis. Quartzitos com 
dendrites, rochas que trazem no coração, como numa gravura, milenárias 
plantas estampadas. Uma convicção nos assalta: é inútil pensar que a 
ciência elimina a poesia ou que é a sua antítese. Nos campos que mais 
áridos supomos, de súbito uma porta se escancara, e nós caímos 
surprêsos no poético. Há pedras com o desenho. Há pedras com o 
desenho de uma flor. 

Padre Mendes 

É um homem calmo e delicado. Insiste (o que me perturba 
extraordinariamente) em tomar minha pequena bolsa de viagem, deixa-
nos diante do hotel e põe à nossa disposição seu automóvel, tirado numa 
rifa. Pede desculpas por não poder mostrar-nos a cidade, pois tem aulas 
o dia quase tôdo, entrando pela noite. Às duas horas, um de seus alunos 
vem buscar-nos no automóvel. Subimos e descemos várias vezes, as 
incríveis ladeiras de Ouro Preto, visitamos igrejas e o Museu da 
Inconfidência. (Toco, de leve a lousa de Marília). O rosto espectral do 
Cristo caído com a cruz, entre os algozes. Cristo e a Verônica. Cofres 
com quatro chaves. Dois delicados anjos de madeira. Uma Santa Luzia 
com braços estendidos, numa delicada expressão. Igrejas. A de São 
Francisco de Paula, com frontão do Aleijadinho. A de Nossa Senhora do 
Carmo, com altares do Aleijadinho, um belo frontão, uma fonte na 
sacristia e um sacristão vitimado por um derrame cerebral. A do Pilar, 
que está em obras e lembra a Capela Dourada. Águias sustentando os 
candelabros. A do Bom Jesus, talvez a mais velha. Pintura nova, imagens 
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pintadas de novo. Inata, porém, a pintura do forro, que é simples, 
ingênua e tocante. 

Orlandino Seitas Fernandes  
Conhecimento inevitável e indispensável, para quem visita Ouro 

Preto, é Orlandino Seitas. Nascido no Rio, declara que se apaixonou por 
Ouro Preto, desde que visitou a cidade pela primeira vez. Amor à 
primeira vista. Desde então, não quis saber de outra coisa que não fôsse 
trabalhar na antiga capital mineira. Entre os sobradões. Morar numa 
daquelas casas de dois séculos. Impregnar-se da história e da atmosfera 
de Ouro Preto. 

Era Conservador do Museu; agora, é seu diretor. Alto, fino e 
ágil, parece um bailarino. Embora não lhe sobre muito tempo, está 
escrevendo um trabalho sobre o Aleijadinho, dividido em duas partes, 
sendo uma biográfica e outra um catálogo crítico. Compõe ainda em seus 
poucos vagares, dois outros livros: um Guia de Ouro Preto e uma tentativa 
de metodização dos trabalhos de atribuição de autoria. E bem pode fazer 
tudo isto, pois o homem sabe tudo sobre imagens e igrejas de Minas 
Gerais. Conhecimento e paixão pelas coisas sabidas, coisas que 
raramente coincidem num homem. 

Às oito horas da noite abre o Museu exclusivamente para nós. 
Quer mostrar-nos preciosidades que não estão expostas, mas escondidas 
nos armários. Acende luzes, fala, movimenta-se. De repente, confessa-se 
admirador de Capiba. E põe-se a cantar, ante os velhos móveis, ante os 
anjos e santos e as jóias do tempo dos inconfidentes, a Cambinda 
Brilhante.  

 Saímos às onze da noite. Ouro Preto dorme. Mas ainda 
há bares abertos. 

