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Quem fez meu corpo? Observo meus pais, 
demoradamente, compara-os entre si, 
compara-os comigo e vejo: não foram eles. Tão 
de longe vem meu corpo que eles esqueceram 
o que significa. Transmitem-no, como um texto 
de dez mil anos, reescrito inumeráveis vezes, 
reescrito, apagado, perdido, evocado, 
novamente escrito e reescrito, uma oração 
clara, antes familiar, tornada enigmática à 
medida que transita, em silêncio, de um ventre 
para outro, enquanto a língua original se 
desvanece (LINS, 1995, p. 26). 
 
 
A grande literatura é apenas uma linguagem 
carregada de sentido até ao mais elevado grau 
possível (Ezra Pound). 
 

https://pensador.uol.com.br/autor/ezra_pound/


RESUMO 
 

O objeto desta dissertação é a escritura em Avalovara (2005), de Osman Lins. As 
características da obra repercutem a maneira nova de fazer arte, configurando-se 
numa espécie de enigma. O objetivo geral é traçar percepções da construção da 
obra. Os objetivos específicos são desenvolvidos em torno de leituras uniformes e 
desuniformes dos palíndromos, percebendo os efeitos da narrativa que circulam 
tempos na atemporalidade artística textual. A crítica do texto literário em Avalovara 
(2005) propala supostas divergências do reconhecimento da obra como gênero 
único, pois mistura palavras e símbolos num mesmo campo. A suposta necessidade 
de transparecer algo diferente faz dessa arte literária reflexo da vida solitária em 
sociedade. As histórias partem do imaginário, sendo reveladas nos signos, nos 
espaços de sentidos plurais, como o amor de Abel . A forma sígnica está contida 
no palíndromo, dentro da espiral. Sua cobertura é de elementos feitos de palavras, 
números, símbolos. Tudo usado para destacar os signos de uma imagem fulgurante 
de gênero literário. Os autores trabalhados incluem Ana Luiza Andrade (2014); 
Hannah Arendt (2000); Gaston Bachelard (2000); Mikhail Bakhtin (1997); João 
Alexandre Barbosa (1974); Roland Barthes (1992; 1987); Walter Benjamin (1996); 
Henri Bergson (2006); Antonio Candido (2005); Gilles Deleuze (1999; 2005); 
Benedito Nunes (1995), entre outros. Nesse sentido, a análise teórica da escritura 
incide na configuração do discurso. Assim, as estruturas de composição da narrativa 
perpassam pelo teatro grego, com o palíndromo, característico do século III a.C. A 
completude segue rumo ao infinito, estabelecendo o imaginário pelos fragmentos, 
causando variação de focos, espaços, temporalidades e linguagens. 
 
Palavras-chave: Avalovara. Espiral. Palíndromo. Tempo. 



ABSTRACT 
 
The object of this dissertation is the writing in Avalovara (2005), of Osman Lins. The 
characteristics of the work reflect the new way of making art, becoming a kind of 
enigma. The general objective is to draw perceptions of the construction of the work. 
The specific objectives are developed around uniform and unequifled readings of the 
palindromes, perceiving the effects of the narrative that circulate times in the textual 
artistic atemporality. Criticism of the literary text in Avalovara (2005) propounds 
supposed divergences from the recognition of the work as a single genre, for it mixes 
words and symbols in the same field. The supposed need to show something 
different makes this literary art a reflection of solitary life in society. The stories depart 
from the imaginary, being revealed in the signs, in the spaces of plural senses, such 
as Abel's love . The sign form is contained within the palindrome within the spiral. 
Its coverage is of elements made up of words, numbers, symbols. All used to 
highlight the signs of a glowing image of literary genre. The authors worked include 
Ana Luiza Andrade (2014); Hannah Arendt (2000); Gaston Bachelard (2000); Mikhail 
Bakhtin (1997); João Alexandre Barbosa (1974); Roland Barthes (1992; 1987); 
Walter Benjamin (1996); Henri Bergson (2006); Antonio Candido (2005); Gilles 
Deleuze (1999; 2005); Benedito Nunes (1995), among others. In this sense, the 
theoretical analysis of writing focuses on the configuration of discourse. Thus, the 
structures of composition of the narrative permeate the Greek theater, with the 
palindrome, characteristic of the third century BC. Completeness goes on towards 
the infinite, establishing the imaginary by the fragments, causing variation of focuses, 
spaces, temporalities and languages. 
 
Keywords: Avalovara. Palindrome. Spiral. Time. 
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INTRODUÇÃO 
 

O objeto deste estudo é a escritura em Avalovara (2005), de Osman Lins, 

obra de 1973. A escolha se deu pelas características da linguagem que repercutem 

para uma maneira diferente de fazer arte, mostrando símbolos misturados com as 

palavras, tudo sendo signo uníssono da narrativa que segue a rota da 

reversibilidade. O teor primordial das linhas configura-se como espécie enigmática 

com seu formato espiralado, coberto por uma capa de elementos que destacam a 

imagem fulgurante desse gênero literário.  

O objetivo geral consiste em analisar a construção da obra Avalovara (2005), 

com seus sentidos plurais multifacetados. Os objetivos específicos são 

desenvolvidos em torno de leituras uniformes e desuniformes dos palíndromos. Os 

efeitos da narrativa circulam tempos1 dentro da atemporalidade artística, além de 

sua configuração como gênero. Os signos são simultaneamente aludidos num 

espaço único, mas plural de sentidos: 

 
 
As pontas da espiral, desgarradas no infinito, unem-se aqui para a 
consecução de uma plenitude que é toda a busca do livro. Romance? 
Poesia? Tratado da narrativa? Visão do mundo? No universo sem gêneros 
literários da literatura contemporânea, o livro de Osman Lins se situa numa 
ambiguidade ilimitada. A começar pela linguagem, que varia também com o 
movimento da espiral, indo da simplicidade das expressões até a paráfrase 
do Cântico dos Cânticos, do tom de arrolamento metódico aos vôos largos 
da poesia (LINS, 2005, p. 9).   
 
  

 A crítica do texto literário em Avalovara (2005) propala supostas divergências 

do reconhecimento da obra como gênero único, pois mistura palavras e símbolos 

num mesmo campo. Nesse sentido, a análise teórica da escritura incide na 

configuração do discurso. A suposta necessidade de transparecer algo diferente faz 

dessa arte literária reflexo da vida solitária em sociedade. As histórias partem do 

imaginário, são reveladas nos signos, nos espaços de sentidos plurais. O signo 

revelador de um grande amor de Abel não passa de uma figurinha: . 

 O palíndromo de letras lidas em todas as direções esboça seu quíntuplo de 

palavras criativas: “SATOR, AREPO, TENET, OPERA e ROTAS”. A linguagem é 

assim desestabilizadora. O uso dos elementos forma uma nova estrutura narrativa. A 

composição do processo artístico é referência de imagens caracterizadoras de sua 
                                                           
1 Existem outros tempos, mas o tempo tratado nesta pesquisa é o conceituado em Bergson (2006). 
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origem. A antiguidade do palíndromo o torna ainda mais interessante, sendo seu 

primeiro registro datado de aproximadamente 200 a.C. O poeta grego Sótades de 

Maronéia compôs textos em palindrômicos. Os versos acrósticos ficcionalizados se 

presentificam em Avalovara (2005). 

Os termos “SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS” transfiguram-se nos 

palíndromos, vistos como quadrado mágico, por sua composição perfeita. Forma-se 

o conjunto das letras, da imagem do texto, cuja imbricação desnuda a invenção feita 

máquina. Os espaços de vida de cada personagem revelam sua liberdade e, ao 

mesmo tempo, sua solidão ora vivendo, ora morrendo por um grande amor.  

A completude da obra está repleta de fragmentos. É a poética do imaginário 

como perfil dos desdobramentos do palíndromo. A possibilidade de infinitude se faz 

presente em poucas letras, que estruturam a escritura. A organização do trabalho 

criativo divide-se em quadrados dentro do invólucro da espiral. Como denota a 

epígrafe, Avalovara (2005) representa uma decisiva modernidade. O autor exerce o 

papel de integralizador de regras próprias, de algumas formas poéticas. 

O primeiro capítulo desenvolve as ideias teóricas que se ligam ao modo 

criativo em Avalovara (2005). O intuito é destacar a mistura de signos desnorteantes 

do gênero literário. Isso faz da obra uma narrativa diferente de outras. Ao longo dos 

séculos, o romance passou por várias transformações, sendo feito enigma em 

Avalovara. É enigmático, pela dificuldade de compreensão e de reconhecimento da 

obra em análise como gênero único.  

O segundo capítulo traz algumas observações do gênero romanesco com seu 

comungo de palíndromos. Em Avalovara (2005), são encontrados os elementos 

discursivos imbricados de palavras e símbolos. O olhar sobre o desenredo perpassa 

o registro de palindrômicos, sendo o mais antigo datado de 200 a.C. Os versos 

acrósticos concretizam a linguagem num invólucro repleto de desafios enigmáticos. 

Umas das amadas é figurativizada por . Romper com a leitura apenas de 

palavras é obrigatório para a fruição da história na mente de quem lê signos 

como . Os encadeamentos são atemporais, com corte do fluxo narrativo, em 

espiral infinito. O processo e a intercalação dos signos acabam por desconstruir o 

exercício da memória em buscar entender quem são as personagens e o que 

realmente eles viveram em cada espacialidade. 

O terceiro capítulo traz as ocorrências que definiram lugares e tempos em 

Avalovara. A escritura lança para fora as vinculações normais de textos 
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convencionais. O quadrado parece conter a espiral, mas apenas sugere sua 

definição criativa bem delineada. O texto literário está num tempo, sendo este dentro 

daquele figurativizado para causar os vaivéns dos impasses contextualizados, entre 

cidades e continente. As similitudes de tempos formam simultaneidades de 

libertação de tudo que está contido na arte literária. 

Os autores trabalhados aqui incluem Ana Luiza Andrade: Osman Lins: crítica 

e criação (2014); Hannah Arendt: A condição humana (2000); Gaston Bachelard: 

Instante poético e instante metafísico (2000); Mikhail Bakhtin: O espaço e o tempo 

(1997); João Alexandre Barbosa: A metáfora crítica (1974); Roland Barthes: S/Z 

(1992), O prazer do texto (1987); Walter Benjamin: Obras escolhidas: magia e 

técnica, arte e política (1996); Henri Bergson, com a obra Duração e simultaneidade 

(2006); Antonio Candido: A espiral e o quadrado (2005); Gilles Deleuze: 

Bergsonismo (1999), A imagem-tempo (2005); Benedito Nunes: O tempo na 

narrativa (1995), entre outros. 

Avalovara (2005) é uma narrativa contemporânea ficcional, centra-se em 

formas quadradas e espiraladas na criação discursiva. Exige do leitor a 

consciência sobre planos diferenciados que se moldam num mesmo espaço e 

tempo. É revelado um pacto ficcional. O discurso se negativiza, não sendo uma 

coisa, nem outra. Revela-se como algo diferente, desestruturante, ao colocar o 

grande amor de Abel como apenas um signo . Causa variação de focos, 

espaços, temporalidades e linguagens. Lança-se como enigmática inquietude indo 

de um ponto ao outro dentro do meio intelectual.  
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1 O TEMPO ESPIRALADO EM AVALOVARA 

 
A obra Avalovara (2005), de Osman Lins, está inserida na arte 

contemporânea como uma das mais exuberantes em mutações da linguagem. As 

transformações que esse gênero passou ao longo dos anos até a atualidade são 

tantas e tão várias, mas poucas obras literárias se revelam como tal. O enigma 

constituído a cada palavra discursiva elenca Avalovara como alvo de discussão.  

Muitos críticos apontam que essa obra não se enquadra no gênero referido. 

Nesse sentido, o estudo propõe a análise com ponte teórica de que é um romance, 

para assim determinar a configuração da linguagem em Avalovara (2005). Como a 

escritura surge da atividade de fingir, a obra objeto pode ser vista assim, tendo suas 

histórias narradas em seu espiral2.  

Os elementos criativos em Avalovara (2005) perpassam gêneros literários, 

desde a tragédia até a comédia, para formar sua estruturação própria de 

composição, enveredando para o teatro grego. Com esses aspectos, a teoria 

Bakhtin nos esclarece sobre o desenvolvimento da escritura, sendo propenso de 

diversas lutas que podem ser vistas no embate das linguagens criadas por Osman 

Lins: 

 
 
A palavra romanesca teve uma longa pré-história que se perde nas 
profundezas dos séculos e dos milênios. Ela se formou e amadureceu nos 
gêneros do discurso familiar ainda pouco estudados, da linguagem popular 
falada, e do mesmo modo em alguns gêneros literários e folclóricos 
inferiores. No seu processo de surgimento e desenvolvimento inicial a 
palavra romanesca refletiu a antiga luta de tribos, povos, culturas e línguas, 
ela era uma ressonância completa dessa luta (BAKHTIN, 1990, p. 371). 
 
 

   Avalovara (2005) é justificável na cultura artística pela multivariedade da 

linguagem, sendo diferente das artes comumente conhecidas. A arte literária 

metamorfoseia-se a seu bel prazer. Isso a identifica na contemporaneidade como 

autônoma, sendo terreno fértil de compartilhamentos entre tempos, espaços e 

modos de fazer arte.  O despojamento de não se manter estável, faz de Avalovara 

um portfólio-arte repleto de curvas artísticas que se escondem das influências de 

                                                           
2 É uma linha curva que tende a se desenrolar a partir de um ponto, de maneira regular, afastando-se 
dele gradualmente. “Curva plana cujo raio polar é uma função constantemente crescente (ou 
decrescente) do ângulo polar. Que tem a forma de espiral; enroscado como o caracol: escada espiral” 
(DICIONÁRIO DICIO, 2016).  
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supostas visões de mundo, na continuidade dos acontecimentos, conforme Bergson 

(2006): 

 
 
[...] o tempo, para nós, confunde-se inicialmente com a continuidade de 
nossa vida interior. O que é essa continuidade? A de um escoamento ou de 
uma passagem, mas de um escoamento e de uma passagem que se 
bastam a si mesmos, uma vez que o escoamento não implica uma coisa 
que se escoa e a passagem não pressupõe estados pelos quais se passa: a 
coisa e o estado não são mais que instantâneos da transição artificialmente 
captados; e essa transição, a única que é naturalmente experimentada, é a 
própria duração (BERGSON, 2006, p. 51). 
 
  

 O teor da palavra romanesca em cada geometria oculta da narrativa chega a 

ser um tanto refletor de um emaranhado rigorosamente planejado. A duração é 

reflexo das transições dos acontecimentos. Os discursos fulgurantes mostram o 

aspecto metalinguístico da obra. Daí a imagem é de um movimento espiralado como 

se fosse o escorrer de um líquido pelo ralo ou que girasse sem parar em torno de um 

único ponto.  

 A valorização da Análise do Discurso (AD) requer ser elevada, pois que o 

instrumento de observação carrega em sua linguagem a infinitude de interpretação 

pelo percurso circular que faz, apesar de estar aparentemente contida em quadrados 

menores encaixado num maior. A configuração artística é mutacional, havendo 

pontos de destaque para um texto de transformação da narrativa comum: 

 
 
No paraíso das palavras. Trata-se verdadeiramente de um texto 
paradisíaco, utópico (sem lugar), de uma heterologia por plenitude: todos os 
significantes estão lá e cada um deles acerta na mosca; o autor (o leitor) 
parece dizer-lhes amo a vocês todos (palavras, giros, frases, adjetivos, 
rupturas: de cambulhada: os signos e as miragens de objetos que eles 
representam) (BARTHES, 1987, p. 13). 
 
 

 O momento de produção artística parece ter sido proposto para se 

desvencilhar da busca por características de estórias comuns, vistas em suas 

sequências de palavras, frase, orações que conjugam o texto. Avalovara (2005) 

revela-se em cada letra, nos seguimentos desuniformes. Como uma espiral começa 

dando voltas em si menores, podendo ou não se alargar à medida que se distancia 

do seu ponto inicial, também se ronda com segmentos, mas ora menores, ora 

maiores: 
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Figura 1: Espiral de Arquimedes  
Fonte: 
<https://www.google.com.br/search?q=espiral&espv=2&biw=683&bih=319&site=webhp&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjixduqvd7RAhWEHpAKHbnhAcQQ_AUIBigB#imgrc=5PhpEPeBRHs
_EM%3A>. Acesso em: jan. 2017. 
 

 
Figura 2: Caracol 
Fonte: 
<https://www.google.com.br/search?q=caracol&espv=2&biw=683&bih=319&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwj2pKmiwN7RAhVLkJAKHV8iChMQ_AUIBigB>. Acesso em: jan. 2017. 
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A figura um mostra a espiral de Arquimedes3 mostra as linhas traçadas sem 

tocar uma na outra. A figura dois apresenta a imagem de um caracol, tendo 

semelhança com o traço espiralado proporcional, em que as voltas do movimento 

têm progressão de tamanho. A curva é conhecida por vários nomes, sendo um deles 

“espiral equiangular”: 

 
 
Diversos outros nomes foram atribuídos a essa curva, entre eles “espiral 
geométrica”, porque para uma mesma direção os diversos raios vetores 
estão distribuídos segundo uma progressão geométrica. Halley, celebrizado 
pelo cometa que leva seu nome, batizou-a de ‘espiral proporciona’” porque 
as partes de um mesmo raio, subdividido pelas diversas voltas, estão numa 
proporção contínua.4 
 
 

As formas em espiral uniforme ou proporcional podem efetivar a ideia da 

tessitura da narrativa na rota da reversibilidade em Avalovara (2005). A 

transformação do romance, com o passar dos séculos, também se desenvolveu de 

dentro para fora, como se quisesse descobrir-se seguindo rumo ao infinito cada vez 

mais distante da era clássica romanesca. Forma e conteúdo artísticos ganharam 

outra roupagem, acompanhando sua própria celeridade contemporânea.  

A assunção da natureza paradoxal da arte literária tem tons poéticos, 

dramáticos, enigmáticos, extravagantes para o portentoso exagero ou devaneio 

surreal, a manifestação de características das esferas artísticas consiste em 

expressar a transgressão dos limites entre o espaço e o tempo. O aparente conflito 

entre atemporalidades e espaço, entre linguagem retilínea e escritura literária, é feito 

como recurso de linguagens que parecem harmônicas num emaranhando sem fim:  

 
 
Consideremos a divisão bergsoniana principal: a duração e o espaço. Todas 
as outras divisões, todos os outros dualismos a implicam, dela derivam ou 
nela terminam. Ora, não podemos nos contentarem simplesmente afirmar 
uma diferença de natureza entre a duração e o espaço. A divisão se faz 
entre a duração, que ‘tende’, por sua vez, a assumir ou a ser portadora de 
todas as diferenças de natureza [...] e o espaço, que só apresenta 

                                                           
3 “Arquimedes foi um grande matemático e físico. Detentor de um enorme conhecimento, destacou-se 
por inúmeras invenções, como a descoberta do número π (pi) que surge da relação entre o 
comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, e a formulação de um princípio batizado com o 
seu nome, O Princípio de Arquimedes. A teoria proposta por Arquimedes relata que, ‘Todo corpo 
mergulhado num fluido em repouso sofre, por parte do fluido, uma força vertical para cima, cuja 
intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo’. 
Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/a-descoberta-arquimedes.htm>. 
Acesso em: jan. 2017. 
4 Disponível em: <http://www.feg.unesp.br/~jrzeni/disciplinas/2007/CDI-
2_2007/Trab_dos_Alunos/AdrianaMarisa.pdf>. Acesso em: jan. 2017. 
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diferenças de grau (pois ele é homogeneidade quantitativa). Portanto, não 
há diferença de natureza entre as duas metades da divisão; a diferença de 
natureza está inteiramente de um lado. Quando dividimos alguma coisa 
conforme suas articulações naturais, temos, em proporções e figuras muito 
variáveis segundo o caso: de uma parte, o lado espaço, pelo qual a coisa só 
pode diferir em grau das outras coisas e de si mesma (aumento, 
diminuição); de outra parte, o lado duração, pelo qual a coisa difere por 
natureza de todas as outras e de si mesma (alteração) (DELEUZE, 1999, p. 
22). 
 
