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RESUMO 
 

 

 Entrar em contato com as rotas do imaginário é uma maneira de permitir 

leituras que ultrapassam a superfície do texto e chegam aos possíveis do ser. 

Nesse sentido, a dissertação O MEDIEVO EM ‘NOVE, NOVENA’: UM 

PERCURSO PARA O IMAGINÁRIO tem o objetivo de verificar, nas narrativas que 

compõem Nove, novena, indícios do imaginário medieval e como se estabelece a 

releitura desse universo imagético na produção osmaniana. Tal estudo se justifica 

por Osman Lins ter conseguido imprimir a essa obra um olhar aperspectívico e 

uma aura de ascetismo, o que se assemelha à cosmovisão do homem da Idade 

Média. A pesquisa tem bases teóricas nos estudos de Gilbert Durand, no que diz 

respeito à simbologia; em relação à cultura do Medievo, dentre os diversos 

autores consultados, destacam-se Georges Duby e Jacques Le Goff.  

 
Palavras-chave: Osman Lins; Nove, novena; Literatura Brasileira; Imaginário; 

Medievo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Get in touch with the routes of the imaginary is a way of permiting readings 

that go beyond the surface of the text and reach the possibilities of the human 

being. In this sense, the paper THE MEDIEVAL IN NOVE, NOVENA: A WAY TO 

THE IMAGINARY has the objective of verifying, in the narratives that compose 

Nove, novena, signs of the medieval imaginary and how does the revised reading 

of this imaginary in the osmanian production. Such study is justified by Osman Lins 

for being able to print this work within a global perspective and an asceticism aura, 

that is compared to the cosmovision of the medieval man. The research has bases 

on the theories of the studies done by Gilbert Durand, in terms of simbology; in 

relation to the medieval, among the many consulted authors, Georges Duby and 

Jacques Le Goff stand out. 

Key-words:  Osman Lins; Nove, novena; Brasilian Literature; Imaginary; 

Medievalism.  
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INTRODUÇÃO 
 
  
 Osman Lins tem sido reconhecido pela crítica, brasileira e internacional, 

como um autor que inova o processo de escrita de textos ficcionais. As inovações 

são resultado de uma ampla leitura de mundo e de reflexões acerca da simbiose 

entre o homem e o Universo. Essa nova, ou talvez, como diz o autor, mais 

amadurecida cosmovisão começa a se impor em termos estéticos com 

Nove,novena, daí a razão de alguns estudiosos considerarem que esse livro 

inaugura uma nova fase na carreira do escritor. 

As transformações suscitadas vão muito além do uso de recursos gráficos, 

como o emprego de sinais identificadores de personagens, o que quebra a 

linearidade da leitura e exige maior atenção do leitor. Elas estão no nível da 

estrutura do texto. Por vezes, em uma mesma narrativa, a exemplo de Perdidos e 

Achados, tem-se um painel de contos entrecruzados em meio a um conto central, 

conforme ressalta Rosenfeld. 

Um dos fatores que mais chamam atenção na novena é a aura de 

atemporalidade em que ela está envolta. Sim, o tempo da novena osmaniana 

transcende o convencional, o puramente racional, e muitas vezes estanque, do 

presente, passado e futuro. O tempo nessa obra é o do homem, seja este 

contemporâneo ou antigo, afinal, independente do contexto histórico, o ser 

humano é parte do cosmos. Com essa atemporalidade, o autor consegue imprimir 

a Nove, novena a “presentificação” dos acontecimentos e oferecer ao homem a 

oportunidade de ser, simultaneamente, sujeito e objeto, observador e observado.  

De onde vem essa tendência a querer um ponto de vista mais “espiritual” do 

que “carnal”? Quais as bases para o aperspectivismo característico do Osman 

Lins mais maduro? Seria a visão presentificadora uma releitura do Medievo? E a 

polifonia de vozes narrativas indicaria uma tentativa de superar o individualismo, 

tão comum na atualidade?  