 
O Enterro 
 
Na tarde seguinte, observamos, da janela do hotel, que as casas 

comerciais haviam fechado suas portas, e que havia, na rua, uma fila de 
homens e outra de mulheres, algumas das quais levavam flôres. Uma 
procissão? Alguns minutos depois o préstito movimentou-se. Havia 
agora homens dos dois lados. Surgiu uma irmandade, na curva da rua. 
Vimos então, coberto de fitas roxas, que ondulavam ao vento frio da 
tarde, um ataúde. Lado a lado, uma menina e três meninos seguiam-no, 
com buquê e coroa de flores nas mãos. Um velho padre lia o ofício, dois 
outros padres acompanhavam-no. Um grupo de pessoas fechava o 
cortejo. E, só depois que este passou, as casas comerciais reabriram-se. 
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 Procuramos saber se o morto era alguma pessoa 
importante. Não, não era. Apenas um velho habitante da cidade, que 
tocava saxofone na banda. 

Durante longo tempo, ouvimos ainda os sinos de Ouro Preto. 
 

 
Caderno de Minas Gerais II547 
 
Ninico e São Francisco das Chagas 
 
Estamos parados, em Mariana, diante de uma igreja fechada, 

cujas formas lembram vagamente um pagode chinês. Um padre vem 
subindo a ladeira, com dificuldades. Em direção oposta, vai um lote de 
jumentos, carregando água. O guia leva seis sinceros no barbicacho e não 
parece à altura de seu posto; é para nós que se dirige, em lugar de ir 
seguindo rua afora. O aguadeiro grita, ele retoma a sua direção. Os 
chocalhos, de cristalino som (serão de prata?), ressoam com uma espécie 
de alegria, ante as velhas pacíficas fachadas de Mariana.  

 O padre se detém – está ofegante –, pergunta de onde 
somos e se queremos visitar a igrejinha: 

– Levo vocês até o senhor que tem a chave. 
Sempre conversando, acabamos de subir uma rua, descemos 

uma outra, dobramos uma terceira e paramos diante de uma venda. 
Entramos. Ali está o ―senhor que tem a chave‖. Chama-se Ninico e deve 
andar por perto dos setenta. Olhos azuis, muito vivos, um riso fácil, a 
voz firme. 

 – São do Norte? Mas que coisa aconteceu àquela gente. 
Inundação horrorosa. São nossos irmãos. 

 Atitude nenhuma na sua compaixão. Vê-se que ele 
realmente sente pelos flagelados de Orós548. Combinamos voltar depois 
do almoço, à uma e meia. Almoçamos mal num hotel sombrio e, na hora 
marcada, estamos lá. 

– Pontualidade inglêsa - exclama Ninico. 

                                                           
547 Jornal do Commercio - Recife, 22 de maio de 1960. 
548 Em março de 1960, as chuvas torrenciais excederam o limite da Barragem 
Presidente Juscelino Kubitschek, construída para represar águas do Rio Jaguaribe 
no Município de Orós no ano anterior. O volume das águas rompeu a barragem, 
ocasionando uma enchente que atingiu os municípios de Orós e Limoeiro do 
Norte no Ceará. Disponível em www.dnocs.gov.br. Acesso em 24/01/2017. 
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Sempre conversando, começa a guardar suas muitas gaiolas de 
passarinho. Mostra suas flôres, algumas estragadas pela chuva de pedras 
caídas poucos dias antes. 

– Veja que desenho, senhor. Que delicadeza. 
Fecha a venda, sobe a grande ladeira conosco. Tem um despeito 

retrospectivo de Ouro Preto. 
– Não sei por que Vila Rica era a capital. Vejam os senhores que 

traçado, que avenidas retas. Aqui não temos aquela confusão, aquelas 
ruas tortas. 

Falo do enterro que assisti em Ouro Preto, de como a beleza 
daquela cerimônia me impressionou. Êle me fita com os seus olhos azuis 
e estende a mão para a cidade: 

– Ah! É porque o senhor não viu. Mas os enterros aqui em 
Mariana são muito mais bonitos! 

Abre a janela de São Francisco das Chagas, pouco interessante 
como monumento, tornada, porém, muito mais valiosa a nossos olhos 
pela veneração, pelo amor daquele mineiro, tão parecido – na estatura, 
na cordialidade, nos movimentos e no amor pelas flôres – com o finado 
Alberto Rosal de Vitória de Santo Antão. 