 

 A articulação da duração, sinônimo de tempo, e do espaço revela as 

variações dos elementos criativos. O ato de buscar algo como dito precisa ser 

compreendido como ferramenta da criação e da leitura. A Literatura remete o buscar 

para o preenchimento das lacunas da leitura, porém, apreciar o movimento da arte é 

fazer um pacto de leitura com a obra lendo os vazios da invenção como se texto 

contivesse ali: 

 
 
SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS é uma frase inventada por um 
escravo frígio de Pompéia, feita de cinco palavras, cada uma com cinco 
letras, que se pode ler igualmente nos dois sentidos, e em cuja composição 
entram apenas oito letras, que, distribuídas pelos quadrados menores, 
constituem as linhas narrativas. Nos vinte e cinco quadrados que formam o 
quadrado grande, onde se contém a espiral, as palavras se sobrepõem 
horizontalmente, mas também se estendem em colunas verticais, pois a 
frase pode ser lida indiferentemente da esquerda para a direita, da direita 
para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, em diversos 
rumos (LINS, 2005, p. 8). 
 
 

O palíndromo estabelece o jogo de temas desencadeados na narrativa. 

Forma caminhos traçados dentro da espiral que sugere ser uniforme em seu 

desenvolvimento, mas o quadrado toma espaços desuniformes, ora preenche cinco 

campos, ora seis, podendo ser menos ou mais. Na primeira e na última linha e na 

primeira e na última coluna, a palavra “SATOR” foi formada, mas no último caso se 

deu inversamente “ROTAS”. Isso mostra o vai e vem da narrativa em torno de si, sua 

rotação é progressiva e regressiva, ao mesmo tempo:  
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Figura 3: Palíndromo 
Fonte: (LINS, Ivan. Avalovara. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 17). 
 
 

 O conjunto dos termos na figura é “SATOR, AREPO, TENET, OPERA e 

ROTAS”. São cinco palavras inventadas, cada uma com cinco letras. A leitura parte 

dos dois sentidos. Na composição narrativa com rotas de reversibilidade, a 

sobreposição das colunas verticais e horizontais tece esse jogo de cima para baixo, 

da esquerda para a direita, vice-versa o tempo todo. Isso mostra as relações entre 

as personagens de um para com outra, entre temporalidades e espacialidades na 

permanente reversibilidade: 

 
 
Assim, na narrativa, o amor é visto do homem para a mulher, da mulher 
para o homem, do presente para o passado, do passado para o presente, 
daqui para ali, dali para aqui, numa reversibilidade vertiginosa que traz à 
baila a evocação da herma de Jano e chega a uma mulher que é também 
homem, para um homem que poderia eventualmente ser também mulher. 
As reversibilidades prosseguem ainda em outro plano, quando o Narrador 
se transforma periodicamente em Autor e a narrativa quebra a imagem do 
real, para apresenta-lo como fantasia composta (LINS, 2005, p. 8). 
 
 

 A narrativa é reversa entre gêneros o tempo todo, mostrando esse fenômeno 

entre personagens, objetos e todo seu universo. O ficcional se denuncia na 

representação do real com caráter ilusionista. O maquinismo montado como livro 



19  

 

ecoa a polifonia, como vidas que palpitam desejosas por viverem sua potência 

mutante. As emoções fluem como mistificação desmistificadora.  

 Personagens tem relacionamentos, mas não nome feito por palavras, embora 

por símbolos . A terceira mulher se revela nominada como signo. As outras 

mulheres, amores de Abel, foram chamadas de Roos e Cecília. Será ela apenas 

mentalizada pelo narrador? Independentemente da resposta, sua imagem faz parte 

do jogo narrativo, despertando ainda mais curiosidade para seu símbolo. 

 

1.1 Sentidos Polifônicos 

 

A escritura Avalovara (2005) sincretiza signos como uma espécie de 

amálgama social de percepções, com sentidos polifônicos organizados num 

estilística própria. Os discursos de Abel, por exemplo, sintonizam épocas e lugares 

por onde ele passou, revelando os desdobramentos de histórias de amor. Cada 

relação foi vivida por um homem que tem dentro de si o triângulo amoroso. As duas 

cidades capitais e um continente - Recife, São Paulo e a Europa - tornam-se pontos 

de referências para falas das personagens serem notadas: 

 
 
O amor é signo da carência e da mediação na busca da plenitude. Nesse 
sentido é o condutor de Abel, através das figuras femininas. O protagonista 
percorre uma trajetória que vai da insciência, quando ainda menino deita-se 
à beira da cisterna, à busca da Cidade na Europa, quando jovem, e, de volta 
ao Recife, ao encontro de Cecília. Essa personagem andrógina é a 
condutora que o levará a superar um limite (GOMES, 2001, p. 197). 
 
 

A estada na Europa aproximou Abel de Anneliese Roos. A união dos dois 

representam o encontro entre mundos num terceiro mundo, pois ele não é europeu, 

ela alemã. Os desabitados coabitam longe de suas terras natais, mostrando que o 

amor não tem fronteiras, nem tempo para acontecer. Por ser um ente dono de si, o 

amor não se limita a distância, as dificuldades de transposição. 

Em Recife, Abel encontra-se com Cecília, personagem andrógeno, sem 

limites de se transformar em homem e em mulher. Suas mutações mostram sua não 

essência. É a contingencia da obscuridade de Cecília sendo feminina e masculina 

ao mesmo tempo. O sombrio toma conta da relação entre o casal. A 

superabundância das diferenças, que se juntam, é direcionadora da narrativa: 
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Homens e mulheres deslizam do seu corpo, andam entre as cadeiras e as 
mesas rusticas deste restaurante assentando entre coqueiros (alguns 
troncos varam o teto de palha e quando o vento sopra com mais força ouço 
o roçar das palmas sobre a coberta, saem, sentam-se nas pedras, 
estranhos, suas pegadas cruzam-se na areia (LINS, 2005, p. 195-6). 
 
 

O homem vive seus amores como se cada caso não tivesse acabado, pois o 

passado retorno a sua mente em câmara lenta. Ele pertence ao mundo, tem contato 

com a diversidade social em seu pleno processo. Entretanto, o plurilinguismo, a 

pluriforma e a multiculturalidade participam da construção de vida das personagens:  

“[...] o romance orquestra todos os seu temas, todo seu mundo objetal, semântico, 

figurativo e expressivo” (BAKHTIN, 1990, p. 74).  

O plurilinguismo da Literatura entoa os discursos de sua composição, pelos 

quais personagens dialogam entre sim, fazendo nascer cenários dos tempos dos 

amores. A unidade plural romanesca se constitui pela ligação entre langue e parole5, 

na estratificação da linguagem - língua x fala, mas tomando como base para 

transformar o discurso em algo misturado com símbolos.  

O conjunto diversificado da linguagem em Avalovara (2005) ultrapassa as 

normas linguísticas apresentadas desde os estudos saussureanos. A unidade 

artística transforma a sequência da linguagem em interdições de figurinhas como se 

elas eclodissem a palavra que supostamente deveria haver em seu lugar. Acontece 

uma atualização constante do discurso literário inovador. A interação frásica com as 

imagens incutidas nas linhas forma sentidos com forças centrípetas e centrífugas ao 

mesmo tempo: 

 
 
Os símbolos, os movimentos centrífugos e centrípetos, a dispersão e 
reunificação e a conjugação dos opostos redimensionam a fugacidade da 
experiência vivida e as inquietações humanas. A circularidade [do signo] e 
a concepção hermética do movimento circular contínuo revelam que a 
aparente disposição dos temas conforme a incidência da espiral sobre as 
letras do palíndromo oculta outros padrões, que são da ordem do 
entrelaçamento e da contigüidade de início e fim, anulação das distâncias 
e dos pólos opostos, como no encontro dos corpos dos amantes (GOMES, 
2001, p. 199-200).  
 
 

A meticulosa montagem da engenhosidade é de puros símbolos. As 

proporções dos acontecimentos são de múltiplas significações, estabelecem a cada 

instante poético novas relações: “O instante poético é, portanto, necessariamente 

                                                           
5 SAUSSURE, Ferdinand. Curso de linguística geral. Organizado por Charles Bally e Albert 
Sechehaye. São Paulo: Cultrix, 2006. 
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complexo: movimentos, teste -convida, conforta, é surpreendente e familiar. Em 

essência, o instante poético é uma relação harmônica entre dois opostos”6 

(BACHELARD, 2000, [s.p], tradução nossa).  

O processo dos discursos sugestivamente opostos faz-se de dramas da 

sequência polifônica. A história literária tem sua força em movimento da espiral com 

imagens da técnica narrativa. A polifonia revela-se então por palavras e por 

símbolos, unificam-se e centralizam-se para o novo sistema linguístico criativo. Isso 

perpassa as ideias de Bakhtin (1990, p. 82), ditando que cada arte pode pertencer a 

uma língua única, isto é, da criação, com alguma sugestão de vínculo com o 

“plurilinguismo social e histórico” (BAKHTIN, 1990, p. 82).  

A visão da escritura na égide bakhtiniana configura-se pelo jogo polifônico 

com recursos intertextual e heterológico. Observa-se a pluralidade de linguagens no 

tecido discursivo. A multiplicidade de discursos tece os fios dialógicos, apodera-se 

do campo narrativo para desenvolver a percepção discursiva. O diálogo passa a ser 

espécie de interação do presente com o passado, das personagens em diferentes 

situações.  O princípio dialógico penetra em cada espaço da elaboração literária, 

tornando-se o fluxo complexo, distinto e figurante da linguagem visto na polifonia:  

 
 
O dialogismo não deve ser confundido com polifonia, porque aquele é o 
princípio dialógico constitutivo da linguagem e esta se caracteriza por vozes 
polêmicas em um discurso. Há gêneros dialógicos monofônicos (uma voz 
que domina as outras vozes) e gêneros dialógicos polifônicos (vozes 
polêmicas) (RECHDAN, 2003, p. 9).  
 
 

A polifonia faz parte do movimento dos acontecimentos da escritura. Se a 

linguagem se desenvolve por um ou mais personagens, não é o foco da criação, 

mas sim que discursos plurais sejam vistos numa imagem de redemoinho, 

semelhante ao caracol. Isso para que as correspondências entre os signos, sejam 

eles verbais ou não, possam compenetrar no tempo da obra. Além disso, a arte 

literária sendo estilizada dentro de outro tempo: o contemporâneo. 

As particularidades estilísticas, em Avalovara (2005), geram essa visão sobre 

a multidiscursividade, com o sentido de revelação polifônica, na atemporalidade. A 

composição interna da obra revela o contexto da história, inserido dentro de uma 

                                                           
6 “El instante poético es, pues, necesariamente complejo: conmueve, prueba −invita, consuela−, es 
sorprendente y familiar. En su esencia el instante poético es una relación armónica de dos opuestos” 
(BACHELARD, 2000, [s.p]). 
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linguagem tão singular que, quando o leitor se depara com o texto, nem precisa lê-lo 

com profundidade para saber de que escritor se trata, pela figura . A escritura se 

elege com uma singularidade mais que única, por seus elementos simbólicos 

misturados com as palavras. A mudança do conteúdo e da forma estabelece como 

regra a espiral, caracolado uniformemente rumo ao infinito da organização 

polifônica. 

 

1.2 Os Elementos Criativos em Avalovara na Baila do Escritor 

 

A obra Avalovara (2005), publicada em 1995, é a terceira da coletânea de 

Osman Lins. (1995). O visitante (1955) e O fiel e a pedra (1961) são seus 

antecedentes. O desdobramento discursivo segue os rastros das escrituras, 

contendo os conflitos morais de uma personagem que (re)vive seus amores, 

fugindo dos abalos do tempo. 

A obra prende elementos de deliberação da fantasia, sendo bem calculada 

para desvendar em parte sua imprecisão. Essa característica faz do escritor 

ganhador de prêmios. As tensões introspectivas em seus personagens pulsam sob 

os mandos de uma linguagem nada convencional. A configuração da escritura é 

narrativa repleta de linguagens verbal e não verbal.  

A condição de fragmentar o discurso como se pertencesse a uma única 

linguagem da abertura para se pensar em Avalovara (2005) como um agrupamento 

de gêneros. A obra ganha vitalidade de narrativa metagênero nas linhas da 

reversibilidade, quando ocorre o uso do palíndromo , por exemplo.  

O discurso tem uma produção de transição de palavras para símbolos e 

vice-versa. O autor promove um suposto surgimento de matizes entre os gêneros. 

A transitividade faz confluência de linguagens como renovação da narrativa. 

Segue-se uma nova linha de arte literária, numa ordem típica de si. A precisão 

geométrica do livro leva o leitor à apreciação da minúcia implacável que descreve 

uma espécie de poesia livre: 

 
 
Fechada a janela e acesa sobre a cômoda uma vela, evolui o relato 

de , mutilado e nem sempre compreensível, dentro da madrugada, 
misturado com o vôo interminável dos pássaros noturnos e o cheiro dos 
lençóis, que recendem a folhas de canela. Move-se a chama aos 

movimentos mais vivos de e a sombra do seu corpo, agitada, faz 
tangerem as tábuas. As flores do quimono sempre aberto recuperam o 
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viço e entre a pele de e o espaço que a envolve é como se houvesse 
um leve pêlo intocável e transparente, matéria sem nome, luz e carne, 
uma gradação misteriosa (LINS, 2005, p. 241). 
 
 

A liberdade da linguagem oculta o nome da mulher amada por Abel. Ao 

mesmo tempo, revela um ser não compreensível, mutilado no sentido de ser 

fragmentado. Apresenta-se na noturnidade, seu espaço é como pelo intocável, 

transparente, por si feita de mistério. O símbolo pode ter variadas imagens como 

se fosse mulher, homem, pensamento, história, passado e presente: 

 
 
[...] o ato pelo qual introduzimos o passado e o presente no espaço 
esparrama nele, sem nos consultar, o porvir. Esse porvir continua sem 
dúvida oculto por um anteparo; mas agora o temos lá, pronto, dado com o 
resto. Ou mesmo, o que chamávamos escoamento do tempo não 
passava do deslizar contínuo do anteparo e da visão gradualmente obtida 
do que estava à espera, globalmente, na eternidade (BERGSON, 2006, p. 
72). 
 
 

Em Avalovara (2005), no prefácio, Antonio Candido pontua uma leitura dual 

do que contém na linguagem do deslizar contínuo do porvir. Há o sentimento 

dominador que enevoa os outros sentimentos. A escritura é poética, desvela a 

narrativa excludente do modelo convencional do discurso e includente de misturas 

de palavras e símbolos. Tudo vira signo do gênero literário. Falar somente por 

palavras não faria do texto algo tão desestruturante, a história ficcionalizada que 

se mantém em segredo.  

O escritor usou a ambiguidade ilimitada de símbolos.  Os modos de narrar 

fazem confluências de gêneros e linguagens. A execução literária mostra seu 

resultado, com a trajetória de um herói de muitos amores. Os contextos ficcionais 

se apresentam em espaços multifacetados de reverberações conflitantes entre 

masculino e feminino, amor e desamor, encontro e desencontro, presença e 

ausência. 

A aparência humana é simulada em face a símbolos da experiência dos 

personagens. Os ciclos temporais, espaciais eclodem no quadrado que se 

entretece com o espiralado. A linha da escritura elucida suas propriedades sem 

limitações. Ir e vir são a mesma coisa, estar ou não estar também. Isso pode ser 

visto na vida de Abel, no seu troca troca de amores.  

Dentro do jogo metalinguístico, as categorias tempo e espaço são meras 

especulações. O processo de realização do discurso divide e subdivide seu 



24  

 

percurso. As revelações se originam das correspondências entre o palíndromo: 

“sator arepo tenet opera rotas”. Tudo sofre a mistificação só de relacionar com a 

personagem , sem nome feito de palavras.  

A voz narradora parece incorporar-se como a imagem de Abel. Ela finge 

introduzir e paralisar o tempo, no suposto espaço. A reprodução do movimento 

discursivo revela o quanto temporalidade e espacialidade tornam-se sem 

importância no invólucro do desenredo:  

 
 
Ubatuba, nesta quinta-feira de novembro, lembra uma cidade morta ou da 

qual fugiram os habitantes. O rosto de , de perfil, adquire, à claridade 
fria da tarde, contra os vidros molhados do carro, uma transparência que 
o faz intocável e diste. Ergue-se nas mudanças de marcha o vestido, 
seus joelhos luminosos. Algumas casas antigas e de aparência nobre, 
também estas maculada, assinalam um período ascendente e encerrado. 
Castelo Branco adia sine die a execução de noivas cassações de 
mandatos. Um ciclista, conduzindo varas de pescar, parassa sob a chuva 
fina. 
– Traí e ofendi. Se você conheceu o desespero, talvez concorde 
comigo, Abel: o desespero, em suas formas agudas, não é abstrado 
(LINS, 2005, p. 31-2). 
 
 

 Há a anulação do que pensar sobre o espaço em Ubatuba. O demonstrativo 

“nesta” nada demonstra de fato. O dia e o mês não são referências de grandes 

eventos. As mudanças de marchas de quem veste o vestido mostram joelhos, 

curvas luminosas. Como se fosse parte do corpo lapidado como joia, joelhos incide 

sobre sua própria luminosidade.  

 O narrador desnuda sua história de traição e ofensas, seu sentimento de 

desespero por suas ações. Abel se transforma em confidente da voz. O passado é 

narrado como algo concreto, não abstrato. O movimento discursivo é 

espelhamento dos acontecimentos de quem fala e de quem ouve. Abel é visto 

naquelas palavras, parece que a voz fala do outro e não de si. O princípio 

enunciativo reside dentro de cada narrativa, no uso de tempo e espaço da 

infinitude: 

 
 
Repassa, assim, nos banhos, nos sonhos, só em companhia, durante as 
representações teatrais ou ao longo de seus habituais passeios às 
vertentes suaves do vulcão, todos os termos palíndromos de que pode 
lembrar-se acabando por, dentre todos, optar pelo que pode lembrar-se, 
acabado por, dentre todos, optar pelo que mais fascinante lhe parece. 
Escolhe a palavra TENET, não apenas por ser um verbo indicativo de 
posse, de domínio, fator de alta importância para ele, um escravo, como 
por subentender (tenet: “conduz”, “sustém”; mas quem conduz, quem 
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sustém?) a existência de um terceiro, um agente, alguém que age, 
desconhecendo-se porém sua identidade e o que faz ao certo (LINS, 
1995, p. 35).  
 