Na Idade Média, o homem se via como parte de um todo regido por um 

ritmo que ultrapassa as fronteiras da razão. Aquele foi um período em os 

contrastes se acentuaram, tendo em vista a crença no conflito entre Deus e o 



Diabo, conseqüentemente, no Céu e no Inferno. O historiador Franklin de Oliveira 

ressalta que a catedral gótica, um dos emblemas medievais, parecia procurar 

abolir as fronteiras entre o finito e o infinito. Teria sido, então, o período medieval 

uma das fontes que possibilitaram a Lins a sua visão dúplice?  

O próprio autor, em uma de suas entrevistas, fala da paixão pelos vitrais, 

arte, aliás, que ele consegue, com muito rigor, reproduzir por meio de palavras e 

imagens. De fato, no Medievo o aperspectivismo era a forma, não uma, de os 

artistas expressarem a sua cosmovisão. Buscava-se um tempo que se 

assemelhasse ao sagrado. 

Os questionamentos aqui apresentados foram o ponto de partida deste 

trabalho. O objetivo que durante todo o processo “guiou” a pesquisa foi verificar 

como Osman Lins conseguiu, na realidade contemporânea, estabelecer uma 

releitura do Medievo. Para tanto, foi necessário, de início, procurar entender o que 

foi a Idade Média, saber como viviam as pessoas, o que pensavam, o que 

ansiavam, o que temiam. O universo medieval é, pois, o eixo temático do primeiro 

capítulo desta dissertação. 

Para melhor entender a cosmovisão de uma época mística, que, durante 

muito tempo, foi envolta numa névoa espessa, foi preciso recorrer a um estudo 

aprofundado sobre os regimes do imaginário. Nesse caso, a base teórica buscada 

foram os ensinamentos do antropólogo Gilbert Durand, para quem “o Imaginário 

aparece como o grande denominador fundamental onde se vêm encontrar todas 

as criações do pensamento humano”. 

É nas estruturas antropológicas do imaginário que se centra o segundo 

capítulo deste trabalho. Nele são apresentados os símbolos concernentes aos 

regimes diurno e noturno, todos observados em narrativas que compõem Nove, 

novena. Antecede o estudo dos símbolos uma síntese acerca da (des)valorização 

da imagem ao longo da História. 

Por fim, com bases teóricas sobre o Medievo e sobre a estrutura da 

imaginação, propõe-se, no terceiro capítulo, uma outra leitura da novena 

osmaniana. Esse outro olhar que, a todo instante, se quer não apenas 

antropocêntrico, contempla as narrativas Um Ponto no Círculo, Os Confundidos, 



Conto Barroco ou Unidade Tripartita e Retábulo de Santa Joana Carolina. A 

seleção desses textos se deve à maior quantidade de indícios que revelam uma 

releitura do universo cultural da Idade Média. 

Nas duas primeiras narrativas, o enfoque é à luz da simbologia cíclica; na 

terceira, lança-se mão, principalmente, da simultaneidade dos símbolos diurnos e 

noturnos. Na quarta, os ecos do Medievo se presentificam, sobretudo, por meio de 

uma simbologia que coincide a postura diairética, a ascensional e a espetacular.  

Em sendo mais uma, dentre tantas outras leituras das narrativas de Nove, 

novena, este trabalho tem a pretensão de poder contribuir, por meio do estudo da 

Idade Média, com um olhar “espiritual” para as transformações na escrita de 

Osman Lins. Um olhar que almeja entender a concepção de sagrado adotada por 

esse autor. Caso o objetivo não se realize, utilizar-se-ão as palavras de Boécio, no 

final de sua De Trinitate: se “a natureza humana não logrou transcender seus 

limites naturais, valha pela intenção o que tiver falhado pela fraqueza”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. O UNIVERSO MEDIEVAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1. SEMENTES DO MUNDO MEDIEVO 
 

 No trabalho de ficção, há sempre refletido o íntimo do autor, com suas 

angústias, seus anseios, sua forma de ver e sentir o mundo. Os fatos narrados 

são símbolos de questões que preocupam o escritor. Esse era o pensamento de 

Osman Lins. A visão perspectívica das coisas, por exemplo, incomodava-o muito. 