Mostra-nos tudo, inclusive o jardim no oitão da igreja que 
embeleza um pequeno cemitério. Jardim que ele também cuida. E nos 
dá, pobre e límpido de coração que é, sua lição final: 

– É preciso o homem não deixar que o dinheiro monte nele. O 
homem é que deve montar no dinheiro. 

 
                                                     *   *   * 

O Carmo, São Francisco, a Sé 
 
Visita a outras igrejas de Mariana. O Carmo, com suas estranhas 

colunas abauladas, ao lado das portas. Seus dois únicos altares, à direita e 
à esquerda do altar-mor. Imagens inexpressivas, um Cristo 
ensangüentado demais. As pinturas na portada interior, representando 
cenas galantes. São Francisco, também com uma bonita portada interior. 
Seus cinzentos púlpitos de pedra. O medalhão no fôrro, representando o 
dilúvio. A Sé, em obras de restauração, é o mais imponente e o mais belo 
dos templos de Mariana. Ostensiva influência chinêsa. Numerosas 
pinturas chinêsas, em ouro sobre escarlate, no cadeiral do Cabido, no 
imenso órgão comido pelos bichos, que os empregados do Patrimônio 
Histórico reconstituem com desvelo, como se aquilo fôsse renda ou um 
vestido de noiva. A enorme pia de pedra, em forma de cálice com tampo 
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de madeira trabalhada e tão grande que um homem comum talvez não 
levante. Ao lado do altar-mor, as colunas semelhando púlpitos. Os 
altares, cada um com tratamento diferente, mostram as inesgotáveis 
possibilidades do barrôco. Anjos curvados sustentam colunas. O 
tabernáculo fica num globo de pedra. No painel do altar-mor, um anjo 
com ar de farrista parece ter o propósito de levar à perdição seus 
companheiros. Mas o que há de verdadeiramente impressionante na Sé é 
a sua monumental portada. Se nada mais tivesse de notável, esta por si 
só, com suas magníficas pinturas primitivas que uma raspagem cuidadosa 
vem revelando, recompensaria uma viagem a Mariana. 

                                                    *  *  * 

O prêso e o violão 

Visita obrigatória, para quem vai a Mariana, é a cadeia, prédio 
antiquíssimo, de paredes tisnadas e absurdamente espessas. Entramos. 
Sanitários primitivos, pouquíssima higiene. Vários soldados. E as grades 
abertas. Um homem de vinte e poucos anos se aproxima, começa a nos 
mostrar as coisas – que são poucas – e a falar sobre a cadeia. Tem o 
rosto fino, os olhos claros. Se, em vez de costeletas, usasse barba, 
pareceria com Cristo. Sai da cela conosco, mostra um prêso na outra 
fazendo uma cadeira. Minha mulher pergunta-me, em segrêdo: 

– Será que esse homem também é prêso? Passeando desse jeito? 
Volto-me para ele: 
– O senhor não é prêso não, não é? 
Então, ele se desculpa: 
– Sou, sim. Mas não gosto de ficar aí pela frente, não, porque o 

meu caso foi aqui mesmo, e êsse pessoal daqui é muito falador.  
– Ah!... Quer dizer que a prisão aqui é folgada. 
– Faço uns trabalhos em chifre. O senhor quer ver? 
Traz-me uma argola, negra cabeça de boi. Os jagunços usam 

adornos como êste para sustentar o lenço no pescoço. Compro o 
trabalho e, nessa hora, vejo um violão.  