 

A condução narrativa é o entrelaçamento próprio da trama. A história de 

Abel, como personagem conhecedor do seu destino, funde-se como signo na 

condução da narrativa. Ele narra o percurso de sua formação e do texto sua 

experiência com três personagens reúne o sentido de sua vida: a alemã Roos, a 

pernambucana Cecília e a paulista , indicada pelo signo não verbal. As 

personagens, de composição problemática, conduzem a formação do 

contemporâneo. 

O encontro e o percurso de Abel com a mulher alemã mostram cidades 

desabitadas, reveladas na figura do corpo feminino, que marca a linha A do texto. 

Os encadeamentos são tecidos como pontos cronológicos em que o leitor pode 

inferir os sentidos dos efeitos simultâneos causados a cada impressão. A narrativa 

incide nas etapas das escrituras de busca de Abel, estabelecendo-se como 

escritor inédito.  

Encontros e desencontros são vistos num mesmo plano. Na linha T, Abel 

regressa a sua terra natal, passa a viver com a hermafrodita Cecília. Desenlaces 

dão ensejo a um novo impasse: a perda dos sonhos e a necessidade de fazer 

questionamentos sobre o sentido do trabalho como escritor. Em meio a cenários 

de violência, a condução do fio narrativo é caracterizada pelas ligas de domínio do 

espaço rural. Nas linhas duais, as ações, apesar de estarem dilaceradas pelos 

cruzamentos de umas com as outras, conservam a causalidade de seu 

encadeamento: 

 
 
A partir do momento em que exteriorizamos nossa própria duração em 
movimento no espaço, o resto se segue. Doravante, o tempo nos 
aparecerá como o desenrolar de um fio, ou seja, como o trajeto do corpo 
móvel encarregado de conta-lo. Teremos medido, diremos nós, o tempo 
desse desenrolar universal (BERGSON, 2006, p. 60-1). 
 
 

Na linha R, o texto concentra o discurso polifônico. Como recursos, a 

técnica da justaposição, vista em obras surrealistas, fundem-se no ensaio que Abel 

escreve sobre o tempo. A descrição narrativa do protagonista está sempre no 

presente e nos encontros com , em quem há relações de imagens de Cecília e 

de Roos, por serem amores de Abel. 
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Nas linhas E e N, Abel conta o último encontro que teve com . O 

resultado foi a morte de ambos. Abel e  formam a união simbólica do verbal e 

do não verbal como meio de desestruturação interna da linguagem comum, 

construindo o esfacelamento de cada personagem. A fragmentação se torna a 

fonte do prazer: 

 
 
Nas omoplatas, nos rins, formam-se o prazer; este, no âmago dos olhos, é o 
prazer que surge, clarão; os músculos das nádegas, cerrados como um nó, 
amarram o prazer; os ouvidos surdos a vozes e ruídos insignificantes 
ouvem apenas o prazer crescendo; entre um ventre e outro, insinua-se o 
prazer; as bocas chamam o prazer e tudo que escandem entre as cerradas 
maxilas são nomes do prazer; as pontas das unhas – dos pés, das mãos - , 
a espessura do sangue, a medula dos ossos; desce a flor do prazer ao 
longo da coluna e se abre ilhargas: papoula (LINS, 1995, p. 364). 
 
 

O prazer se encontra em partes que fazem o todo narrativo. Insinuar o 

prazer, pelos membros do suposto corpo humano, forma uma espécie de 

encaminhamento da leitura. O texto, em sua plenitude, é visto como um plano de 

ruptura. As palavras são invadidas pelo signo , por palíndromos. O modelo 

textual não se parece com as sequências discursivas convencionais: 

 
 
O prazer da leitura vem evidentemente de certas rupturas [...]; neologismos 
pomposos e derrisórios são criados; mensagens pornográficas vêm moldar-
se em frase tão puras que poderiam ser tomadas por exemplos de 
gramática. Como diz a teoria do texto: a linguagem é redistribuída. 
[...] o texto já não tem a frase por modelo; é um amiúde um potente jato de 
palavras, uma fita de infralíngua. No entanto, tudo isso vem bater contra 
uma outra margem: a do metro (decassílabo), da assonância, dos 
neologismos verossímeis, dos ritmos prosódicos, dos trivialismos 
(citacionais). A desconstrução da língua é cortada pelo dizer político, 
bordejada pela antiquíssima cultura do significante (BARTHES, 2013, p. 10, 
12). 
 
 

O núcleo do texto está centrado nos movimentos das personagens, nos 

prazeres que elas buscam sentir, nos encontros improváveis de verbo e não verbo. 

Abel situa-se entre linhas, entre seus amores. A personagem conta sua 

história: as situações de amor entre o eu e o outro. A suposta descrição de Abel e 

das figuras de seus relacionamentos reflete as imagens caóticas de um discurso 

internalizado, por isso, revivido a todo tempo, por exemplo, na linha R. 

Na linha P, o foco narrativo está na terceira pessoa do singular, como se 

revelasse a singularidade do eu e do outro. As palavras se misturam a números, 

formando um emaranhado de um novo gênero. Outro personagem entra em cena: 
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Julius Heckethorn. É o criador do relógio da arte, coisa que pontua o antes e o 

depois, a resistência a um ponto comum da história, enfeita as conjunções do 

cosmo: 

 
 
Secciona a introdução em treze partes, numera-as pela ordem e, pondo de 
lado a penúltima, põe-se a manipular as outras doze. Distribuir esses 
grupos de notas de tal modo que se percam uns dos outros dentro do 
relógio, soem separados e só de tempos em tempos voltem a reunir-se – 
constituindo essa reunião um evento pleno de intenções – eis o objeto de 
Julius. [...] 
O sistema A reúne os grupos de notas 1, 5 e 11, funcionando com os 
intervalos de quatro, uma e seis horas, ou seja, cumpre-se em onze horas: 
soa, na primeira vez em que ocorre, o grupo de notas 1; na segunda, os 
grupos 1 e 5 soam; na terceira, os três [...] (LINS, 1995, p. 320). 
 
 

A estrutura do romance do texto segue suas próprias regras. A organização 

da obra é estabelecida em forma de projeto. Todo o evento discursivo é retrato do 

não convencional, está cheio de intenções. O relógio funciona para ultrapassar 

qualquer temporalidade. O sistema o objeto que conta o tempo reflete o próprio 

modo da reunião da linguagem. Palavras, símbolos e números funcionam como 

notas rítmicas do andamento narrativo.  

 A linha S apresenta, de maneira ensaístico, o molde de construção da obra. 

A figura de Abel determina os pontos de encontro do eu com o outro. O leitor faz 

parte de um pacto de percorrer o sistema criativo. A história do quadruplo amoroso 

é equacionada no palíndromo. A fantasia se insere no interior dos protagonistas, 

tem uma sequência em linhas formadas por letras. Os elementos da linguagem 

são colocados num mesmo patamar de significação.  

O universo narrativo aproxima tempos, mostra a liberdade da escritura.  

Diante de toda a temeridade interpretativa do que representa , a figura inspira o 

círculo de uma espiral, as setas que apontam para sentidos opostos. Ao centro, um 

ponto de definição, como se fosse um olho, o alvo. A ocupação de cada traço é 

reflexo da ambiguidade, da duplicidade dos momentos. 

A simultaneidade de ser uma coisa ou outra faz do signo a consistência da 

desordem, estabelecida nas linguagens que figurativizam personagens. O aspecto 

do ser é supostamente simples, mas nomeia o inominável. A alternância de palavras 

para símbolos provoca ilusões de sentidos, de semioticidade. O discurso parece 

brincadeira de criança com desenhos independentes e exteriores.  
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O palíndromo também é motivo para receber a liberdade discursiva. Ele 

reproduz o arrebatamento de palavras que passaram a ser representadas apenas 

por letras. O homem ressignifica a si e suas invenções: “Haver engendrado, em 

sonhos, um Unicórnio que lhe dá ordens, significa que o homem - seja na vida, 

seja na arte - tem de elaborar, juntamente com outras coisas, criações que 

regulem os seus atos e as suas próprias criações” (LINS, 1995, p. 83). 

O amante está comprometido por seus contextos de vida, da arte. Seu 

poder é obtido pelas ações de percorrer o globo que o circunda infinitamente. O 

olhar centrado nos círculos, um fechado, parecendo ponto final, e outro aberto, 

abarcando a esfera menor, é desnorteando pelos traços que apontam para 

horizontes distintos. O desenredo descreve a aparição do experimental, de nomes 

e seres estranhos. São “apalavras”, apelam para o nada, representativo apenas 

por pactos de leituras. 
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2 DESENREDO: UM OLHAR MULTIFACETADO E O PACTO DE LEITURA 

 

As referências ao palíndromo indicam que o modelo vem do século III a.C. 

Sua origem se deu pelo poeta grego Sótades de Maronéia: primeiro artista que 

compôs os textos palindrômicos. O desenredo se desenvolve com elementos 

criteriosamente preparado, levando o leitor a ter um olhar simultâneo e multifacetado 

na estrutura quadrada e no círculo que segue rumo ao infinito. 

A obra em análise alude ao nominativo texto literário feito de palíndromo. Tudo 

é imbricado para impactar os olhares sobre o registro com os versos acrósticos, 

ficcionalizados. Na narrativa com linhas próprias, os termos “SATOR AREPO TENET 

OPERA ROTAS” são palíndromos ou quadrado mágico. Eles são usados como se 

demostrassem um diálogo finito, mesclando palavras conforme o modelo, mas, ao 

contrário, sua composição é perfeita, própria da estrutura multipacetada do texto 

literário de Osman Lins.  

A imbricação das letras dá a ideia de uma suposta simplicidade poética com 

as cinco palavras. Cada signo é inventado, formando expressões no 

desencadeamento dos amores de Abel. A liberdade criativa remete-se para o sonho 

de personagens. A motivação da escritura aponta para o místico, “[...] se conserva 

apenas a versão grega na hipotética biblioteca marciana de Veneza” (LINS, 2005, p. 

7).  

As concepções discursivas percorrem o imaginário, insinuam aproximações e 

afastamentos das partes da história. O desenredo é fragmento do palíndromo. O 

desdobramento repercute na possibilidade de extravasar o olhar interior de Abel com 

seus amores. Os elementos linguísticos estruturam a escritura multifacetada: 

 
 
Vêem-se, aí, à maneira de Incipit, em belos caracteres latinos, agrupadas 
cinco a cinco, as letras do quadrado mágico; sobre elas, com os centros no 
N, apagada em alguns pontos mas bastante visível, uma espiral em 
cinabário. O autor anônimo atribui a cada uma das oito diferentes letras um 
significado místico: A é Cidade de Ouro; T, o Paraíso e a Unidade: aí o 
homem conhece a morte e é expulso; R, a palavra divina, nomeadora das 
coisas e ordenadora do caos; E, a peregrinação humana em busca da 
sabedoria; O, a natureza dupla (angélica e carnal) do homem; P, o equilíbrio 
interior e o equilíbrio dos planetas, sendo o eclipse total sua expressão 
perfeita por representar o alinhamento exato, embora temporário, de astros 
errantes; N representa a comunhão dos homens e das coisas. Esses temas, 
no poema, são abordados ou retomados na ordem em que a espiral 
cinabrina toca as respectivas letras. No presente livro, só a organização 
daquele antigo poema é conservada. Esvai-se a grandiosidade dos temas. 
Resta, quando muito, um halo nostálgico de ambição que inspirou o seu 
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modelo, mais de duas vezes milenar. E talvez a idéia, insistentemente 
repetida no velho manuscrito, de que o Unicórnio circula entre estas páginas 
(LINS, 2005, p. 94). 
 
 

O discurso se refere às letras e às palavras como caracteres, partindo do 

ponto do palíndromo com as cinco palavras que formam seu conjunto. Tudo se 

imbrica pelo imaginário, já que os termos foram inventados, ganhando sentido 

somente no tecido da obra, com o ir e vir: parte da infinitude temporal, sendo 

Deleuze7: 

 
 
Mas só há um crime: o próprio tempo. O que o movimento aberrante revela 
é o tempo como um todo, como ‘abertura infinita’, anterioridade a qualquer 
movimento normal definido pela motricidade: é preciso que o tempo seja 
anterior ao desenrolar regrado de qualquer ação, que haja ‘um nascimento 
do mundo que não esteja ligado perfeitamente à experiência de nossa 
motricidade’ e que ‘a mais remota lembrança de imagem esteja separada de 
qualquer movimento dos corpos (DELEUZE, 2005, p. 51). 
 
 

Abel segue o movimento de suas memórias, sugestivo de ser previamente 

ordenado no tecido atemporal. Vive separado dos corpos que fazem parte do seu 

mundo, mas os presentifica imaginariamente: “[...] a memória, sob uma outra forma, 

sob forma de uma contração da matéria, que faz surgir a qualidade. (Portanto, é a 

memória que faz que o corpo seja coisa distinta de uma instantaneidade e que lhe 

dá uma duração no tempo” (DELEUZE, 1999, p. 17). 

O texto tem sua própria lógica de duração temporal, apresentando a 

experiência de personagens. Há a progressão do texto, por meio do palíndromo. O 

começo é letras, depois, palavras, frases, períodos com sentidos infinitos. As 

variantes são os caracteres como se fossem constâncias do palíndromo. Cada letra 

parece ser desvendada, mas o processo construtivo não se desnuda totalmente. É 

interessante que a própria narrativa da reversibilidade finge dar explicações sobre si 

mesma. Ao colocar os caracteres, sugestivas respostas advêm em seguida, como se 

fosse finito os significados:  

 

                                                           
7 Gilles Deleuze nasceu em 18/01/1925. Foi filósofo, professor e escritor. Dava aulas em 
universidades como Sorbonne, em Paris, e Vincennes. Suas várias obras representam um marco 
muito importante para as teorias modernas. Algumas delas escreveu com Félix Guatarri.:  A Filosofia 
Crítica de Kant;  A Ilha Deserta e outros textos; A imagem-tempo, Cinema; Bergsonismo; 
Conversações; Crítica e Clínica; Diferença e repetição; Empirismo e Subjetividade; Espinosa e o 
Problema da Expressão; Mil Platôs – Capitalismo e Esquizofrenia (em cinco volumes); O que é 
Filosofia, entre outras. 
 

https://ayrtonbecalle.files.wordpress.com/2015/07/deleuze-g-a-filosofia-crc3adtica-de-kant.pdf
https://ayrtonbecalle.files.wordpress.com/2015/07/deleuze-g-a-filosofia-crc3adtica-de-kant.pdf
https://ayrtonbecalle.files.wordpress.com/2015/07/deleuze-g-a-ilha-deserta-e-outros-textos.pdf
https://ayrtonbecalle.files.wordpress.com/2015/07/deleuze-g-bergsonismo.pdf
https://ayrtonbecalle.files.wordpress.com/2015/07/deleuze-g-conversac3a7c3b5es.pdf
https://ayrtonbecalle.files.wordpress.com/2015/07/deleuze-g-crc3adtica-e-clc3adnica.pdf
https://ayrtonbecalle.files.wordpress.com/2015/07/deleuze-g-diferenca-e-repeticao.pdf
https://ayrtonbecalle.files.wordpress.com/2015/07/deleuze-g-empirismo-e-subjetividade.pdf
https://ayrtonbecalle.files.wordpress.com/2015/07/deleuze-g-espinosa-e-o-problema-da-expressc3a3o.pdf
https://ayrtonbecalle.files.wordpress.com/2015/07/deleuze-g-espinosa-e-o-problema-da-expressc3a3o.pdf
https://ayrtonbecalle.files.wordpress.com/2015/07/deleuze-g_-guatarri-f-mil-platc3b4s-capitalismo-e-esquizofrenia-v-4.pdf
https://ayrtonbecalle.files.wordpress.com/2015/07/deleuze-g_-guattari-f-o-que-c3a9-filosofia.pdf
https://ayrtonbecalle.files.wordpress.com/2015/07/deleuze-g_-guattari-f-o-que-c3a9-filosofia.pdf
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A é Cidade de Ouro;  
T, o Paraíso e a Unidade […]; 
R, a palavra divina […];  
E, a peregrinação humana em busca da sabedoria;  
O, a natureza dupla (angélica e carnal) do homem;  
P, o equilíbrio interior e o equilíbrio dos planetas […];  
N representa a comunhão dos homens e das coisas (LINS, 2005, p. 94). 
 
 

A poética reverte-se em fingir explicar as significações do palíndromo. O 

processo de realização explicativa é, por si, indutor de misticismo. A cidade de ouro 

pode ser referência do brilho que a arte literária resplandece. O paraíso é lugar sem 

mapeamento. A palavra tem seu sentido próprio, sua natureza bruta, sendo dona de 

si, causando duplicidade significativa. A peregrinação acontece dentro da narrativa, 

de maneira infinita. Tudo é criado para seu equilíbrio interior, tendo comunhão com 

coisas e o homem na fruição da vida que se encontra na escritura.  

 
 
A captação do movimento, do fluir da vida, da finitude humana, expressa o 
desejo do homem de unidade e de perenidade. A mobilidade do mundo e a 
imutabilidade do divino, evocadas nas formas geométricas relacionadas ao 
palíndromo, são representadas em Avalovara também por figuras míticas 
(GOMES, 2001, p. 196). 
 
 

A tessitura é o movimento de signos que propiciam o acontecimento da 

dinâmica das linhas da narrativa entre vida e morte. A partir da esquerda para a 

direita, forma-se o caminho para a escrita ocidental. Semelhantemente acontece o 

percurso dos ponteiros do relógio. O leitor situa-se entre os pontos, ao buscar os 

sentidos do que lê, a escritura tenta a todo tempo o ludibriar, dando suas explicações 

fragmentadas. 

A movimentação da esquerda para a direita também é característica da 

construção do palíndromo. Nele, tem-se o hibridismo de linguagens visual e verbal 

que, logo, sofrerá uma combinação tensa de palavras e símbolos. Os recortes da 

combinatória podem ser interpretados, se considerarmos a não cristalização dos 

sentidos. A pluralidade de amores, de nomes, de enigmas concede ao leitor trilhar os 

caminhos da significação, mas não permite ser liberal, pois o provável está no texto:   

 
 
A interpretação exigida por um texto específico, na sua pluralidade, não é 
de modo algum liberal: não é uma questão de conceder alguns significados, 
de magnanimidade, de reconhecer magnanimamente que cada um tem a 
sua parte de verdade. É uma pergunta, contra todas as diferenças, de 
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afirmar a própria existência de pluralidade, que não é a do verdadeiro, do 
provável ou mesmo do possível (BARTHES, 1973, p. 6, tradução nossa).8 
 
 

O texto literário foge à interpretação específica, arbitrária, como ocorre num 

dicionário, num texto meramente informativo. Ele sempre sugere ser o que não é, 

revelando aos poucos o que realmente é. A transposição de seus signos no tecido 

narrativo rompe com o encadeamento convencional da escrita. Configura-se a 

escritura misteriosa.  

A leitura segure os rumos da narrativa, sem deixar de perceber os 

rompimentos da consecutividade dos segmentos verbais e não verbais. O desafio é 

contínuo, a âncora se torna desnudada a cada aprofundamento interpretativo. O 

desenvolvimento da história tem um fluxo narrativo de intercalação, em que os 

pontos de parada são amplos ou restritos, como as cidades e o continente europeu. 