Por isso, ele buscava em suas obras conquistar uma visão intensa do Universo, a 

qual, à maneira do homem do Medievo, considerasse a relação entre o ser 

humano e o cosmos. O retorno ao aperspectivismo medieval está presente na 

obra osmaniana, então, para melhor dimensioná-la, é imprescindível entender a 

cosmogonia desse período.  

 A Era Medieval (séculos V a XV) surgiu com o fim da Antigüidade greco-

romana e perdurou até o início dos Tempos Modernos. Tem sido por alguns 

considerada como uma fase obscura entre a época áurea do Império Romano e o 

“Iluminismo” da Renascença, por isso, recebeu a designação de “Idade das 

Trevas”. Na verdade, essa caracterização ao Medievo é preconceituosa e 

unilateral, é fruto da rejeição a uma época “encoberta pela sombra espessa que 

lançaram sobre ela”.1  

O preconceito com o Medievalismo tem origem na observação pouco 

aprofundada à real cultura que marcou esse período, do qual ressaltam 

primordialmente os castelos sombrios, as muralhas, os feudos e a Inquisição. A 

unilateralidade resulta do fato de se “olhar com distância” os homens medievais, 

isto é, julgá-los sem considerar as razões de sua conduta, a sua cosmovisão. 

Como aponta Gurevitch2, a Idade Média foi a época em que surgiram as 

nações européias que originaram os Estados contemporâneos, foi o período em 

que se constituíram as línguas as quais ainda hoje servem de expressão aos 

povos europeus, além do que, conservamos muitos traços culturais do Medievo. 

As universidades, por exemplo, têm origem nesse período. Portanto, é descabido 

o epíteto “Idade das Trevas”, por denotar que, nessa fase, a Europa sofreu um 

intenso retrocesso. 



Devido à longa duração, aproximadamente mil anos, a Era Medieval foi um 

tempo heterogêneo. Nela, a sociedade viveu momentos bastante distintos. Na 

chamada Alta Idade Média, período que engloba do século V ao X, o povo 

superou o impacto da queda do Império Romano, vivenciou o início do Feudalismo 

e a estagnação comercial, com a economia agrícola de subsistência e a mão-de-

obra servil, além de experimentar a total hegemonia da Igreja Católica.  

Na denominada Baixa Idade Média, período que compreende os séculos X 

a XV, o desenvolvimento do comércio e das cidades, unido às Cruzadas, provocou 

uma explosão demográfica, devido à diminuição de ataques sobretudo dos povos 

germânicos. Como a economia era voltada para cada unidade feudal, que 

produzia para o seu próprio consumo, não havia aumento de produtividade para 

satisfazer a crescente população, por isso deu-se o enfraquecimento dos feudos e 

o crescimento do poder dos reis. Nesse clima de alterações sociais, surgiram os 

trovadores e suas cantigas, as novelas de cavalaria, entre outras manifestações 

artísticas de cunho não apenas religioso. Data do início do século XIII, por 

exemplo, a compilação do texto Carmina Burana, cancioneiro eminentemente 

profano, produzido pelos goliardos, clérigos vagantes, que se aproveitavam da 

formação intelectual para contestar alguns valores.  

Sem dúvida, foi uma fase de mudanças que abalaram o monopólio cultural 

da Igreja. Até então, a arte era voltada para questões teológicas. A hagiografia, 

vida dos santos, era o gênero literário predominante, a catedral se destacava na 

arquitetura; na pintura, retratavam-se principalmente imagens religiosas, e a 

escultura representava personagens das Sagradas Escrituras. Por conta disso, o 

Clero passou a incentivar a formação de centros de estudos nos mosteiros, nas 

catedrais, com o objetivo primeiro de manter os centros culturais sob as ordens 

religiosas e, assim, ter controle sobre o ensino e a produção cultural.  