- O senhor toca? 
- Toco, mas não acompanho não. Só faço solar. 
- Tira a capa do pinho, começa a afiná-lo. Fora, um soldado toca 

uma sanfona. 
O prêso se levanta, pergunta se o soldado não quer vir tocar 

com ele, mas o outro faz ouvidos de mercador. Então, impossibilitado 
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de afinar o violão, o detento vai até a porta e grita para o tocador de 
sanfona: 

- Para esse negócio aí, ué. 
O soldado obedece, o anjo prisioneiro tange as cordas da lira e 

canta uns sambas de sua autoria: ―Vejo o céu quando anoitece. / Eu 
murmuro uma prece / de minha cela de detento/ adeus minha 
mocidade, / é dolorosa a saudade,/ é cruel meu sofrimento.‖ Ou então: 
―Mas há um alguém/ que comigo também chora, / aguardando a toda 
hora/ eu voltar aos braços seus./ Em minhas preces/ eu rezando peço a 
Deus/ que conserve para sempre / seus olhos nos olhos meus.‖ 

Depois, tocou ―Fascinação‖ e um tango. Conversamos depois. 
Chama-se Sérgio Carvalho Ferreira e pergunta pela minha vida. Digo-lhe 
que trabalho num banco. 

- Ah, eu também trabalhei num banco. Passei ano e meio na 
secção de cadastro. 

- Então, somos duplamente colegas. Eu também trabalho na 
secção de cadastro. 

Ele sorri. Seus olhos azuis cintilam com uma espécie de 
maliciosa compaixão: 

- O senhor também? 
Mas aquilo é chato, não é? 
Baixa novamente a cabeça e recomeça a dedilhar o violão. 

Quando saímos, o prêso Sérgio nos traz à porta da cadeia. A sanfona do 
soldado estava pendurada num prego? Sentado num banco, ele fitava a 
praça deserta. 

 

Caderno de Minas Gerais III549  

 

A visita a Sabará é precedida de uma outra, em Belo Horizonte, 
a Antônio Joaquim de Almeida, diretor do Museu do Ouro e casado com 
a escritora Lúcia Machado de Almeida. Para ele, não é uma sinecura ou 
emprego aborrecido e inevitável. Sua casa revela um homem tomado de 
paixão – uma paixão tranquila – pelas coisas velhas e que sabe trazer para 
nossa hora, como que despojando-as de bolor, vivificando-as. Na casa, 
de um gôsto sem nenhuma extravagância, as antigüidades não parecem 

                                                           
549 Jornal do Commercio – Recife, 29 de maio de 1960. 
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umas intrusas, não destoam do que há de moderno: as coisas fundem-se, 
harmoniosamente, do mesmo modo que se fundem a sua calma e a 
exuberância da melhor. Ele fala devagar, tem a voz abafada, os gestos 
lentos, e seu riso concentra-se nos olhos apertados. Lúcia Machado tem 
os braços leves (num dos pulsos, uma pulseira com amuletos de prata, 
que pertenceu a uma escrava), o riso solto, sonoro e fácil, um cortante 
perfil. E, no entanto, vendo-os, temos a impressão de uma nota grave e 
uma aguda, contrastantes decerto, porém não dissonantes. 

Em Sabará 

Nossa primeira visita é à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, 
construída pela irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 
Pretos. Êstes, nas suas horas de folga, que certamente não eram muitas, 
iam-na construindo, em tôrno à antiga capela. Ignoro quantos anos 
levaram nesse paciente trabalho, mas sei que fôram muitos. Aos escravos 
espalhados pela redondeza, unia este sonho comum: construir uma 
igreja. Uma igreja feita de puros sacrifícios, pois todos os que 
trabalhavam nela estavam abrindo mão de seus minguados ócios 
―carregando pedra nas horas de descanso‖. 

Sobreveio, porém, a abolição da escravatura: e aquele sonho, 
como por encanto, desapareceu. Os pretos dispersaram-se e deixaram 
sem herdeiros sua herança inacabada. Lá está, com suas paredes a meio, 
as grandes pedras à mostra, rejuntadas com estilhaços de pedra, a Igreja 
do Rosário. Por uma porta lateral, temos acesso à capela, que fica dentro 
da igreja e que, segundo o uso, só seria demolida quando a igreja que 
crescia em tôrno de suas frágeis paredes estivesse pronta. Ali rezavam os 
escravos, sonhando com uma igreja grande, onde suas preces ressoassem 
com mais fôrça. Sonho que talvez nascesse da opressão: erguer, ante as 
igrejas dos brancos, uma igreja tão alta quanto a dêles... 