Constitui-se como exercício denso para a memória as proposições da 

narrativa. Os precedentes e os procedentes, na verdade, não existem. O palíndromo 

apenas mostra um ponto de definição. Sua descrição não condiciona a ação. Afinal, 

o que não está escrito é enigmático, pode ter múltiplos sentidos. O leitor é levado a 

seguir a ordenação das rotas, por meio da história entrecortada. A relação das 

personagens é duvidosa. A tensão imbrica homem e mulher, vida e morte, como 

sinal do fragmentário interior da condição humana.  

 

2.1 Efeitos do Desenredo numa Primeira (Des)Leitura do Relógio  

 

O desenredo da obra Avalovara causa estranhamento, suas apreensões, 

numa primeira leitura, são de ruptura com o fluxo de entendimento ou de 

compreensão da memória. Se comparada com outros textos literários, não se parece 

com nenhum. Apresenta-se com palavras e figuras misturadas, formando o 

emaranhado do descodificável e do enigmático por si, no espaço-tempo: 

O palindrômico sugere a origem da escritura. O quadrado e a espiral são 

pontos de encontros para a história das personagens. Seu papel social não se 

preocupa em frustrar as expectativas, o que vale é o desejo, a liberdade de 

                                                           
8  “The interpretation demanded by a specific text, in its plurality, is in no way liberal: it is not a question 
of conceding some meanings, of magnanimously acknowledging that each one has its share of truth; it 
is a question, against all in-difference, of asserting the very existence of plurality, which is not that of 
the true, the probable, or even the possible” (BARTHES, 1973, p. 6). 
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expressão. Palavras constroem o mundo enigmático de Abel com seus amores. No 

discurso, o tempo simboliza o relógio que marca o ritmo sonho relativo. 

A atemporalidade legitima a imbricação do quadrado com a espiral. A sensível 

figura se equipara ao símbolo enigmático da própria criação, pelo ato poético. A 

condição humana de estar num mundo, de apropria-se dele, conforme Arendt 

(2000), é mostrada numa poética mágica. A denúncia da vida é negação da morte, 

vice-versa. A superação da palavra redimensiona o ato criativo. O labor poético se 

estende na trama do desenredo, passa a ser metatexto romanesco.  

O relógio marca períodos de guerras, localizando a Europa. Julius Heckthorn, 

alemão, matemático, cria sua obra marcadora do tempo. A unidade artística ocorre 

pela pluralidade de linhas que revelam um futuro já conhecido, de pontos que 

sugerem definir numericamente a constituição da história:  

 
 
[...] o que já é conhecido de antemão não pode ser experimentado como 
acontecimento. O futuro aí está completamente predeterminado. A tal ponto 
que, no limite, o que vem depois do ponto de vista de uma cronologia linear, 
já vem antes, antes mesmo do presente, do ponto de vista tecnológico. O 
futuro antecede o próprio presente (PELBART, 1993, p. 33). 
 
 

Na cronologia, os compassos das horas parecem cortes do tempo, que 

mesclam o desgaste do que passou e a consolidação do presente, imbricando-se 

com o espaço. Tudo é concatenado entre passado e presente, na expectativa do 

futuro remoto, já presentificado: abolindo a dimensão imprevista do futuro, 

presentificando-o como um já dado. A obsessão contemporânea, mais do que 

controlar o tempo, consiste em abolir o tempo (PELBART, 1993, p. 34). O pacto de 

leitura faz essas percepções. A narrativa é ilusão de tempos sucessivos de 

acontecimentos com certa duração. O tempo tem natureza lúdica, dentro do 

palíndromo e da espiral: 

 
 
[...] embora desse modo nossa ciência só encontre espaço, é fácil ver por 
que a dimensão de espaço que veio substituir o tempo continua chamando-
se tempo. É porque nossa consciência está aí. Ela volta a insuflar duração 
viva ao tempo ressecado que virou espaço. Nosso pensamento, 
interpretando o tempo matemático, refaz em sentido inverso o caminho que 
percorreu para obtê-lo. Da duração interior passara para um certo 
movimento indiviso ainda estreitamente ligado a ela e que se tornara 
movimento modelo, gerador ou contador do Tempo (BERGSON, 2006, p. 
71). 
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Com seu apelo para as perspectivas atemporais, as diferentes leituras 

imprimem na mente a estrutura do texto verbal e não verbal, numa tal espacialidade. 

Na ordenação das palavras, configura-se o desenredo com o jogo ficcional. Tudo se 

estabelece pela recepção cônscia dos artifícios literários. 

As reflexões sobre a arte literária são destacadas por dosar as implicações do 

leitor, explorando as capacidades interpretativas como se estivesse num game. Os 

discursos contemplam as atitudes de identificação ou de não identificação de 

personagens, como Abel e .  

Pelo imaginário, o texto literário é o império da fascinação, da emoção. Ao se 

deparar com personagens e coisas, o leitor encontra-se com as atitudes reveladoras 

da interioridade do ser. Em Avalovara (2005), personagens vivem como num jogo de 

xadrez, parecido com o palíndromo. O estatuto da objetividade cede lugar ao game 

situacional, onde se permite que tudo possa acontecer.  

O distanciamento de um jogo comum enraíza-se na narrativa. O imaginário é 

o guia do sujeito. As regras da linguagem são revirar o convencional, para revelar 

outro universo fragmentado. A intercalação de letras mostra a mesma tessitura, com 

sua poética, a partir do palíndromo. A antecipação explicativa dos conteúdos revela 

seu fingimento. A leitura de enigmas, como o símbolo , percebe os saltos da 

multiplicidade significativa. 

A linguagem forma multifacetas dos fatores que acentuam o movimento do 

game, conferindo-lhe a autopertença de sua tessitura plural. As condições dos 

passos do jogo fazem aproximações e distanciamentos dos sentidos interpretativos 

da narrativa literária. A cada titulação dos fragmentos a visão sobre a obra se alarga. 

A armadilha de insinuações discursivas é envolvente.  

O texto traz um veio forte de playing. Parece jogar com o leitor, além das 

personagens. Há imagens e eventos radicalizam as condições e as contradições 

humanas mais universais. Muitas circunstâncias tecem o crivo do pacto ficcional, 

mas insinuam, o tempo todo, certas situações do homem. O mapa da estruturação 

em palíndromo é um itinerário para uma leitura criteriosa, observadora do lê, do que 

vê:  

 
 
Crer que os dois personagens e a sala de um fausto declinante onde se 
encontram tenham para o narrador mais nitidez que o texto _ 
vagarosamente elaborado e onde cada palavra se revela aos poucos, passo 
a passo com o mundo nelas refletido seria enganoso. Não haveria cidades  
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sonhadas se não se construíssem cidades verdadeiras. Elas dão 
consistência, na imaginação humana, às que só existem no nome e no 
desenho. Mas às cidades vistas nos mapas inventados, ligadas a um 
espaço irreal, com limites fictícios e uma topografia ilusória, faltam paredes 
e ar. Elas não têm a consistência da prancheta, do transferidos ou do 
nanquim com que trabalha o cartógrafo: nascem com o desenho e 
assumem realidade sobre a folha em branco. Aonde chegaria o inadvertido 
viajante que ignorasse este princípio? Elaborar um mapa de cidades ou de 
continentes imaginários, com seu relevo e contorno, assemelha-se portanto 
a uma viagem no informe. Pouco sabe do invento o inventor, antes de o 
desvendar com o seu trabalho. Assim, na construção aqui iniciada. Só um 
elemento, por enquanto, é claro e definitivo: rege-a uma espiral, seu ponto 
de partida, sua matriz, seu núcleo (LINS, 2005, p. 21). 
 
 

A inscrição em palíndromo explicita o pacto ficcional. A construção é 

mantenedora do seu véu que não a deixa se revelar. O uso dos termos “crer, 

nitidez”, por exemplo, forma o discurso próprio para enganar. As palavras se 

ressignificam a cada passo. O engano mora ali. As condições de seguir uma 

interpretação conscientemente crítica são investidas em ler as propriedades da 

ficção, isto é, o lance da espiral de confundir olhares desatentos. 

 Toda narrativa é portadora dessas características de criar ilusões de ótica, de 

sentidos, mas a imagem tensional, em Avalovara (2005), de transferir para símbolos 

a carga da palavra é jogada de mestre na fragmentação e na composição 

desarmônica de um texto convencional. O movimento narrativo cria barreiras na 

leitura. A mais cônscia e propensa interpretação não cabe por inteiro em nenhuma 

figura. A percepção dos artifícios literários desencadeia a desestruturação dos 

sentidos. A experiência do leitor é colocada em xeque na questão da memória ser 

invadida por símbolos que nada significam: . 

O leitor precisa invadir à força as raízes da linguagem comum para atribuir 

significados e significações aos símbolos, às situações inusitadas vividas pelas 

personagens. A memória imediata, que percebe a elaboração do já lido, sofre um 

abalo, ao tentar ler o improvável. As relações do palíndromo com o desenredo 

romanesco são um apelo para o imaginário fruir sem limites, ressignificando como 

metáforas. Para João Alexandre Barbosa (1974, p. 215),  

 
 
A metáfora ‘cygne’, revelante no poema, não poderia ser explicada 
inteiramente, ainda que, durante o processo de nomeação e 
correspondência do significado, a experiência do leitor se processasse em 
íntima dependência com a linguagem específica [da arte literária].  
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A correspondência dos significados das letras, das palavras da arte literária se 

liga também no entendimento de metáfora. A memória ampla de leitura faz o 

conhecimento da acumulação do processo ressignificante da linguagem. A tradição 

da escrita é forjada para oportunizar a fruição das variadas relações possíveis dos 

signos. O texto literário estabelece os vínculos significativos indispensáveis a sua 

existência como arte. 

A intertextualidade ficcionalizada o próprio texto, a partir do palíndromo. O 

desenredo de Avalovara (2005) configura-se como uma pista de como acontece o 

jogo de sentidos. O leitor aciona o seu conhecimento da linguagem literária para 

inferir as várias referências intertextuais, presentes no texto. A leitura flui, com 

movimentos diferentes, na recomposição de ressignificação dos desdobramentos 

vividos pelas personagens. 

Na dinâmica de vida das personagens, a situação delas no texto, com seu 

contexto, é pluralizada em diferentes fragmentos, com temas versados na escritura 

palindrômica. Os pontos de ligamentos com a realidade rompem-se na singularidade 

da narrativa de reversibilidade. A ilusão se insere num tempo vazio, preenchido por 

eventos supostamente sequenciais. O texto literário é um universo encerrado em si 

mesmo, sustenta-se nesse jogo palindrômico, provoca a sensação de 

simultaneidade de espaços e tempos, dentro de uma única história. 

O passado e o presente se presentificam pelos atos das personagens 

reviverem sua própria história. O dispositivo de gerar o imperfeito, a partir de um 

plano quadrado perfeito, gera os efeitos das condições próprias da criação. A 

mistura imperfeita torna-se perfeitamente possível e visível: palavras e símbolos são 

as notas que harmonizam as existências de coisas na narrativa. O mecanismo 

criativo remete o ritmo das pulsações humanas mais extravagantes.  

As palavras pulsam, causando o impacto de cortar o pensamento uniforme 

do leitor. Tudo se mantém no cerne do movimento totalitário e contínuo da espiral. 

Esta visualizada como representação ideográfica do tempo. Entretanto, a 

temporalidade é dúbia, achatada nos elos perdidos dos ponteiros do relógio. É o 

tempo cósmico, sentido no interior das personagens: 

 
 
Um achatamento temporal que proporciona um presente eterno, sem 
história para trás nem para frente, sem passado nem futuro. Presente sem 
espessura, ilusão da imortalidade que ignora o começo e o fim, a morte e o 
imprevisto, que só integra o desconhecido enquanto probabilidade 
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calculável. O paradoxo é que a desmaterialização provocada pela 
velocidade absoluta equivale a uma inércia absoluta. Estranha equação em 
que coincidem velocidade máxima e imobilidade total (PELBART, 1993, p. 
34). 
 
 

As insinuações de que Abel viveu seus amores ou se tudo não passou de 

sua própria ilusão são colocadas à baila no tempo a-histórico, sem passado ou 

futuro da narrativa. A condição humana de reviver seus dilemas e seus sonhos mais 

secretos são revelados em Abel. Autoquestionamentos do homem tomam sua 

abrangência em espaços que promovem fruição da máquina literária: 

 
 
Somos mais uma vez remetidos à primeira forma do espaço qualquer: 
espaço desconectado. A conexão das partes do espaço não é dada, pois só 
pode fazer-se do ponto de vista subjetivo de uma personagem, mas que 
está ausente, ou mesmo, desaparecida não somente fora do campo, mas 
remetida ao vazio (DELEUZE, 2005, p. 18). 
 
 

Na conexão dos vazios, tem o relógio que está figurativizado, 

metonimicamente, numa arte de ligaduras de tempos atemporalizados. A realidade 

da arte converte-se em momentos do ato de criação. A sensibilidade do olhar 

consegue perceber a dimensão entre tempos, entre espaços. Não há o retrocesso 

histórico, mas a marcação eterna do passado como se fosse o presente, vivido e 

revivido a todo instante. A obra faz um mergulho em si, finge ter uma vida rápida, 

mas ela funda no espaço atemporal para eternizar-se: 

 
 
Não viverei sequer mil anos, minha vida é rápida, risco no tempo, tal como 
um peixe salta um dia acima da vastidão do mar e vê o sol e um arquipélago 
onde se movem cabras entre as rochas, assim eu salto da eternidade, como 
todos, eis me no ar, vejo o mundo dos homens, logo voltarei aos abismos 
marinhos. Este breve salto, esta aspiração ao ato de voar é tudo que me foi 
concedido para ir da grafita ao grafito para consumar o que os espongiários, 
em meio bilhão de anos, nem se quer esboçam limitando-se a passar, 
continuamente, de um sexo a outro, de um sexo a outro. Vens? (LINS, 
2005, p. 31). 
 
 

O elo permanente da vida e da morte, do real da arte permeado pelo 

imaginário, movimenta cada traço, marca, símbolo, letra, palavra, fazendo encenar o 

uma história provocadora da natureza humana. As incógnitas não requerem 

respostas, apenas inundam as personagens como se fosse suas características.  

Os pêndulos são as linhas da narrativa, lubrificados pelo sonho, pelo imaginário.  
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Julius Heckthorn não parece somente um portador de um vate, ao criar o 

relógio. Seu prenúncio são visões do estado indefinido e infinito do homem em meio 

ao sonho e a vigília eternizante de Loreius. Tudo soma o resultado de uma 

sensibilidade afinada do trabalho minucioso de musicista e de relojoeiro. Trata-se do 

artista crítico, capaz de criar a malha discursiva sem vínculos com nada conhecido 

no mundo, apesar de sugerir ter partido de algo corriqueiro. 

As implicações da sensibilidade criativa geram as possibilidades de interação 

entre personagens, entre mundos. O que aproxima o exercício da criação com o 

simples objeto de um relógio fica inerente ao mundo da literatura. O relógio pode ser 

visto como a pena do escritor, capacitado para marcar o que bem quer no papel. Da 

mesma forma, ele dá o ritmo discursivo, como um músico divide o tempo musical em 

uma música. Enfim, o artista usa todos os recursos para a construção da arte: 

 
 
Embora não chegue, em suas conclusões, a uma espécie de mística, como 
a que constata, devido à influência da cabala, nos pensamentos do 
gramático Virgílio Marão sobre o alfabeto – nem sempre comparáveis, as 
suas associações, aos caprichosos símiles de Isidoro, autor das 
Etymologiae, onde encontramos a afirmação de que a pena, o cálamo, com 
o corte na ponta, representa uma unidade que chega à dualidade [...], ao 
escrevermos, segurarmos a pena com três dedos prende-se à idéia da 
Santíssima Trindade –,  pensa Julius Heckthorn que uma conquista técnica 
em órbita de transcendência igual à da escritura, a órbita da mediação do 
tempo, jamais será gratuita. Impossível, trabalhando com relógios, manter-
se alheio e deixar de obedecer a vozes silenciosas (LINS, 2005, p. 293). 
 
 

O artista cria com sua pena, vislumbra a arte dentro de seu tempo. Como o 

músico, ensaia muitíssimas vezes o compasso das notas, das palavras. Depois, a 

obra segue seu caminho, sendo seu próprio testemunho. Com a malha múltipla de 

sentidos, avança para outros contextos. O relógio e arte mostram sua infinitude de 

marcar tempos, mudam-se de territórios, mas continuam com sua essência. Sua 

condição de testemunharem o que algo passou e que outras coisas sempre virão faz 

com que sejam eternizantes.  

Há uma série de negociações atemporais. A história acaba por insinuar uma 

aparente função decorativa, assim como o relógio. Entretanto, a obra literária 

recupera sua grandeza. O relógio parece acompanhar o tempo na marcação das 

horas, mas apenas para negá-lo. Avalovara (2005) inscreve os encontros amorosos 

das personagens, ora nomeada, ora não nomeada, mas inscritas na história de Abel. 
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O pseudônimo de Abel presencia os acontecimentos, registra-os, como o 

assassinato do casal de amantes, a vingança feita pelo militar que se sentiu traído. A 

experiência de escrever sobre a violência faz com que Abel vivencie outros 

interiores, como se fossem seus sentimentos. Na verdade, a ficção flui 

abundantemente, insinuante: “Mas só há um crime: o próprio tempo” (DELEUZE, 

2005, p. 51). Todas as coisas confrontam-se para se unirem na relação de histórias 

míticas das personagens.  

As criações artísticas formam elos com a transcendente fragmentação dos 

versos palindrômicos. A secção das notas musicais se transforma em compassos 

narrativos. O relógio e o palíndromo enquadram as impressões das histórias, com 

seus contextos. Apesar de as diferenças circunstanciais serem insinuantes de 

revelação de coisas distintas, as realizações evidenciam a unidade da obra literária, 

com sua recepção. 

 

2.2 Avalovara: Recepção da Obra pela Vivência da Imemorialidade 

 

Escolher uma obra literária como objeto de pesquisa implica analisá-la nas 

mais variadas vertentes teóricas, como pela vivência da imemorialidade. Contudo, 

a relação entre o texto e as propostas de produção e recepção é pertinente para 

todo início de estudo. As ocorrências das histórias definem o lugar das histórias 

em Avalovara (2005). Na Literatura, ocorre a imprensa da escritura (BARTHES, 

1987). 

O desenlace das histórias, com suas vinculações sugeridas, é considerado 

frágil: abrindo a revelação do desenredo. Avalovara (2005) é uma narrativa 

contemporânea ficcional, que exige do leitor uma consciência sobre a estrutura 

criativa. A explicação da escritura percorre um pacto de leitura ficcional, 

reconhecendo o texto como tarefa difícil, em todo o seu processo da arte. 

A recepção da obra de Osman Lins em estudo, nem sempre é positiva, pois 

muitos críticos sentiram dificuldade em materializar e aceitar o discurso como 

gênero romanesco. Talvez, pelos aspectos desafiantes dos fragmentados de 

letras, em oito linhas narrativas. A variação de focos, espaços, temporalidades e 

linguagens, representa o conjunto da inquietude no meio intelectual.  