Apesar da não homogeneidade da Idade Média, essa era apresentou uma 

característica central, a visão de mundo fortemente marcada pela relação 

homem/fé/Igreja. Dessa relação, derivaram posturas de submissão, temor, 

valorização do espírito e conseqüente solidariedade. 



Como temia o Inferno – lugar reservado para os que não seguiam à risca os 

preceitos de Deus –, o homem do Medievo valorizava a purificação da alma, por 

isso agia de forma a enfatizar o ser, o que acabava por levá-lo a se desprender 

dos bens materiais e a dividir com o outro as pequenas fortunas. Nessa época, a 

miséria compunha um quadro comum, em que os mendigos ficavam nas ruas, na 

frente das paróquias, das Santas Casas de Misericórdia. A fome fazia sucumbir 

dezenas de pessoas, que, nessa fase, temiam a condição de subvida, de penúria, 

de ser miserável. Em contrapartida, havia a divisão do pão, e a solidariedade 

irrompia como uma esperança e certeza de sobrevivência. Nas palavras de Duby, 

“partilhada, a pobreza era o quinhão comum”.3 

Por conta do sistema feudal, os camponeses trabalhavam arduamente para 

receber em troca a proteção dos senhores, os quais saqueavam quase todo o 

excedente de produção. Nesse contexto, havia muita dificuldade para semear, 

porque os utensílios eram precários, quase todos de madeira. “Assim, para cada 

grão semeado, ficava-se muito feliz em colher dois e meio”.4  

Diferentemente da época medieval, na atualidade, o individualismo suplanta 

a fraternidade, e a solidão, o estar só, antes característica de loucos, eremitas ou 

criminosos, tornou-se uma constante na sociedade moderna, marcada não pelo 

medo do Inferno, e sim pelo medo ao outro. É a partir dessa mudança no 

comportamento do homem que nascem legiões de mendigos, de marginais 

esquecidos por uma sociedade excludente. 

Na Idade Média, os homens viviam no seio da família, eram gregários. 

Conforme retrata Duby5, um grande número dormia em um mesmo recinto. Eles 

andavam em grupo e desconfiavam que fosse louco ou bandido aquele que 

andasse só. Apesar dessa desconfiança, para eles, os eremitas eram como 

santos, visto que se isolavam para expiar os pecados. No modo de ver dessa 

sociedade, isolar-se significava sofrer, e quem escolhia a solidão tinha uma 

coragem incomum.  

Nessa perspectiva, os idosos terminavam seus dias em casa, com os 

familiares, não eram desprezados em asilos, e os loucos não viviam 

enclausurados, como hoje, porque estes também eram considerados criaturas de 



Deus. Ademais, poderiam conhecer coisas do outro mundo, do invisível, para o 

imaginário cristão, tão real.  

Conquanto houvesse a valorização do grupo e a rejeição ao isolamento, os 

homens do Medievo eram levados a marginalizar. Associavam a doença sem cura 

ao pecado, então desprezavam os leprosos, porque julgavam que a enfermidade 

simbolizava a punição dos Céus. Durante a peste negra, cerca de um terço da 

população européia foi exterminada; assim, fortificava-se a idéia de que o corpo 

refletia a podridão da alma, e muitos pagavam pelos pecadores. 

É válido ressaltar que a solidariedade – traço comum no tempo medieval – 

foi decorrente, sobretudo, das pregações da Igreja, a qual impunha algumas 

condições para se chegar ao Paraíso, objetivo de todos os tementes a Deus. Além 

disso, a idéia do sofrimento do outro como exemplo era comum; dessa forma, 

pensava-se que no futuro os papéis poderiam se inverter. O medo dessa inversão 

também é freqüente hoje, “essa angústia diante do desemprego, que nos leva a 

perguntar: será que eu mesmo, que meus filhos não vamos estar amanhã 

desabrigados, alimentados com a sopa popular?”.6 Os medos continuam. A 

miséria continua. O que muda é a forma de conviver com esses temores.  