Hoje, caso único no Brasil, a Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário é como um gesto e meio. Como êsses soterrados de Pompéia, 
imobilizados em pleno movimento. 

O Museu do Ouro 

Procura Antônio Joaquim de Almeida fazer do Museu do Ouro 
uma instituição dinâmica. Só uma coisa nos choca – pormenor acidental 
– no velho casarão: a caiação ainda fresca. Isso nos tira um pouco a 
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ilusão de penetrarmos no passado ou que êle venha até nós. O 
mobiliário, os ornamentos, tudo se reencontra e novamente se unifica, 
naquela casa que ouviu os sons dos tempos realmente áureos. Batéias, 
instrumentos de cavar, miniaturas da mina de Morro Velho, com as suas 
galerias, barras de ouro, sinetes, falsificações de barras de ouro (os 
ladrões não fôram inventados no século XX), candeias, imagens do 
santo, balanças, tudo ali está, sabiamente, calculadamente disposto. Pois 
o museu, ao mesmo tempo, reconstituiu uma casa de época – e as duas 
coisas, o ambiente doméstico e os testemunhos da mineração, 
trespassaram-se, não parecendo esses últimos uma incrustação naquela 
casa. Nem desempenha a casa o papel de moldura para eles, lembrando 
antes esses quadros de Chagall, em que elementos heterogêneos se 
confundem numa espécie de unidade mágica. 

Um aviso 

João Batista Magalhães Gomes, um jovem tímido e franzino que 
trabalha no Museu do Ouro, dedica-se presentemente a um estudo sôbre 
Maria Dorotéia Joaquina de Seixas (Marília de Dirceu) e deseja saber se 
existe em Pernambuco a família Araújo Gondim. Se existe, queira dirigir-
se ao snr. João Batista que precisa, a fim de completar o seu estudo, 
algumas informações sôbre a mesma. Seu endereço: Museu do Ouro, 
Sabará, Minas Gerais. 

Nossa Senhora do Ó 

Como um livro de vasta e rústica encadernação que, uma vez 
aberto, nos deslumbrasse com o esplendor e o inesperado de suas 
iluminações, assim é a Capela de Nossa Senhora do Ó. O visitante 
desprevenido pode passar diante dela e seguir viagem, sem lhe prestar 
atenção. Que pode haver no interior daquele templo rústico, dominando 
um pátio maltratado? E, no entanto... 

Uma velha de pés descalços, com um vestido tingido de negro e 
já voltando à antiga côr azul, tem a chave. Abre displicentemente a porta 
– e nos introduz no maravilhoso. A capela data do começo do século 
XVIII, creio que de 1705. E constitui um exemplar raríssimo de barrôco 
com motivos chinêses. Seria quase impossível descrevê-la. Houve um 
tempo em que a capela, como tantas outras igrejas no Brasil, estava 
pintada de branco – ocultas as suas maravilhas sob mãos e mãos de cal. 
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Felizmente, o Patrimônio Histórico fez remover as incríveis camadas de 
tinta, revelando suas numerosas pinturas, onde predomina o vermelho. 

A imagem de Nossa Senhora do Ó, com seus olhos ligeiramente 
oblíquos, à chinêsa, é a mais [bela] que me lembro de ter visto. Tem 
qualquer coisa de boneca oriental, e estatueta de marfim. Parece bailar, 
com sorridente leveza, no silêncio que a envolve. Nas paredes, uma 
profusão de cenas, campestres ou domésticas, pintadas em ouro sobre 
carmesim, é um pouco como o próprio mundo, sôbre o qual reinasse a 
Virgem, com o seu doce e bondoso olhar oblíqüo. 
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