As primeiras leituras de Avalovara (2005) podem ser ponderadas, 

considerando o contexto da história com a recepção da poética. Carone Modesto 
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(2005) destaca a apresentação da obra para o público alemão. Avalovara evoca a 

precisão do quadrado e a fantasia da espiral. A narrativa rompe os horizontes 

tracionais da linguagem. As expectativas do leitor mais tradicional visualizam as 

estruturas fechadas do palíndromo com a abertura multissignificativa dos 

símbolos. O escritor revela sua arte como se estivesse desfazendo a ordem 

tradicional da linguagem e do tempo, de acordo com Peter Pál Pelbart: 

 
 
Brincar de desfazer certas ordens cristalizadas no espelho do Tempo, 
incluindo aí novas e estranhas pedrinhas, a fim de criar outras ficções de 
vida, outras vidas. Não é este um dos sonhos do pensamento? O de 
insuflar na vida, a partir dela mesma, uma grande e nova leveza lúdica? 
(PELBART, 1993, p. 12) 
  
 

O universo de Avalovara é, aos poucos descoberto, tende a tratar de cada 

instante de possibilidades. O olhar depara-se com o novo, com a sagacidade não 

penetrável das múltiplas evocações da escritura: “[...] o espaço da escritura deve 

ser percorrido, e não penetrado; a escritura propõe sentido sem parar, mas é 

sempre para evaporá-lo: ela procede a uma isenção sistemática de sentido” 

(BARTHES, 1987, p. 63).  

De qualquer forma, as leituras fruem no gosto, sendo ou não negativo: “[...] 

não são todos os que se comprazem em sentir frustrados seus hábitos ou ver suas 

certezas abaladas” (CARONE, 2005, p. 225). As palavras dentro do contexto 

narrativo inserem o gosto estético, diferenciam-se das modalidades modernas de 

ficção.  

O sentido que o leitor percebe na narrative o faz encontrar com 

personagens sagazes. Abel, no velho continente, procura a “Cidade Ideal”. Esta  

se confunde com o amor mais desejado. A peregrinação ocorre no interior, apesar 

de ele viajar entre países e continentes. Em seus passeios, as ruas são alargadas, 

como se fossem o mundo bipolarizado de suas guerras, seus conflitos. A cada 

passo, a voz narradora observa o que acontece a sua volta, mas o que importa é 

sua interioridade: 

 
 
Da cabina telefônica, observo as pessoas sentadas nos cafés ou paradas 
diante das barracas – de castanhas, de sanduíches, de jornais, de tiro ao 
alvo – que atravancam as calçadas do boulevard Saint-Michel. Casais de 
jovens riem ante as vitrinas ou seguem abraçados sob as árvores. Tese 
de Kruschev aprovada na URSS. René Coty no Vaticano. Navios 
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britânicos cruzam Suez. Guy-Mollet e a Argélia, Eisenhower, Oriente 
Médio. Que me importa tudo isto (LINS, 2005, p. 139). 
 
 

A interioridade é evidenciada no discurso da voz narradora. O movimento de 

suas andanças passa pela vida do outro. As vivências do suposto presente 

percorrem o passado com seus símbolos de poder, de guerra, de cruzamentos de 

culturas oriental e ocidental. A perscrutação de Abel é obsessiva pelo seu interesse 

próprio. Nada do que vê ou sabe do outro importa. Os lugares de sua memória são 

seu norte que esfacela tudo a sua volta: 

 
 
A curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia está 
ligada a este momento particular de nossa história. Momento de articulação 
onde a consciência da ruptura com o passado se confunde com sentimento 
de uma memória esfacelada, mas onde o esfacelamento desperta ainda 
memória suficiente para que se possa colocar o problema de sua 
encarnação. O sentimento de continuidade torna-se residual aos locais. Há 
locais de memória, porque não há mais meios de memória (NORA, 1993, 
01). 
 
 

Pierre Nora (1993) destaca a curiosidade pela memória. Lá, a história é 

cristaliza, por isso, revivida a seu bel prazer. Marca o distanciamento do histórico, do 

temporal. Os espaços são passíveis de repetição daquilo que foi vivido pela 

personagem. A identificação carnal com a abstração da memória faz Abel percorrer 

usa peregrinação a esses lugares só seus.  

A memória é a face inversa do presente, refletindo o vazio que inquieta e 

mergulha a personagem em seu interior. Abel se move em busca do seu 

desassossego.  A sua idealização tem um significante impreciso, mas denota sua 

vaidade de amor. A contemplação da memória do eu encontra com o outro, sendo a 

percepção da perda e do ganho, já Abel viveu vários amores. A harmonia do 

passado e do presente é instrumento do plano de expressão. O que se contrapõe do 

ser amado, no agora e na anterioridade, permite a constatação do anonimato da 

figura . Os destinos dos amores continuam fruindo na mente do protagonista.  

Todos os encontros são metaforizados no silêncio da memória da 

personagem que desvela a imemorialidade. Abel e Cecília vivem intensa relação 

amorosa. O velho casarão da Gorda é espaço dos acontecimentos, em Olinda. As 

experiências se tornam as recordações do protagonista. Tudo se instaura como fonte 

para a revelação dos sentimentos instáveis de amor:  
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Na sua carne estável e instável, real e mágica, na sua carne transparente e 
muitas vezes visível (na carne de Cecília a percepção se repete, cresce em 
reflexos, respostas e explosões), na sua carne, simulacro da memória, a 
presença dos seres que haverei de amar, amando-a (LINS, 1995, p. 184). 
 
 

A mente do protagonista é estável para viver seus reflexos de amores e 

instável para se encantar com a vida integrada em Cecília. O ritual das memórias 

inaugura o mundo cheio de companhias sonhadas por Abel. O protagonista 

expressa-se, em meio as suas fantasias: 

 
 
Digo a Cecília (em redor de nós as vozes infantis, o bater de pés na areia, o 
ruído festivo dos pandeiros, o quebrar das ondas, o cheiro da salsugem e do 
suor de Modesto Canabarro) que desejaria estar inaugurando o mundo na 
sua companhia e em paz com todos os bichos (LINS, 1995, p. 199). 
 
 

No diálogo, Abel menciona Cecília e o que acontece ao redor deles. O 

encontro polifônico é intenso, discursos de crianças se emaranham com os barulhos 

de coisas da natureza, com a festividade dos instrumentos.  Ele revela seu desejo 

de inaugurar seu mundo. A visão de Abel é ampla, percebendo os movimentos a sua 

volta. Busca viver dentro de mundos, cujo limite é seu sonho: 

 
 
De súbito, atravesso um pórtico, um limite (ouço as vozes dos irmãos, os 
sons dos seus instrumentos) – e aceito, fendido da cabeça ao calcanhar 
pela visão da minha fraqueza absoluta, aceito a verdade, resignado, como 
os privados dos bens vagos e concretos da terra, amoldo-me à verdade e 
começo a viver no mundo sem Cecília. Puta que pariu. Nada. Na cortina do 
quarto, o Leão morde e parte a Lua. O cavalo, ainda atrelado, debate-se nas 
pedras. Mundo filho da puta. O corpo de Cecília libera os seus entes: 
enfermos e famintos, gente sem vez, que a sua compaixão – também morta 
– procura resgatar. Rodeia a Terra um hálito hediondo de peidos, de cus 
arrombados e sujos. Estou ajoelhado ante o corpo sem vida de Cecília 
(adeus, tardes felizes e filho que não tenho!) e sondo os seus arcanos, sua 
prodigiosa substância (LINS, 2005, p. 290). 

 
 

A busca do protagonista é intransitiva pelas essências das substâncias. A 

idealização de mundos imbricados harmoniza o nada vivido por ele. Ao mesmo 

tempo que ele declara a perda de Cecília, ele revive seu amor por ela sentindo a 

liberação dos entes do ser amado. Parece a vida em simulacro da memória. A 

condução da mente entra em crise existencial de viver ou ter vivido suas fantasias.  

A linguagem escancara a desarticulação do antes e do depois. Em Cecília, o 

surreal pode visto, presenciado, como no fragmento acima “[...] Na cortina do quarto, 
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o Leão morde e parte a Lua”. É o discurso da barbárie, do absurdo, causando uma 

recpção, muitas vezes, repugnante no leitor. Apesar de os sentidos serem múltiplos, 

pode ser que a primeira impressão fique fortemente cultivada na mente: [...] Puta 

que pariu. […] Rodeia a Terra um hálito hediondo de peidos, de cus arrombados e 

sujos” (LINS, 2005, p. 290).   

À priori, os sentidos das palavras são provocativos de deixar o leitor 

estarrecido. As experiências vividas desafiam a mente para denotar aquilo que 

seriam os excrementos mais enojados do homem. A narrativa recria as impressões, 

“[...] o que resulta para o bárbaro dessa pobreza de experiência? Ela o impele para 

partir para frente, a começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir com 

pouco” (BENJAMIN, 1996, p. 116). 

Os diálogos ficcionais, em todos os contextos, são revelados. As conversas 

flutuam dentro do ser, numa órbita neutralizada de encontros com a realidade. A 

atmosfera é sombria, sendo o tempo usado como ponto épico. A enunciação do 

presente e do passado é meramente ilustrativa. A distensão dos acontecimentos 

está sob o efeito de atemporalidade, em A, no primeiro fragmento, em T, no segundo 

e no terceiro: 

 
 
Assim, não obstante o meu fervor, nossas conversações, flutuando numa 
órbita até certo ponto neutra, alheia igualmente à atmosfera da pequena 
cidade alemã onde nasce Annelise Roos e à parte do Nordeste que _ 
sempre sem êxito – tento descrever-lhe, ilustram, para meu desespero, as 
limitações da linguagem e mais ainda as do escritor, egresso com 
freqüência, de territórios pouco familiares. 
Quando afastado, segundo a visão ordinária do tempo, desta aventura 
dúbia, empreender falar de Roos, estarei repetindo, em certa medida, os 
nossos diálogos insuficientes. Darei sem esforço os traços próprios de Roos 
que surgem em outras mulheres: o sorriso fácil e a tendência assumir sem 
transição uma atitude pensativa. (Aflige-a alguma lembrança pesada e 
indesejável) (LINS, 2005, p. 37). 
 
 
Tenho dezesseis anos: meus olhos furam sombras. Mesmo assim, mal vejo 
as minhas mãos e braços, refletindo surdamente, à borda da cisterna, as 
parcas luzes de Olinda. Nenhuma estrela. O farol, rítmico, revela de relance 
a superfície da água, os limites das coisas, o ondular da tarrafa mal lançada 
por mim. Uns sessenta passos separam-me do chalé (LINS, 2005, p. 68). 
 
 
Hermelinda ou Hermenilda move-se entre os viveiros e gaiolas de canários,  
ao sol. Da rede, olho a outra, a irmã, tirando o bandolim do estojo, 
lentamente. Gatos passeiam no alpendre. Há dezesseis anos de permeio  
entre esta tarde de domingo na estrada das Ubaias e a noite em que sou 
tentado a desembaraçar a tarrafa no fundo da cisterna (LINS, 1995, p. 87-8). 
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No primeiro excerto, a voz narradora relata o difícil diálogo entre línguas e 

culturas diferentes. Não se define espacialidade e temporalidade alguma, porém o 

discurso o fervor das experiências. O segundo fragmento mostra a enunciação do 

suposto presente de uma vida com 16 anos. O que está sombrio é sugestivamente 

visto pela personagem, que vê além da escuridão. O conhecimento do além permite 

que se fale sobre as circunferências vistas, sentidas, como na inferência dos 70 

passos de separação do eu do outro. O último trecho desvenda os movimentos das 

personagens. Uma ou outra percorrem os mesmos caminhos, que buscam 

perscrutar os sóbrios interiores e exteriores da vida: 

 
 
Surgem onde, realmente – vindos, como todos e tudo, do princípio das 
curvas -, esses dois personagens ainda larvares e contudo já trazendo, 
não se sabe se na voz, se no silêncio ou nos rostos apenas adivinhados, 
o sinal do que são e do que lhes incumbe? A porta junto à qual se 
contemplam ou avaliam, face a face, rodeados de sons, cheiro de pó e 
obscuridade, é limiar de quê? Ingressam ambos na sala e talvez, ao 
mesmo tempo, no espaço mais amplo, conquanto igualmente limitado, 
do texto que os desvenda e cria (LINS, 2005, p. 20). 
 
 

A descrição de cenas pode ser inscrita no conhecimento da vida e da morte. 

Abel figura o adolescente, recebe o anúncio da morte da amada Cecília. O fundo da 

cisterna é lugar de propagação de acontecimentos. Simetricamente, após 16 anos, o 

passando volta ao presente, pela expressão de tempo ficcionalizado.  

O apelo perspectivismo da recepção da temporalidade é o foco que alcança o 

discurso do eterno presente. O plano da enunciação anula espaços e tempos reais. 

A noção de que os eventos ocorreram ou não coordena a leitura que se depara 

constantemente com o quadrado e a espiral. Tudo é demonstração de intervalos 

discursivos, tornados simultâneos em um único instante, com os efeitos de 

narratividade.  

 
 
O instante sem duração, uma espécie de eterno presente, sem espessura, 
pura persistência da retina na fonte teleluminosa em meio a uma 
simultaneidade universal. Não mais nomadismo, mas sedentariedade 
onipresente. Não mais partir, porém deixar chegar. Fim das distâncias 
temporais e espaciais. A ordem agora é habitar a velocidade absoluta no 
instante contínuo da emissão (PELBART, 1993, p. 33). 
 
 

O instante contínuo se presentifica universalmente na obra. Desse modo, 

percebem-se os tempos interior e o das coisas, personagens experimentam suas 
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relações fora e dentro de si. O estado de consciência sugere a possibilidade de 

ligação de mundos, com duração que parece ser infinita. Os traços individuais dos 

protagonistas ensejam nessa percepção de acontecimentos múltiplos e 

instantâneos: 

 
 
Como passamos desse tempo interior para o tempo das coisas? 
Percebemos o mundo material e essa percepção nos parece, com ou sem 
razão, estar concomitantemente em nós e fora de nós: por um lado, é um 
estado de consciência; por outro, é uma película superficial de matéria onde 
coincidiram o senciente e o sentido. A cada momento de nossa vida interior 
corresponde assim, um momento de nosso corpo e de toda a matéria 
circundante, que lhe seria ‘simultânea’: essa matéria parece então participar 
de nossa duração consciente (BERGSON, 2006, p. 52).  
 
 

Na linha R, a técnica discursiva radicaliza-se, sendo anulada a possibilidade 

de recuperação da temporalidade. A enunciação converte-se no tempo interior de 

Abel. As linhas narrativas mostram um Abel duplicado, feminizado e masculinizado, 

vivendo amores com essências parecidas. O figurante e o narrador também unem 

imagens, delineando os vultos da mente, sempre obscuras: 

 
 
No espaço ainda obscuro da sala, nesta espécie de limbo ou de hora 
noturna formada pelas cortinas grossas, vejo apenas o halo do rosto que as 
órbitas ardentes parecem iluminar – ou talvez os meus olhos: amo-a – e os 
reflexos da cabeleira forte, opulenta, ouro e aço. Um relógio na sala e o 
rumor dos veículos. Vem do tempo ou dos móveis o vago odor empoeirado 
que flutua? Ela junto à porta, calada. Os aerólitos, apagados em sua 
peregrinação, brilham ao trespassarem o ar da Terra. Assim, aos poucos, 
perdemos ela e eu, a opacidade. Emerge da sombra a sua fronte – clara, 
estreita e sombria (LINS, 2005, p. 19). 
 
 

A sequência narrativa apresenta-se como descrição pormenorizada do espaço 

que abriga o tempo ou vice-versa. O encontro de casais amantes é visualizado por 

quem viveu a fantasia. Os olhos penetram qualquer barreira, como as cortinas 

grossas. A emoção de dominar a mente, o tempo, figurativizado no relógio, é o poder 

da palavra sendo revelado: 

 
 
As cortinas ocultam duas janelas amplas, com persianas de madeira e 
vidraças. Permanece fechada a janela ante a qual ficam as descoradas 
poltronas de damasco, a mesinha de centro e o sofá com forro de veludo 
ouro. A outra, aberta, ilumina a longa mesa posta: sobre pequenas toalhas 
ovais – vermelhas, azuis e verdes –, entre a louça e os talheres, dois 
castiçais, uma garrafa de vinho e o vaso com dálias amarelas. Palavra e 

corpo, o rosto – fogo e seda – junto ao meu: . Afago seus cabelos, 

fartos, fortes, duas cabeleiras confundidas. Que liga esta hora à visão da 
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Cidade, descendo sobre o vale como um pássaro? Uma explosão longínqua 
faz tilintarem os pingentes (faltam alguns) nos lustres de cristal. Também 
ouço o mecanismo lento, do alto relógio. Do corpo nos meus braços, dos 
cabelos presos, cor de mel e aço, do alegre vestido, alça-se um perfume 
lancinante. Os motivos geométricos, os animais e as ramagens dos dois 
imensos tapetes diluem-se num rosa meio encardido. Retirado o pêndulo, 
poderiam esconder-se uma criança e seu cão na caixa de madeira do 
relógio (LINS, 2005, p. 20). 
 
 

As coisas servem como proteções ou barreiras, são vistas e reveladas 

parcialmente, mantendo-se fechadas em seu invólucro enigmático. Símbolos 

encerram e reiniciam a linguagem verbal. Há uma atmosfera empoeirada de 

acontecimentos. O abandono das respostas das perguntas enigmáticas é recorrente, 

pulsando a polifonia do eu e do outro. 

A hipotética vivência da voz narradora forma uma espécie de pêndulo do 

relógio de sua história. O fragmento parece anunciar interrupções do antes e do 

depois, reinaugurando a eternidade das linhas da narrativa. O recinto da palavra é o 

papel, nevoando a mente de Abel e de seus amores. A clave rítmica é atemporal, 

dissipadora dos compassos do relógio comum.   

O efeito discursivo é mítico, cuja harmonia evoca o entre janelas, vidraças, 

persianas e cortinas acolhedoras do casal de amantes. Em R3, a experiência 

amorosa parece parque de diversões. O fragmento a seguir elenca o evento, com o 

fluxo interno de Abel sendo impregnado de luzes perdidas, na escansão de seu 

amor :  

 
 
O parque de diversões, com as suas luzes perdidas na escuridão 
circundante, ela e eu no carrossel que range em torno do eixo, rangem as 
tábuas do piso se passa algum dos outros raros hóspedes; tento, sem 
conseguir, com faca afiada, cortar o olho desorbitado de um boi; a mala de 
viagem tomba no assoalho, range o mar nas bocas e nas barrigas dos 
peixes, ouço ou julgo ouvir, rosto contra rosto, um crepitar de chamas, as 
pranchas de carvalho rangem sob nossos pés, não sei se 

realmente pronuncia nomes inventados ou se dou forma a vozes que 
na sua carne, parece, subsistem, propaga-se em ondas amplas o rumor do 
mar pela costa ainda meio inculta, giramos abraçados no carrossel, range o 
leito vazio e o outro onde estamos; como entender que tão duros 
instrumentos, os olhos, recuem, queimem-se, tornem sobre si mesmos tal 
um pedaço de seda?; o vento espalha sem constância pelas casas pouco 
numerosas da praia Grande a música estridente do parque e faz ranger a 
janela grossa, com as aldravas pendentes, o calor do seu rosto advém  
talvez  dos  olhos  tórridos,  desconheço  o  significado  dos  nomes  que  
ela escande, de factícia sonoridade latina (mas escande-os?), rangem os 
baús e a cômoda, as luzes inquietas ou circulantes da festa em meio às 
quais rodamos refletem-se nas rugosas paredes e no seu rosto, ninguém 
conhece este olhar que arde e não se extingue, só eu e algum homem a 
quem ela _ em outro segmento do Tempo — deseje e ame, sua voz é uma 
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aragem e queima-me, rangem em mim os ossos, rumor da mala sobre o 
assoalho no silêncio do ocaso, aves noturnas passam ante a janela e 
rangem, escuras, rangem no ar (LINS, 2005, p. 21-2). 
 