Na Idade Média, a idéia da Terra Prometida era um acalento para as 

angústias terrenas. O homem sofria, sentia fome, adoecia, mas a fé e o ideal de 

conquista de uma “vaga” na Terra Santa tornava-o confiante e, em conseqüência, 

resignado e obediente às vontades de Deus. Cabia, então, a esse homem buscar 

a essência, o sublime, por isso penar na Terra era uma forma de pagar os 

pecados, uma forma de se redimir diante do Criador. 

No texto Retábulo de Santa Joana Carolina, Osman Lins traz à tona a 

solidariedade e a aceitação, mesmo na pobreza, e principalmente nela, como 

características engrandecedoras que, inclusive, tornam sublime Joana, 

personagem central da narrativa: 

   
 Ao contrário dos que se fixam no mal que lhes sucede, 

permanecendo insensíveis a toda espécie de bem, Joana, com o que lhe 
restara, contentava-se. Admitia haver bastante sofrido, acrescentando, 
com resignação, que a muita vida corresponde sempre muita pena e ser 
um desrespeito chorar, sobre o que temos de bom, o que perdemos. 
(p.107-108) 



 
  

Em semelhança à postura medieval, Joana Carolina aceita a sua condição 

na Terra e encara o seu destino, de muitas perdas, como uma forma de superação 

dos pecados próprios do ser humano. Por isso, para ela, chorar diante das penas 

seria um desrespeito, uma ofensa às intenções divinas. O sofrimento sem protesto 

indica superioridade, possibilidade de elevação, de ascensão espiritual. Dessa 

forma, percebe-se uma certa aproximação entre Joana e uma santa.   

Na privilegiada condição de única representante de Deus na Terra, na 

Idade Média, a Igreja expunha ao povo – que, em sua maioria, não tinha acesso à 

leitura e à escrita, era, portanto, manipulável – os três possíveis caminhos a se 

seguir: o Paraíso, o Purgatório e o Inferno. 

Uma das principais características do Céu cristão “é sempre ter estado 

potencialmente aberto para todos. Pessoas de todas as nações e cores de pele 

podem aspirar a pisar as ruas da Cidade Sagrada”.7 O Reino dos Céus estava, 

pois, aberto para todos aqueles que abraçassem os ensinamentos de Cristo. 

Apesar disso, só chegavam diretamente a ele aqueles que eram, em verdade, 

puros de coração.  

O Purgatório representa o intermédio do Inferno e do Paraíso. É uma 

espécie de local destinado àqueles que, em vida, cometeram pequenos pecados. 

Surge como oportunidade de reparo dos erros, é o momento de purgação, um 

local de estada temporária, por isso, é um local em que, diferentemente do 

Paraíso e do Inferno, o tempo tem validade. 

O Inferno, por sua vez, representa o “destino-lugar” dos impiedosos, 

traidores, pagãos, doentes da alma. É um local escuro, úmido, fétido, digno dos 

que foram prisioneiros do pecado. Um verdadeiro ambiente de horror que o 

homem indigno busca para si mesmo. 

A Divina Comédia, de Dante Alighieri, poeta florentino, provavelmente 

produzida por volta de 1313, final da Idade Média, traz o relato da viagem 

realizada pelo próprio Dante, o qual teria ido ao Além, universo temático bastante 

comum na época medieval. O que diferencia, porém, essa obra das demais é a 

poeticidade com que o autor descreve não só o Inferno ou o Paraíso, mas também 



o Purgatório, por poucos abordado. É uma obra, como afirma Hernâni Donato, 

“profana, heróica, política, social e religiosa, ao ponto de o Papa Bento XV sentir-

se autorizado a apontar na ‘Comédia’ uma espécie de Quinto Evangelho”.8 

A saga dantesca tem início com a chegada do poeta ao Inferno, onde ele 

encontra o também poeta Virgílio, que lhe serve de guia nessa viagem espiritual. 