 

O encontro foi no parque, as impressões da dupla natureza de sua amada 

reluzem nos olhares do amado: pode ser pura invenção, mas é sentida, vista, 

almejada como o desejo mais íntimo. As interferências do contexto vivido ali 

estabelecem as ações do protagonista.  Os barulhos do mar, dos móveis do quarto, 

do vento, da Praia Grande, dos semoventes são parte da história. Tudo serve como 

ritmo dos signos, dentro da mistura da extensão e da duração dos acontecimentos: 

 
 
[...] damo-nos do tempo uma representação penetrada de espaço. O 
deplorável é que não sabemos distinguir em tal representação os dois 
elementos componentes que diferem por natureza, as duas puras 
presenças da duração e da extensão. Misturamos tão bem a extensão e a 
duração que só podemos opor sua mistura a um princípio que se supõe ao 
mesmo tempo não espacial e não temporal, em relação ao qual espaço e 
tempo, extensão e duração vêm a ser tão somente degradações 
(DELEUZE, 1999, p. 14). 
 
 

A escritura deixa seus efeitos sinestésicos dos movimentos do ar, com as 

presenças da duração e da extensão. A duração de cada ato afirma a liberdade do 

escritor-narrador, frente às pressões históricas, meramente ficcionais. É o fluxo 

interno da obra literária, perceptível pela dinâmica mais radical de apreciação de 

Abel. A fundição de personagens com signos faz ambígua a configuração da arte, na 

mediação entre tempo e movimento: 

 
 
[...] é bem verdade que o tempo se mede por intermédio do movimento. 
Deve-se acrescenta5r, porém, que, se essa medida do tempo pelo 
movimento é possível, é sobretudo porque nós mesmo somos capazes de 
realizar movimentos têm então um duplo aspecto: como sensação muscular, 
fazem parte da corrente de nossa vida consciente, duram; como percepção 
visual, descrevem uma trajetória, criam para si um espaço (BERGSON, 
2006, p. 59).  
 
 

Toda a história internalizada no protagonista emana de para . É o 

quadrado enraizado na espiral. Os relatos de Abel encenas suas fantasias. Forma-se 

o alienamento da história que lembra a História, tudo passa a ser dissonante. O 

aproveitamento das revelações de Abel liberta o palíndromo de ser apenas a 

composição simplificada de cinco palavras.  
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A técnica das linhas pautada em sua própria essencialidade reflete o interno 

extraído de Abel, revelador da condição humana. As experiências em são 

acolhidas por Abel. Marcam o eterno devir, sendo ecos do pensamento do 

protagonista. A irrupção do discurso forma supostas manchetes da contundente 

história do homem brasileiro:  

 
 
Castelo Branco adia sine die a execução de novas cassações e mandatos. 
[...] Marechal Costa e Silva apóia o voto indireto [...] Decreto do marechal 
Castelo Branco unifica sob a denominação de INPS os institutos de 
aposentadoria e pensões (LINS, 2005, p. 32, 40, 106). 
 
 

A receptividade das histórias em desenredo, com seus personagens, é uma 

condição de perceber os intertextos dos períodos brasileiros. A linha R trabalha a 

interdiscursividade do poético, dando primazia as aparições polifônicas. O narrador 

permanece ativo, em angustiante crise. A justaposição de histórias finge relacionar o 

mundo ficcional com o real, como se literalmente houvesse um estado de guerra: 

 
 
A ligação em forma de espiral que se estabelece em Guerra entre a 
ensaística e a ficção se manifesta nas linhas adotadas do seu processo 
artístico como num processo de busca mítica que parte do real, transita 
pela ficção, renova-se para voltar ao ponto de partida. O trajeto mítico de 
incorporação do escritor ao mundo são estas voltas repetidas, cíclicas, 
mas ao mesmo tempo renovadas em cada uma das fases, e que se 
relacionam ao trajeto social na formação de identidade entre escritor e 
obra, o que só se completa na ‘fase de encontro’, quando o escritor se 
reconhece na obra, num ato simultâneo à sua reconciliação com o mundo 
através dela. Esse processo duplo de aprendizagem, modelado num ato 
de busca mítica, pode ser observado na programação dos diversos 
estágios de Guerra, que se constrói num ato de amestramento, 
estendendo-se a diferentes esferas da produção literária (ANDRADE, 
2014, p. 68).  
 
 

As idas e vindas do discurso poético formam o processo mítico e duplo de 

aprendizagem. Em meio as histórias provocativas, tecem o movimento impregnado 

de impressões que caracterizam memórias. A visada interna fascinação de Abel por 

seus amores aponta para as imagens de incertezas, de obscuridades. No cenário 

conduzido pelo protagonista, não se pode prever que as manchetes sejam 

históricas.  

A recepção crítica descarta as relações da obra literária com a realidade. Os 

discursos são lidos como sinais sugestivos e contundentes da condição humana e 

do seu entorno. As ideias e contextos se sobrepõem, no seu intento de incitar as 
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palavras, fazendo um giro contínuo, na ilusão do centro espiralado. Os planos 

ficcionais formam o arsenal da decifração e do ciframento das coisas: 

 
 
Em seu giro contínuo rumo a um centro ou centros ilusórios, a espiral que 
governa este livro seguidamente passou por sobre o R, o A, o T, sobre 
outras letras ainda, e assim alguns temas da obra surgiram e desenvolvem-
se. Enquanto isto, o Sol avança nos degraus estelares do Zodíaco, sendo 
oportuno, sendo indispensável evocar esse fenômeno: rege o nosso 
romance uma mecânica que se pretende tão rígida quanto a que move os 
astros (LINS, 2005, p.  72). 
 
 

O exercício da escritura revela-se voltado para si mesmo, para seu centro, 

que segue seu destino rumo ao infinito. A governante do livro é a ilusão. A dinâmica 

dos eventos é construída com imagens reluzentes. Os acontecimentos infiltram-se 

em mundos. A dimensão das rotas narrativas revela a acuidade do universo interno 

das palavras. Uma interessante articulação artística é formada, no palíndromo, 

passando pelo fluxo interno de Abel. O processo construtivo se abre, pelo foco de 

linhas, como exemplo na linha R: 

 
 
De um modo convulso, aos saltos, descrevo o progresso diário e insensato 
do meu amor sem amor. Meus sentimentos e atos são os de quem ama? 
Contudo este amor é enganoso, um sortilégio. Descrevo-o e descrevo os 
ofuscantes dias em que me faço de alheia ante o mecanismo há muito 
destinado a mim, descrevo o apartamento da avenida Angélica onde vive 
Hayano com seus   pais, os tapetes encardidos, as poltronas de damasco 
alterado pelo uso, a prataria, o relógio de Julius Heckethorn toda uma série 
de elementos cênicos reveladores de vida abundante em fase de declínio, 
descrevo os cerimoniosos chás, o pai de Hayano, alto, o queixo de mula, 
sentando-se em  diagonal por causa das dores constantes na coluna e 
fechando os olhos para degustar a infusão (LINS, 2005, p. 252-3). 
 
 

A falsa descrição da própria escritura é autorizada a ideia de acolhimento dos 

relatos. O caráter intransitivo do fluxo das cenas ganha a força de revelar a tensão. 

Os momentos da vida de Abel com seus amores refletem o processo criativo, sendo 

questionado por ele mesmo. O ápice do movimento da escritura finge a descrição de 

como tudo foi formado na narrativa. 

As cenas recolhem desdobramentos de uma unidade da história 

multifacetada. Natividade é revelada na trajetória de fabricação de rotas. A 

personagem negra é sinal de resistência do convencional. Com seus bilros, a vida 

imaginária está rendida na passível concretização no universo ficcional. A opressão 

é empregada como recurso de hierarquização humana. 
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A personagem vive a serviço de toda a família do militar, cria o menino Olavo, 

priva-se de ter seus próprios filhos. Sugestivamente, ela assume o papel de mãe dos 

outros. Permite que uns vivem e outros morram. Faz tudo conforme sua força de 

trabalho.  O bem que pretende adquirir, o pedaço de terra, é falso, perdendo até o 

que tinha, jamais recuperando o que pagou pela propriedade.  

Sua força física também foi se perdendo, viu-se desgarrada daqueles que 

cuidou a vida inteira, mas dela não queria cuidar. Após, ser mandada para o asilo, 

morre, sem memória, corroída pela velhice. Abel entra em cena, remonta os filhos 

imaginários da que partiu, todos se fazem presentes no velório.  

O trabalho das mãos de Natividade é vislumbrado ali, a agilidade é vista nas 

rendas que reflete suas narrativas, seus ornamentos. O cruzamento da vida e da 

morte emanam de um mesmo lugar, de um contexto unificado. O lavrar a terra, o 

cuidar do outro e o texto podem ser equiparados no ato poético. O tecer de 

Natividade frisa a escrita de Avalovara (2005):  

 
 
Natividade ante a sua almofada de rendeira, quatro bilros nas mãos. A pia 
limpa, cheira a potassa e as panelas brilham sobre os azulejos das paredes. 
Natividade prefere fabricar nessa hora da tarde suas rendas, quando a 
quietude do apartamento sucede-se às tarefas matinais e a posição do Sol 
torna a copa mais clara, favorecendo os seus olhos que começam a ver 
menos. Vai mudando sobre o risco os alfinetes e cruza em torno deles as 
linhas, os bilros de madeira estalando um contra o outro, sempre quatro a 
quatro, um par na mão esquerda e um par na direita, abandona-os, toma 
outros dois pares entre muitos da almofada, trança-os. O rumor seco e 
breve das cabeças dos bilros, polidas, pelo uso dos anos, ressoa 
alegremente no silêncio. Natividade acha-o parecido com o dos corrupios ao 
vento e com o barulho de um fio d’água entre seixos. Põe-se a cantar em 
voz baixa (LINS, 2005, p.  72). 

 
 

A personagem é intrigante, lutadora de seus sonhos. Consegue polir tudo a 

sua volta, refletindo sua própria essência de ser o que é. Para sua imagem 

resplandecer, ela trabalha em múltiplas funções. É rendeira, cuida de tudo. Vivem 

em meio ao trabalho e ao silêncio, sendo suas condições de criar, de viver, de 

sonhar. O movimento dos bilros, das tranças da renda, mimetiza a tessitura, 

poeticamente ressuscitado nas ações da personagem: 

 
 
O texto, ao fazer-se, é semelhante a uma renda valenciana que nasce 
diante dos nós dos dedos da rendeira: cada seqüência espera, como um 
bilro provisoriamente inativo, enquanto seu vizinho trabalha; em seguida, 
quando chega sua vez, a mão retoma o fio; e à medida que o desenho se 
constitui, cada fio marca sua ação com um alfinete, que retém e desloca o 
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desenho pouco a pouco: o mesmo ocorre com os termos da seqüência: são 
posições ocupadas e, em seguida, ultrapassadas com vistas a um 
investimento progressivo do sentido (BARTHES, 1992, p. 181). 
 
 

A inferência de Barthes (1992) mostra a beleza do texto como uma renda bem 

trabalhada. O trabalho literário é semelhante a história de Natividade. Aparece Abel 

como o holofote que ilumina as ações da personagem. As consequências do labor 

de Natividade inserem-na em sua eterna propriedade. O olhar alcança a vida 

ornamental da serviçal.  

Com precisão, ela deu tudo de si para tecer os ornamentos.  

as formas tecidas evocam a imprecisão do mundo, dos acontecimentos da própria 

vida. Os elementos não naturais são recortados e revelados no tecido textual. 

Ornamentar as coisas é uma maneira de celebrar a realidade ficcional. Rosenfeld 

afirma que é a consistência duradoura da arte, na fugaz contextualização da vida e 

da morte: 

 
 
O ornamento celebra a ordem do próprio ornamento, a sua forma 
disciplinada que dá consistência duradoura à realidade fugaz, informe e 
caótica. O rigor dos que fiam e tecem é demonstrado pelo entrançamento 
gráfico, cujos padrões exigem até o mesmo número de letras das palavras 
superpostas em sinais maiúsculos. À ‘linhagem’ (termo ambíguo que 
significa também tecido grosso de linho) dos geômetras pertencem 
evidentemente também os artistas e escritores (ROSENFELD, 1970, s/p.) 

 
 

A figura de Natividade aparece como rendeira, ela toma a renda – obra de 

arte - como principal trabalho o ornamento de sua vida. Seu enterro mostrou a 

alegórica presentificação de seus feitos. O movimento é de devir, na existência de 

Natividade. A identificação do exercício é expressão de seus filhos imaginários. Sua 

identidade é reluzida nas suas obras. O silêncio fala mais que seu discurso, tendo o 

ponto mais veemente no velório. Sua renda é como um menino, comportando toda 

carga de seu amor: 

 
 
O rumor seco e breve das cabeças dos bilros, polidas pelo uso de anos, 
ressoa alegremente no silêncio. Natividade acha-o parecido com o dos 
corrupios ao vento e com o barulho de um fio d'água entre seixos. Põe-se a 
cantar em voz baixa. O menino em quem concentra toda a sua carga de 
amor – e que às vezes assusta-a com os seus olhos ao mesmo tempo 
rapaces e neutros – entreabre a porta, teso e sem elegância, duro, o 
uniforme cinza com vermelhos no quepe: ‘Mamãe está dormindo no sofá. 
Não cante’. Ela interrompe a canção e a porta se fecha sem ruído. Estalam 
menos rápidos os bilros (LINS 2005, p. 83). 
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As ações de Natividade são recepcionadas pela família de forma negativa. A 

aparente igualdade mostra que ela foi enterrada no jazigo da família, mas desponta 

o desprezo das afetivas dela. Materializa-se a tensão entre os atos, entre o ser, seu 

passado e seu presente com morta.  

Os desejos irrompem a cena da morte, colocam em crise a existência da 

linguagem do personagem-escritor. O avesso dos sentimentos de Abel é revelado, 

acontece o sepultado das aparências. A rendeira foi silenciada, o cortejo e o 

encerramento do evento fúnebre mantêm o distanciamento entre personagens 

subalternos com seus senhores.  

Natividade era conduzida ao cemitério, em meio as cenas de São Paulo, com 

os movimentos céleres de carros, trabalhadores e máquinas. A lenta marcha fúnebre 

se mistura à frenética agitação dos vivos. Tudo parece um circo em conflito entre 

vida e morte. A cidade e a representatividade da terra são expressas no devir: o 

enterro e a morada eterna da personagem: 

 
 
O carro negro, com o ataúde de Natividade, pára no cruzamento, perdido 
entre automóveis, ônibus e misturadoras de concreto. O barracão para a 
guarda de matérias _ rezam os manuais de construção_ deve ser feito com 
tábuas ordinárias já usadas e tijolos assentados simplesmente com barro. 
Finda a construção, tijolos e madeiras, intactos, podem ser utilizados de 
novo em outra obra (LINS 2005, p.  159). 
 
 
Se os barracões são confeccionados com madeira ordinária, a Peroba-rosa 
(Aspidosperma gomezianum), cortada em retângulo e portanto assentável 
em desenhos variados, é a mais empregada dentre as madeiras de lei, 
como revestimento dos pisos. Dura e resistente ao caruncho, custa menos 
que as outras, devendo-se também a isto a preferência das firmas 
construtoras (LINS 2005, p.  293). 

 

A negritude está instaurada desde o carro que leva o corpo de Natividade. O 

caixão de pinho é sua recepção permanente. A madeira não tem a nobreza 

esperada, se caso fosse um ente da família que tivesse morrido. Ela os serviu a vida 

inteira, mas essa totalidade foi provisória, pois sua passagem para outro campo da 

existência teve o desfecho da morte. Entretanto, Natividade vivia em meio a solidão: 

símbolo da separação do eu e dos outros: 

 
 
Os coveiros vão fechando a parede do jazigo. Painéis de paredes a prumo e 
alinhados; fiadas em nível; juntas de argamassa cheias: eis as três normas 
para assentamento perfeito dos tijolos. [...] A mulher do oficial, sempre 
retraída, sustendo ainda o ramo de malmequeres, a mão crispada e um 
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pouco para trás, como quem traz um apedra para tirar num cachorro, 
observa a operação, a ponto de ceder, de aderir à cena (o homem e os 
velhos choram sem mover-se), mas protestando – os lábios meio abertos – 
que alguém deve abster-se de chorar pela negra e desvalida, sepultada com 
honras de parenta no jazigo da família: ‘Nunca sentou-se à mesa com eles’, 
sim, alguém deve recusar o jogo magnâmico, circunstancial e vão, ser o 
corpo de Natividade, assumir a sua raiva ou irar-se no seu lugar, não ver 
quitação na condescendência, não incorrer no engano de medir um modo 
de ser pelos momentos em que é interrompido e substituído, como agora, 
por outro ritual e passageiro (LINS, 2005, p.  354). 
 
 

O jogo da estada de Natividade no seio da família ilustre é passageiro; 

Natividade desvenda a expressão da ira e da revolta do não lugar que ocupou. Ela 

sofreu a morte silenciosa de seus saberes diariamente. Seus sonhos foram furtados 

em vida, mas devolvidos na morte.  

A vida simbólica do eu com o outro é o foco da recepção da escritura em 

Avalovara (2005).  O progresso narrativo envolve a produtividade do tempo e do 

espaço, com liberdade explícita. As manchetes de violência revelam a ruptura da 

linguagem comum. A elaboração da obra alcança notável tensão. O narrador desafia 

a linguagem pela potência dos signos e do modo de narrar a experiência do eu e do 

outro.  
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3 O ACONTECIMENTO NO TEMPO E O TEMPO NA ESCRITURA: AS 

SIMULTANEIDADES (IM)POSSÍVEIS  

 

 O antes e o depois, o aqui e o agora da criação formam o instante, aparecem 

como tempos sem importância. A temporalidade vai e vem, e permanece ilesa de 

qualquer aprisionamento. A procura pela linguagem da arte com suas características 

não depende da ideia do tempo. Isso é o não tempo ou o tempo da obra, apesar de 

ela estar supostamente inserida dentro de um tempo que pode ser clássico, 

moderno ou contemporâneo. O que vale é o instante poético perceptível na 

narrativa: 

 
 
No instante de paixão do poeta há sempre alguma razão; sobre a rejeição 
fundamentado, há sempre alguma paixão. antíteses sucessivas começam a 
gostar do poeta. Mas, para o arrebatamento ao êxtase, é a antítese deve 
ser reduzido a ambivalência. Em seguida, vem o instante poético ... Pelo 
menos o momento poético é a consciência da ambivalência. Mas é mais, é 
um, Ativo ambivalência animado, dinâmico. O momento poético sendo 
forçado a valorizar ou desvalorizar. No momento poético, sendo sobe ou 
desce, sem tomar o tempo do mundo, o que reduziria a ambivalência a 
antítese, a seguir simultânea9 (BACHELARD, 2000, [s.p], tradução nossa). 
 
 

No momento poético, as tensões das vidas são refletidas nas composições 

criativas. O instante é sinônimo de fragmentação das personagens e das histórias 

vividas por elas. A paixão movimenta a vida e a morte, sendo ambivalência da 

dinâmica do espiral.  O sobe e desce indica as direções da própria obra verticalizada 

em si mesma, nas simultaneidades (im)possíveis. 

Desse modo, as imagens das composições criativas projetam-se para além 

de seus núcleos compositivos. Os artistas, mediante os elos sugestivamente lidos na 

tessitura das linhas, mantêm sua liberdade de elaboração das linguagens. Eles 

trabalham com seu objeto ressignificante suspendendo e unido tempos e espaços. A 

trajetória do escritor pernambucano Abel indica a reiteração da opressão e da 

liberdade de criação. Os segmentos de tempo perdem-se em meio a outros tempos.  

                                                           
9 “En el instante apasionado del poeta siempre hay algo de razón; en el rechazo razonado, siempre 
queda un poco de pasión. Las antítesis sucesivas comienzan a gustarle al poeta. Pero para el arrobo, 
para el éxtasis, es preciso que las antítesis se reduzcan a ambivalencia. Entonces surge el instante 
poético... Por lo menos el instante poético es la conciencia de una ambivalencia. Pero es más, pues 
es una ambivalencia excitada, activa, dinámica. El instante poético obliga al ser a valorizar o a 
desvalorizar. En el instante poético, el ser asciende o desciende, sin aceptar el tiempo del mundo, que 
volvería a reducir la ambivalencia a la antítesis, lo simultáneo a lo sucessivo” (BACHELARD, 2000, 
[s.p]). 
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3.1 Impasses Situacionais em Avalovara 

 

Os tempos ganham uma dimensão de evento único. As personagens vivem 

em contextos matizados por tais temporalidades, concorrendo para gerar o efeito de 

simultaneidade. A obra Avalovara (2005) foi publicada originalmente em russo10, no 

ano de 1979, durante o período da Ditadura Militar, na configuração do Ato 

Institucional n. 05. Desse modo, o desenredo insinua impasses situacionais desse 

tempo sombrio brasileiro. 

A Literatura sofria censura, o debate centrava-se nas perspectivas de 

ultrapassar as ditaduras, consideradas legais. O trabalho de sintaxe textual era 

usado como recurso mais elaboradamente desenvolvido, como forma de fugir dos 

absurdos impostos à população. Os artistas eram vigiados, muitos foram exilados, 

sendo motivo que impulsionou uma arte mais fragmentária, composta de elementos 

fulgurantes de revolução literária, sendo sua primeira versão publicada na Rússia.  

Em Avalovara (2005), a palavra foi juntada a símbolos, como uma espécie de 

ação revolucionária da arte literária. A questão estética ganhou nova cara, sendo 

projetada para inserção e continuação da liberdade da arte. A cultura brasileira se 

funde à condição humana, tudo sob o planejamento moderno.  

As percepções do escritor entram na problemática da filosofia histórica das 

formas, pauta-se na concepção da totalidade do mundo, das coisas com sua 

substancialidade, tornando as categorias das obras completude estrutural 

constitutiva. Desse modo, a marcha criativa segue seu rumo sem correr perigos de 

cerceamentos.  

A abstração do texto literário o permite se constituir como totalidade, sendo 

meio de toda construção. A perspectiva é multiplicidade imaginativa, com evasão 

da legitimidade artística de abranger a proposta metalinguística do texto. As 

alianças com o mundo real são estilhaçadas, o espaço e o tempo abstraídos pela 

estética e poeticidade.  

As certezas se esvaem do tecido narrativo, a concepção é de avanço e 

ruptura, tudo fica mítico. A tematização da barbárie toma novas proporções de 

sentidos, no projeto da contemporaneidade. Avalovara (2005) é um processo de 

                                                           
10 Informações encontradas na catalogação da obra Avalovara (2005), constatada nas referências 
deste texto. 
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escritura da abstração, promovendo ambientes tensos, nos quais se aglutinam 

gêneros diferenciados, forma multifacetada da palavra. 

O modelo narrativo é elaborado a partir do palíndromo com cinco palavras. 

As vinculações do contexto das personagens postulam relações dialógicas entre 

vida e morte, real e irreal. A lógica interna do texto parte, gradualmente, da 

promoção de expressões simbólicas e enigmáticas. As pressões circunstanciais e 

estruturais fogem das formas típicas da criação literária convencional: 

 
 
Não é inútil lembrar que o tempo da criação artística ou do pensamento 
também exige algo dessa ordem. Do dar tempo e paciência para que o 
tempo e a forma brotem a partir do informe e do indecidido. O desafio é 
propiciar as condições para um tempo não controlável, não programável 
(PELBART, 1993, p. 36). 
 
 

O compêndio das histórias do texto é eficaz para gerar seu efeito. Segundo 

Benjamin (1996), pode-se ver a inquietude técnica, a contundente expressividade 

dos sentimentos de cada personagem. As matrizes cronológicas nada 

concretizam. É a essencialidade da abstração. A busca de Abel, firmando-se como 

escritor, é datada de 1958. Tempo em que ele estava ao lado de Roos, na 

contemplação da Europa. O protagonista descobre cidades desabitadas, no ventre 

dela. Em 1962 e 1963, ele vive com Cecília, personagem hermafrodita, tendo com 

ela uma relação tipicamente estável, mas que foi rompida com extrema violência: 

ele mata Cecília que estava grávida. Em 1966, ele experimenta uma nova 

aproximação amorosa com a suposta mulher não nomeada. O relacionamento é 

avassalador, culmina para o sinistro dos amantes mortos com um tiro do militar 

Olavo Hayano. 

 A arte literária, produzida em meados de 1970, apresenta sua 

essencialidade sombria, com um conjunto de transformações na escritura 

(BARTHES, 1987). Os destaques das rotas narrativas em estudo elucidam os 

ecos contextuais do dilema da morte, do amor que se metamorfoseia em 

possessão e ódio. O impasse tem suas raízes na “[...] crise do ideal de 

engajamento e do papel messiânico do artista/intelectual” (NAPOLITANO, 2004, 

p. 318). 

Assim, a ruptura da arte literária atual se difere da arte convencional. O 

modo tradicional de processamento da escritura inaugurou a nova produção 

artística, como recepção de um novo tempo das artes. Tudo consiste em provocar 
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o consciente, multifacetando questões plurais da vida humana, de diferentes 

contextos ou impasses político-histórico-social do Brasil e do mundo.  

 

3.2 O Tempo e suas Similitudes em Avalovara 

 

O tempo e as similitudes em Avalovara (2005) pode ser entendido por sua 

amplificação abstrativa dos acontecimentos na narrativa da reversibilidade. 

Benedito Nunes (1995) destaca o tempo como ente plural. Tal pluralidade reflete 

também na atemporalidade das obras literárias. Os elementos em estudo 

inscrevem histórias, figurativizando certas relações do homem com o tempo. 

 A organização dos capítulos contempla, com distorção, o tempo dos eventos 

ficcionais, supostamente cronológicos. As coincidências entre as dimensões 

temporais marcam uma espécie de pacto de leitura proposto, mas mostra a ilusão:  

 
 
Histórias que mantém a ilusão da sucessão do tempo objetivo e situam o 
discurso em relação a essa organização tendem a manter a certeza na 
possibilidade da razão individual abarcar o mundo e revelá-lo. Ao leitor 
cabe, nesse caso, preencher com o tempo de sua leitura as lacunas que lhe 
dão a confortável percepção de um mundo mimeticamente projetado, em 
que a experiência do passado é trazida pelo narrador ao presente e pode, 
por isso, iluminar o futuro. A ruptura com esses efeitos do real, alicerçados 
na perspectiva de situação do foco narrativo, inaugura a literatura moderna 
(NUNES, 1995, p. 68). 
 
 

O tempo é mantido na ilusão dentro do discurso narrativo. O pacto de 

leitura ganha sentido, mesmo sem a busca de preenchimento das lacunas 

provocativas da narrativa. A ruptura abrupta com a temporalização real garante os 

efeitos de eternidade da obra. 

Anatol Rosenfeld (1996), em “Reflexões sobre o romance moderno”, 

elucida o pacto de recepção anti-ilusionista, com a eliminação sugestiva da ilusão 

delimitativa do espaço e do tempo. Entretanto, a ilusão configura a estética do 

problema que busca a não apreensão da realidade. As linguagens literárias se 

inscrevem em outras esferas, pela abordagem da desrealização:  

 
 
O termo ‘desrealização’ se refere ao fato de que a pintura deixou de ser 
mimética, recusando a função de reproduzir ou copiar a realidade empírica, 
sensível. Isso, sendo evidente no tocante á pintura abstrata ou não 
figurativa, inclui também correntes figurativas como o cubismo, 
expressionismo ou surrealismo (ROSENFELD, 1996, p. 76).  
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O autor destaca que a desrealização, como precedente das artes. 

Avalovara (2005) coloca o leitor frente a frente consigo, continuamente, e com o 

avesso da referência convencional do mundo. A situação da obra abre fronteiras 

para a verossimilhança apenas como ilusão. Surge o caminho do desconhecido, 

do mítico ser revelado pela imersão da narrativa em si: 

 
 
À altura do ano 200 a.C. reside em Pompéia, então no auge do 
esplendor, o comerciante Publius Ubonius. Extremamente curioso, tente 
a especular sobre o incompreensível, viaja sempre que pode (vende, 
inclusive, produtos hindus) e hospeda mercadores em sua própria casa, 
como o único propósito de ouvi-los. Recebe, através do tempo e das 
distâncias, diluídos, adulterados, talvez ungidos de magia, resíduos da 
matemática egípcia, da astronomia babilônica e dos ensinamentos 
pitagóricos (LINS, 2005, p. 28). 
 
 

A tensão é constante entre o tempo objetivo e o tempo mítico, pois números 

cronológicos aparecem para iludir. A estrutura literária em análise instaura o 

desenredo como suposto apontamento de reflexões de ditaduras, de censuras. A 

possibilidade de leitura apreende as propostas das relações de amor e morte do 

irreal.  

Abel e seus amores são signos da irrealidade, do imaginário multifacetado, 

mostrando a tensão em que vivem as personagens. A escritura parece permitir o 

sucessivo processo de busca pela realização dos sentimentos humanos, sejam de 

afeto, sejam de atitudes sinistrantes. O importante é a concretização do universo 

ficcional, revelando o impossível como se fosse possibilidade de acontecimentos de 

múltiplas imagens colocadas em instantes: 

 
 
[...] a rapidez de sucessão dessas imagens também poderá tornar-se 
infinita, e de um universo que se desenrola passaremos novamente a um 
universo desenrolado, contanto que nos seja concedida uma dimensão 
suplementar. Teremos então, empilhadas umas sobre as outras, todas as 
telas sem fim dando-nos todas as imagens sucessivas que compõem a 
história inteira do universo (BERGSON, 2006, p. 70). 
 
 

Nesse universo inteiro de ficção, os desdobramentos das relações 

supostamente humanas são atemporais e infinitos. A obra sustenta formaliza sua 

essencialidade de nada representar da realidade. A recepção do leitor é que se 

depara com supostas definições. A confecção da categoria narrativa verticaliza-se, 
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investe totalmente na ilusão de tempos. As implicações apreendem o verossímil, 

figurativizam histórias brasileiras. 

A técnica de organização da ruptura permanente com o tempo conhecido 

como linear e sequencial. A similitude é instaurada como se prefigurasse o 

período da Ditadura Militar brasileira. O desenredo estabelece a imagem da 

espiral, percorre sua inscrição do palíndromo. O artifício torna-se fonte da 

enunciação polifônica presente da narrativa.  

A polifonia não encontra barreiras para iludirem as condições da história. A 

linguagem é adversa à movimentação uniforme das palavras. A espiral mergulha o 

palíndromo no infinito receptivo. A implicação do invólucro textual é de cristalizar o 

tempo para se tornar eternizado. A realização do aspecto verbal e não verbal 

circula a fruição da leitura. É a fruição do misto de símbolos que também se 

decompõe num tempo de multiplicidade dos sentidos da linguagem: 

 
 
O importante é que a decomposição do misto nos revela dois tipos de 
‘multiplicidade’. Uma delas é representada pelo espaço (ou melhor, se 
levarmos em conta todas as nuanças, pela mistura impura do tempo 
homogêneo): é uma multiplicidade de exterioridade, de simultaneidade, 
de justaposição, de ordem, de diferenciação quantitativa, de diferença de 
grau, uma multiplicidade numérica, descontínua e atual. A outra se 
apresenta na duração pura: é uma multiplicidade interna, de sucessão, 
de fusão, de organização, de heterogeneidade, de discriminação 
qualitativa ou de diferença de natureza, uma multiplicidade virtual e 
contínua, irredutível ao número (DELEUZE, 1999, p. 28). 
 
 

 A decomposição das palavras forma a obra com mistura de símbolos 

como , faz da arte uma ambivalência dos sentidos da fragmentação, da 

concatenação dos tempos ficcionais. A constitutiva macroestrutura do palíndromo 

é de múltiplas possibilidades de leitura. A paridade dos signos reitera os 

acontecimentos com dubiedade da referencialização da vida e da morte de 

personagens.  

Para Leni da Silva Gomes (2001), a estranha posição dos protagonistas é 

reflexo de seus méritos de originalidade. As hipóteses de sua natureza são 

apontadas para alguns elementos não compreendidos numa primeira leitura. O 

discurso consiste de uma linguagem com constantes suspensões da fluidez das 

palavras, das ideias. O leitor vai e vem, como se estivesse andando num círculo 

vicioso de interrupção da composição da obra: é a similitude simétrica desafiadora 

da linguagem 
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A espiral logarítmica representa esse princípio da harmonia, resultante 
da simetria, pois embora seu crescimento seja terminal a forma 
permanece sempre a mesma, em qualquer estágio. Transpondo esse 
movimento para o romance, Osman Lins constrói uma narrativa em que 
pequenas unidades dispersas no todo mantêm relações entre si e com o 
romance em sua totalidade. Essas unidades se constituem em 
emblemas, micronarrativas, símbolos e alegorias representadas por 
surpreendentes e variadas formas (GOMES, 2001, p. 195). 
 
 

As várias formas são abertura para o infinito que é mecanismo profundo de 

vivência das personagens entre mundos. Bergson (2006) afirma sobre a 

elaboração interna do tempo, que tem duração de infinitude da dinâmica de 

imagens. As similitudes dos tempos e dos espaços fluem no presente enunciativo. 

As diferentes estratégias da escritura validam os efeitos de simultaneidade, 

instauram temporalidades do mundo imaginário.  

 

3.3 Simultaneidade de Acontecimentos: Liberdade Artística 

 

As balizas das simultaneidades dos acontecimentos atemporais de Avalovara 

(2005) permitem-nos dizer que essa escritura abarca eventos que vão de 200 a.C. 

a 1966, mas apenas figurativamente. O texto anunciativo está dividido em núcleos 

de histórias. A criação do palíndromo prefigurada por Loreius, aproximadamente 

200 a.C., aponta para o quadrado rumo ao infinito. O relógio, inventado por Julius 

Heckethorn, no período entre guerras, apreende tempos que não param de contar o 

que se passa na essência humana. 

 Em Abel, há o indício das perquirições de como fazer arte. O contexto de 

sua vida implica o regime ditatorial brasileiro, a fruição do instante do presente 

eternizado. A simultaneidade de tempos da narrativa estabelece indicações dos 

simultâneos acontecimentos que circundam um tempo. Tratam-se de imposições da 

liberdade de criação, colocadas entre temporalidades contextuais das personagens, 

de forma sutil, vista, por exemplo, quando Abel revive seus amores, lembrando de 

momentos que viveu em cada lugar. Tudo é insinuante: 

 
 
Não são sempre ruidosos os devires, assim como não são 
necessariamente espetaculares as interrupções temporais, bem como nem 
sempre são visíveis os acontecimentos. Muito pelo contrário, não raro são 
discretos, silenciosos, um pouco sem começo nem fim, no interstício das 



61  

 

visibilidades, nos tempos mortos, nos buracos de uma vida, na iminência 
prolongada de uma espera ou lentidão (PELBART, 1993, p. 79). 
 
 

A condição plena para fruir a escrita do palíndromo é proporcionar a 

inquietude da palavra, da ânsia pelo mistério. Tudo se transforma em prazer 

estético da expressão. A frase “SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS” inscreve a 

angústia humana, a atormenta da imutabilidade poética. A negação e a superação 

redimensionam o labor da arte.  

O palíndromo torna-se capaz de estender o desenredo para a 

intertextualidade do fazer artístico, entre tempos. O núcleo do relógio é o período 

entre guerras interiores e exteriores. Da Europa ao Brasil, personagens conjugam 

sua matemática perseguição pelo prazer. O dispositivo da casualidade não existe 

em num momento sequer. As temporalidades ficcionalizadas identificam seus 

núcleos criativos. Tudo serve para instigar a dinâmica de anulação das 

interferências do passado, presente e futuro em justaposição: 

 
 
Imanente a nossa medida do tempo é portanto a tendência a esvaziar 
seu conteúdo num espaço de quatro dimensões onde passado, presente 
e futura estariam justapostos desde todo o sempre. Essa tendência 
exprime simplesmente nossa incapacidade de traduzir matematicamente 
o próprio tempo, a necessidade que temos de substituí-lo, para medi-lo, 
por simultaneidades que contamos: essas simultaneidades são 
instantaneidades; não participam da natureza do tempo real; elas não 
duram. São simples visões mentais, que balizam com paradas virtuais a 
duração consciente e o momento real, utilizando para isso o ponto 
matemático que foi transportado do espaço para o tempo (BERGSON, 
2006, p. 71). 
 
 

O aparentemente impossível está previsto em todos os instantes discursivos. 

As notas recompõem a harmonia perdida perpétua da criação artística. As 

ambições do eu pelo outro são para prevalecer seu desejo acima de tudo. Matar ou 

morrer faz parte das vidas cindidas. A fragmentação das palavras no palíndromo é 

secção do relógio que marca as impressões das contradições históricas em cada 

contextualização.  

As diferenças estruturais e circunstanciais do conteúdo narrativo são 

performances da arte contemporânea de Avalovara (2005). As realizações 

apresentam a tensão composicional do sonho. A liberdade literária é mantida, 

mesmo quando está inferindo simultaneidade da história da censura militar com a 

história de personagens da ficção. 
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As linguagens de mundos se entrecruzam na arte verbal e não verbal, porém 

o real é suspenso no tempo e no espaço. As imagens das composições da narrativa 

são projetadas para além do que está escrito. O escritor pernambucano Abel faz 

sua trajetória imbricar com possibilidades. O contínuo dos acontecimentos é a 

negação de tudo que esteja contrário à liberdade de criação. Os segmentos dos 

tempos são perdidos para uma nova dimensão elucidar o evento único e totalitário 

da obra. 