O reino demoníaco é por Dante localizado no centro da Terra, em total 

contraposição ao Céu Empíreo. A região infernal é retratada como uma espiral, 

dividida em nove círculos e o Anteinferno: 
Ele entrou, e assim me fez entrar no primeiro círculo, onde o 

abismo principia a estreitar-se. Ouvi não o costumeiro e lastimoso chorar, 
mas suspiros que ondulavam no inteiro espaço qual brisa leve. Provinham 
de um sofrer sem amargura, padecido por grande turba, na qual se 
misturavam homens, mulheres e crianças . 9  
 

 
No círculo inicial, ficam os condenados cujo único pecado é não terem 

recebido o batismo, porque viveram antes de Cristo, por conseguinte, não 

adoraram a Deus. Nesse ambiente, os personagens são os sábios antigos, como 

Homero, Sócrates, Platão e Aristóteles, por exemplo. 

 Na proporção em que se vai descendo a espiral, mais se vai adentrando 

nas trevas, aproximando-se de Lúcifer, porque quanto maiores são os pecados, 

mais intensa e sufocante é a putrefação: 

 
 

 [...] Pelos seis olhos chorava; por três peitos escorriam suas 
lágrimas, pranto feito de sangue e espuma. Em cada boca triturava um 
pecador, qual moinho a esmagar o grão. Para o condenado da boca 
fronteira o morder era pouco, pois com as garras, em constante fúria, 
Lúcifer lhe arrancava a pele.10  

 
 
 

O nono círculo, dividido em quatro anéis de gelo, é onde se encontram os 

traidores contra a família, a pátria, os hóspedes e os benfeitores. No último anel – 

Judeca – está Judas Iscariotes, triturado e com a pele constantemente sendo 

arrancada pelo demônio. Sofrimento contínuo. Nesse caso, é notável a visão de 

que trair Jesus é o pior dos pecados; em decorrência dessa atitude, tem-se o 

convívio direto com as trevas, com o pranto, com a fúria, com Lúcifer. 



Ao sair do Inferno, Dante chega ao pé do Monte Purgatório, lugar que é, ao 

mesmo tempo, de esperança e de expiação dos erros. Na descrição do poeta, o 

Purgatório fica entre o Reino dos Céus e o Reino Infernal. É uma montanha 

cônica, evidência de um raciocínio geométrico, direcionada ao Paraíso, e dividida 

em dois rochedos — Antepurgatório — onde ficam os arrependidos tardios, sete 

círculos, os quais correspondem aos pecados veniais, soberba, inveja, ira, 

preguiça, avareza, gula e luxúria, e o Éden, Paraíso Terrestre.  

O Purgatório é um lugar de passagem, “o Terceiro Lugar”, no dizer de 

Lutero11, no qual transitam almas que também podem ser ajudadas pelos homens. 

Para isso, existia o sufrágio, que se dava de duas maneiras: pelo oferecimento de 

orações em intenção de quem se queria ajudar, ou por meio de doações à Igreja. 

Esse dado comprova, por um lado, que o Purgatório era a ponte entre o mundo 

físico e o espiritual; por outro, revela o poder que a Igreja tinha no Medievalismo, 

pois só através dela era possível ajudar os mortos. 

 
 
Subíamos por senda aberta entre rochas[...]12 

        [...]É privilégio deste monte causar maior fadiga no início da 
escalada. Após o esforço, provarás repouso. [...]13  

        Emergi daquela santíssima água, renovado qual planta refeita pelo 
reverdecer da fronde: puro e disposto para alçar-me às estrelas.14 

 
 

A subida na montanha exige esforço, cansaço, persistência, visto que era 

uma forma de reparação das falhas cometidas, uma maneira de padecer para 

“limpar a sujeira da alma” e, com isso, ser digno de entrar no Paraíso. Assim como 

descer os círculos do Inferno indica aproximação a Satã, subir os círculos do 

Purgatório denota maior proximidade a Deus, o que explica o repouso, a alegria, a 

pureza de quem conseguia vencer o monte. A emersão sugere, inclusive, a 

liberdade que a escalada representa. 