O efeito da simultaneidade coloca em equiparação coisas, sentimentos 

humanos, histórias. O continente europeu mostra a abrangência experiencial de 

Abel, elenca também seu estado de moradia, as cidades visitadas e marcadas em 

sua mente por ter existido o encontro com seus amores. Sua cidade ideal está em 

si mesmo, será onde o seu amor fruir mais intensamente. 

O mundo de Abel é bipolarizado pelos conflitos entre o Oriente e o Ocidente. 

Os movimentos em seu interior não são separatistas, mas se unificam para fazer 

parte da história do protagonista. É o avesso da normalidade cotidiana. O fundo 

desses lugares colore a memória de Abel. 

Os espaços visam a repercutir a amplidão do mundo na memória: “[...] cada 

gesto, até o mais cotidiano, seria vivido como numa repetição religiosa daquilo que 

sempre se fez numa identificação carnal do ato e do sentido” (NORA, 1993, p. 1). A 

passagem de Abel por diferentes lugares retrata o vazio que o inquieta, que lhe 

move a buscar sua idealização sem limites. O desassossego mora em sua mente, o 

descanso não lhe é permitido. 

A contemplação da memória de Abel é a percepção do que ele almeja do 

outro. A infância com perdas conjugada com a figura fraterna assumem a 

expectativa do protagonista. A harmonia da vida dele é imitativa, constituída por 

instrumentos tocados por ele e sua família. Há o jogo dialético do anonimato e da 

marginalização, tanto que a imagem simbólica de seu último amor é anônima:   

 
 
Há sempre um bandolim na sala, ocupando uma poltrona. Fino instrumento, 
faz me evocar o que pertence à minha irmã Leonor (por que não o levou 
para o convento?) e que se desfaz em algum armário do chalé, com a viola 
de Mauro e a flauta de Eurílio, varado de balas num bordel de Recife. O 
instrumento de mme. Weigel também já não serve para nada: ela tocava-o 
quando jovem e o meu interesse vem dessa circunstância. Mantenho-o às 
vezes, no colo _ este mudo sobrevivente de mais alegres dias _, como se 
ampararasse coisas baldas e mortas, enquanto converso com as duas filhas 
do casal (LINS, 2005, p. 104). 
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O plano da memória é repleto de musicalidade, os instrumentos usados para 

a música evocam o imaginário da voz narradora. As cenas revelam a extração do 

trabalho como espetáculo alegórico, como aquele do grupo de Maracatu11. Abel 

anseia o que para ele tem significado único. Ele não reconhece que a Europa tem 

sua imagem idealizada por todos, já que não a vê como tal: 

 
 
Não poderia afirmar, fraudado em minhas buscas, desperdiçado esses dias. 
Silêncio sobre os códices e icunábulos vistos; e quanto a estas realizações 
artísticas que _ contempladas, por vezes, naqueles lugares onde foram 
concebidas _ me transmitem instruções sobre o livro que em segredo aspiro 
escrever e cujo tema central seria o modo como as coisas, havendo 
transposto um limiar, ascendem, mediante novas relações, ao nível da 
ficção. Não me responde Pádua? Nápoles não me responde? Nelas me 
desmembro em exercícios vários. Olhos nos bairros da periferia, o nariz nas 
feiras, solta no ar a pele, os pés extraviados, a boca nos cafés, nos bordéis, 
exangue, o sexo, as orelhas nos mercados e em ônibus que ignoro aonde 
vão, a população dos subúrbios, suas casas, peixes, legumes, frutas, 
calamares, as temperaturas e as consistências das coisas, ruas 
desconhecidas, seguem-me putas fatigadas e pederastas tímidos, vinhos e 
perguntas, o sexo exangue, manipulado por mulheres que não penetrará, 
pois assim decidi, para que riam do seu possuidor, julguem-no impotente, 
alguém mais lastimável do que elas,  as vozes, os gritos, os latidos, os 
dobres (LINS, 2005, p. 155). 
 
 

O excerto expõe a figura do escritor jovem que é inquietante para o 

despertar de dias mais felizes. A personagem corrobora para a possibilidade de 

perpassar mundos, cuja dissolução pode-se dar por meio da ficção. A Europa 

parece não ter lhe dado o que esperava, o escritor regressa ao seu estado sem 

nada. Entretanto, a noção do nada também infere ser algum ganho do peregrino 

saudosista do seu passado. Além disso, o nada pode ser a manutenção de sua 

essência. 

A reintegração da personagem em seu estado original é permanente. Suas 

idas e vindas, ao encontro de amores, são projetadas milimetricamente para a 

memória reviver suas experiências. As similitudes amorosas de Abel foram vividas 

em todos os lugares e tempos.  

                                                           
11Maracatu é um ritmo musical, com dança e ritual de sincretismo religioso. É originário do Estado 
de Pernambuco. O uso predominante é de instrumentos de percussão africana. O ritmo é intenso e 
frenético, advindo das congadas, cerimônias de coroação de reis e rainhas africanos. A percussão 
tem grandes tambores, chamados alfaias, tocados com talabartes que são baquetas especiais. 
Existem o "baque" ou batida Baque Virado (Maracatu Nação), comum na metropolitana 
do Recife, e Baque Solto (Maracatu Rural), característico do Município de Nazaré da Mata no Norte 
de Pernambuco (<http://www.maracatucolonia.de/PT/?historia_Maracatu>). Acesso em: 6 mar. 2017. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ritmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ritual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sincretismo_religioso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tambor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfaia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maracatu_Na%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maracatu_Rural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%A9_da_Mata
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Cecília é jovem órfã, vive oprimida pelos irmãos, por acreditarem em sua 

moral. É solidária, faz de sua profissão como assistente social uma arma em 

combate das injustiças e mazelas do que a cercam. Ela se identifica com todos de 

sua terra, tendo seu corpo dominado por eles: “Dez mil homens estão na sua 

carne: como numa vereda pouco transitada ao longo de dez anos. Dez mil homens 

ataviados com as suas próprias fábulas. No corpo, há corpos” (LINS, 1995, p. 169). 

Cecília desperta em Abel essa dominação de harmonizar o tempo. Por meio de seu 

amor, o protagonista se situa no mundo: 

 
 
Devo aceitar o meu estado de banido do Éden. Não inauguramos, eu e ela, 
um mundo. Mundo algum. Nenhum. Não estamos separados ou isentos do 
mal. O mal, quinhão e herança, faz parte de nós. Ao contrário, porém, dos 
afortunados solitários do éden, estamos longe de ser protagonistas de 
alguma fábula de queda e expulsão: nascemos expulsos e caídos. Temos, 
com isto, a alternativa de aceitar a condição de degradados e realizar, em 
ações densas de generosidade e de cólera, a nostalgia do Jardim. Por outro 
lado, as onças hoje só lambem a própria pele. Mas o turbulento globo que 
habitamos é povoado de homens (LINS, 2005, p. 204). 
 
 

A idealização de Abel perpassa o tempo mítico. Tudo se integra na história 

dele com Cecília. O escritor-personagem dedica-se à escritura. Nela, personagens 

mais velhas tentam a sobrevivência pela imposição do eu sobre o outro. É 

impossível conciliar as diferenças temporais que são simultaneidades de 

acontecimentos das idades. A identidade hierárquica é dominadora do tempo. 

A angústia se instaura na dissolução de uns sobre os outros. A reversão dos 

acontecimentos não envolve as personagens, mas faz com elas curtam seus 

momentos de exército de submissão. Isso equivale dizer que personagens são 

recursos da narrativa, que a tudo subjuga para prevalecer sobre o tempo. Há a 

polissemia de elementos. 

Todas as protagonistas envolvidas com Abel insinuam simultaneidades de 

amores, nas criações da escritura. Contudo, é relevante que a figura feminina não 

nominada, apreendida pelo um signo , seja a mais culminante tensão que Abel 

viveu. Ela é a crise da linguagem, a encarnação provocativa da barbárie. Em sua 

infância, o protagonista só consegue falar tardiamente, sofre com a falta do domínio 

da linguagem, depois, ele se apropria da significação máxima de seu amor em :  

 
 
Quem fez meu corpo? Observo meus pais, demoradamente, compara-os 
entre si, compara-os comigo e vejo: não foram eles. Tão de longe vem meu 
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corpo que eles esqueceram o que significa. Transmitem-no, como um texto 
de dez mil anos, reescrito inumeráveis vezes, reescrito, apagado, perdido, 
evocado, novamente escrito e reescrito, uma oração clara, antes familiar, 
tornada enigmática à medida que transita, em silêncio, de um ventre para 
outro, enquanto a língua original se desvanece (LINS, 1995, p. 26). 
 
 

O inoportuno modo de viver sem linguagem faz com que Abel domine a todo 

o dito e o não dito. A transmissão do pensamento é vivenciada inúmeras vezes. A 

busca pela palavra em deu-lhe condições de peregrinar o mundo, do Oriente ao 

Ocidente seu conhecimento dominava. Em seu corpo abrigava todos os 

sentimentos e prazeres. Homens e mulheres foram experimentados, fazendo de 

seu ser o espaço de conflitos confusos:  

 
 
Serás capaz de ver as letras, as palavras que, em certas horas, vejo ainda 
rastejarem sob a minha pele e que, decerto nunca silenciam? Ouço-as, 
dentro do meu corpo, ouço-as, vozerio distante, multidão agrupada numa 
praça, não como se eu na praça estivesse, e sim como se fosse a praça, o 
murmúrio das palavras ecoa em minhas coxas, nos meus peitos, no ventre 
flui e reflui, continuando, não sei se alegre, não sei se feroz, flui como se os 
limites do meu corpo fossem os limites da praça, e meus ombros e axilas 
fossem abóbadas onde chegassem os últimos ecos da vozes, e os meus 
braços _ que estendo – fossem extensões da praça, avenidas também 
cheias de vozes (LINS, 1995, p. 31). 
 
 

Abel ouve para ver e sentir as palavras. Tudo pode ser lido por ele, qualquer 

signo é amado, mantendo relações profundas com seu ego. O renascer da 

linguagem é colocado em sua vida como cena eternamente triunfante. A crise é 

lidar com todo arsenal das palavras que, na verdade, pode interpretar até o silêncio. 

Os sentidos da vida e da morte passam a ser sabidos com a partida de Cecília, na 

difusão da vida e da morte: 

 
 
Nele, sem que eu realmente possa saber como, capto um vozerio difuso; e 
a significação do vozerio ultrapassa a de um discurso, consistindo numa 
espécie de entrelaçamento próximo do caos. Domina-me a convicção de 
que, no centro do seu corpo, imagem de uma escrita esquecida – esta, por 
sua vez, imagem do mundo e da sua contemplação –, pode-se entrever, 
entrever apenas, um nexo possível, sem leis e ainda remoto (LINS, 1995, p. 
283). 
 
 

A personagem incorpora os reflexos das imagens num mundo 

organizadamente contemplativo. A escrita não é dominadora, mas o signo que ela 

evoca. A significação do dito e do não é possibilidade de leitura. O ato de buscar 
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outras formas de escritura é o passaporte para a percepção de múltiplos sentidos, 

na dimensão do espaço e do tempo: 

 
 
Toda minha vida, pois, está aqui nesse instante, instante?, não há instante, 
instantes, o que assim denominais é a vossa própria vida, poliedro de 
inumeráveis faces transparentes, estas as faces, são o que instantes nos 
parecem, um destes contemplai, uma destas faces, e vereis ser impossível 
ignorar as outras (LINS, 1995, p. 21). 
 
 

Os termos são ditos e frisados nos instantes como alegoria das faces 

interdependentes que cada interpretação pode evocar. Há a fragmentação de 

lapsos temporais. A ideia de configuração do tempo tem duração ilimitada. Para 

Bergson (2006), surge aí a categoria incisiva do tempo, definida como espécie de 

escoamento de passagem: 

 
 
[...] o escoamento não implica uma coisa que se escoa e a passagem não 
pressupõe estados pelos quais se passa: a coisa e o estado não são mais 
que instantâneos da transição artificialmente captados; e essa transição, a 
única que é naturalmente experimentada é a própria duração (BERGSON, 
2006, p. 50). 
 
 

A projeção narrativa escoa o tempo interno como líquido sem limites de 

alcance. O fluxo é contínuo para o meio externo, fazendo uma operação 

transcendente da cronologia. A totalidade da obra é fruto da ilusão do imaginário, 

articulando simultaneidades dos instantes da experiência de cada personagem: 

 
 
[...] da simultaneidade de dois fluxos jamais passaríamos para a de dois 
instantes se ficássemos na duração pura, pois toda duração é espessa: o 
tempo real não tem instantes. Mas formamos naturalmente a idéia de 
instante e também a de instantes simultâneos desde que adquirimos o 
hábito de converter o tempo em espaço (BERGSON, 2006 p. 62-3). 
 
 

A duração pura do tempo não permite o fluxo das simultaneidades do tempo. 

O modo ilusório atinge também a espacialização com instantes mostradores de 

múltiplas faces. Cada coisa é independente, mas tem ligação com a evidência 

matemática, a partir do palíndromo:  

 
 
A composição geométrica, matematicamente calculada, as referências 
cifradas, a nomeação das personagens e a recriação, nos limites de um 
livro, do ilimitado e movente mundo das representações são 
conscientemente elaboradas no reverso do racionalismo binário próprio de 
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nosso pensamento. Segundo palavras do próprio Autor, é a aproximação 
com o leitor que avulta nessa intrincada elaboração (GOMES, 2001, p. 
194). 
 
 

A narrativa de Avalovara (2005) delimita sua própria inscrição, geométrica 

em espiral. O racional da criatividade serve para estabelecer a ilusão 

independentemente do mundo da arte. A visão sobre o tempo depara-se com vazio, 

harmonicamente propagador de revelação dos desdobramentos que fundam a 

escritura: 

 
 
À eliminação do espaço, ou da ilusão do espaço [na pintura], parece 
corresponder no romance a da sucessão temporal. A cronologia, a 
continuidade temporal foram abaladas, ‘os relógios foram destruídos’. O 
romance moderno nasceu no momento em que Proust, Joyce, Gide, 
Faulkner começam a desfazer a ordem cronologia, fundindo passado, 
presente e futuro (ROSENFELD, 1996, p. 80, grifos do autor). 
 
 

Os matizes de contextos históricos são colocados pelo artista como 

provocação de múltiplos acontecimentos. A continuidade temporal é ilusória, a 

cronologia sofre abalo como um relógio quebrado ou desregulado na marcação das 

horas. A formulação da história falseia a apreensão objetiva dos acontecimentos. A 

maneira de contação é transformada “[...] não se pode mais narrar” (ADORNO, 

2003, p. 55).  

A escritura é repensada, havendo o abandono do tempo cronológico. O 

percurso narrativo é escrito no tempo mítico. A duplicidade temporal só existe como 

estética da criação. O escritor herda os desafios de narrar na atualidade. À crença 

foge das verdades e facilidades. A revelação da arte é parcial e de difícil percepção, 

cheia de desconfiança: 

 
 
– Avesso à indiferença – da qual desconfio – e fazendo da minha 
incompatibilidade com os tempos que passam uma espécie de justificativa 
para o exercício continuado (e, posso dizer, desesperado) deste ato 
suspeito e pouco oficial de escrever, continuo ordenando meus artefatos de 
letras. Procuro entrever e nomear um fragmento do que jaz sepultado sob 
as aparências. Assoma, entretanto, nos meus textos conflituosos e híbridos, 
a História dissonante, sem integração possível, em uma de suas 
manifestações mais soturnas. Um quisto: cáustico e arbitrário (LINS, 2005, 
p. 304). 
 
 

A própria atitude de ter aversão é alvo de desconfiança. A personagem 

descreve e caracteriza a linha temporal do eu e do outro. A escritura vive às 
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avessas do mundo, segue a espiral da incompatibilidade dos reflexos do discurso 

simplificado. A voz ecoa sem se preocupar com o sepultamento do exercício 

continuado da língua.  

Há a justaposição de discursos embutidos na desconfiança provocativa do 

tecer literário. As similitudes e simultaneidades com a história real não passa de 

mera ilusão do gênero romanesco Avalovara (2005). As implicações de tudo isso 

são a revelação da liberdade subjetiva do ato criativo. Os fluxos internos e externos 

dos sentimentos mais sóbrios do homem inundam o passado e o presente 

simulados. Os discursos polifônicos apresentados são percebidos como 

entrecruzamentos composicionais do texto literário.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Avalovara (2005), de Osman Lins, num primeiro olhar, causou-nos 

estranhamento com suas características que repercutem uma maneira nova de se 

fazer arte. A obra foi escolhida para estudo pelo seu teor primordial que se configura 

numa espécie de enigma espiralado, coberto por uma capa repleta de elementos 

próprios. O palíndromo destaca a originalidade da obra, com uma imagem fulgurante 

de gênero literário diferente dos conhecidos na atualidade.  

A obra Avalovara (2005), inserida na arte contemporânea, revela sua 

exuberância discursiva pelas mutações da linguagem, ora palavras, ora símbolos. As 

transformações do discurso ligam letras a palavras, a números, a símbolos 

enigmáticos. Para muitos críticos, o objeto pode ser visto como romance ou não. A 

escritura ali sincretiza uma espécie de amálgama social com a polifonia organizada 

artisticamente.  

A crítica propala divergências quanto ao reconhecimento do gênero da obra 

pesquisada. Nesse sentido, propomos uma análise teórica, para então, delimitarmos 

a configuração do discurso em Avalovara (2005). A escritura nasce da necessidade 

de transparecer algo diferente para a sociedade, parece deixar registrado suas 

histórias cheias de similitudes e simultaneidades da ilusão temporal e espacial. 

Perpassam em sua linguagem os elementos, que vão desde a tragédia até a 

comédia, mas com estrutura existencialista das experiências sombrias do homem. 

São encontradas as rotas do palíndromo na discursividade polifônica, sendo 

característico do século III a.C., representativo do quadrado em meio a espiral. A 

origem do palíndromo é conotada ao poeta grego Sótades, de Maronéia. O registro 

mais antigo encontrado é de cerca de 200 a.C., justamente com os versos acrósticos 

ficcionalizados em Avalovara (2005). 

Na narrativa, os trechos são desenvolvidos a partir das letras contidas no 

palíndromo (LINS, 2005, p. 17). Ele também é visto como quadrado mágico, maneira 

que ficou conhecido por sua composição perfeita. Forma-se uma imagem da 

estrutura do texto, cuja imbricação desnuda frases inventadas pelo personagem 

Loreius. Isso é a liberdade criativa como tributo de dominação do eu e do outro, do 

tempo e do espaço. 

A completude da obra é repleta de fragmentos inscritos no imaginário. No 

fragmento S 10, o poema imaginário é analisado como um desdobramento do 
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palíndromo e como uma possibilidade de visualização da cascata de 

acontecimentos. A estruturação da escritura é uma narrativa contemporânea 

ficcional. Exige do leitor a consciência do pacto ficcional, tarefa difícil de ser 

apreendida. 

Os críticos sentiram dificuldade em materializar e aceitar o discurso em 

Avalovara (2005). Concluíram de forma negativa que é uma obra desafiadoramente 

fragmentada, com variações dos signos, dos espaços, dentro da atemporalidade da 

linguagem. Os discursos sintonizam épocas e lugares que se envolvem num mesmo 

plano. Os desdobramentos da história de amor e morte formam um triangulo de 

duas cidades capitais e um continente - Recife, São Paulo e a Europa, com o 

quadrado das personagens. 
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