 “Puro e disposto a alçar-se às estrelas”, o poeta deixa o Purgatório e 

chega, finalmente, à região por todos almejada, o Paraíso. A concepção dantesca 

desse local é geocêntrica, pautada nas idéias de Ptolomeu, para quem a Terra era 

imóvel, idéia que estava em vigor na época. Segundo essa cosmovisão, a Terra 

está no centro e a seu redor giram os planetas, os quais, na obra de Dante, fazem 



parte dos nove céus, uma vez que o décimo – o Coelum Empireum – fica fora do 

espaço dos astros, porque é o Habitaculum Dei.  

 
 

A glória d’aquele que é a origem de todas as coisas manifesta-se 
no universo inteiro, em algumas partes resplandecendo mais, em outras 
menos. Ao céu que d’Ele recebe maior porção de luz alcancei chegar e 
contemplei as maravilhas que nem pode nem sabe repetir quem de lá veio. 
Pois, à medida que o intenta, percebe que a memória não alcança 
reevocar tanta perfeição. 15 

 
 
 

A entrada no Paraíso revela, de imediato, a inferioridade, o limite humano 

diante do Divino, a ponto de se afirmar que é impossível às almas, mesmo às 

dignas de alcançar o Céu, descrever a perfeição do Sagrado, porque Ele está 

além da compreensão do homem, além da capacidade que este tem de lidar com 

a palavra. 

 
[...] Na profunda e clara essência de Deus, três círculos surgiram, 

parecendo de três cores distintas, mas de uma só conformação. [...]   
  Qual geômetra que todo se concentra em medir o círculo, na vã 
procura de princípio que ao seu propósito melhor convenha, assim 
sucedeu comigo ante o fato novo; ansiava por ver como pode a imagem 
humana adaptar-se ao círculo. A tão alta compreensão não me 
conduziram as asas da mente; todavia, eis que fulgor veio sacudir-me e 
saciar meu desejo de tal verdade penetrar. [...]16 

 

 
É notável a simetria com que Dante escreveu A Divina Comédia. As três 

regiões do imaginário cristão – Inferno, Purgatório e Paraíso – são marcadas por 

dez partes divididas hierarquicamente. O tempo cessa tanto na região infernal 

quanto na celeste, porque esses são “lugares do para sempre”. Lúcifer tem três 

cabeças e todas se reúnem em um só corpo, Deus tem três círculos que se 

configuram em um só Ser. Satã, de belo, transforma-se em horrendo; o Divino, de 

luz, transforma-se em figura humana. Um está no ponto mais extremo e escuro da 

Terra, o Outro está no ponto mais alto e luminoso do Céu. “O cristianismo 

privilegiara desde muito cedo o sistema alto-baixo. Na Idade Média, este sistema 

irá orientar, através da ‘espacialização’ do pensamento, a dialética essencial dos 

valores cristãos”.17 



Como mostra Wertheim18, para alguns estudiosos a descida ao Inferno 

pode ter uma interpretação psicológica. Nessa perspectiva, Dante teria feito uma 

viagem para suas próprias entranhas, e se deparara com o caos, o obscuro, o seu 

próprio inferno. Após a vivência desse estado de sofrimento e desespero, o poeta 

buscara uma saída, um caminho que o levasse de volta ao tempo significativo do 

homem, e encontrou o local de purgação. Lá, ele teria vivenciado momentos de 

reflexão, de (re)conhecimento do seu eu, teria passado pelas etapas necessárias 

ao reencontro, ou talvez ao real encontro com a ordem, a paz interior, a leveza. 

“Uma espécie de psicoterapia medieval. [...] A teologia cristã codificava em si uma 

compreensão sofisticada da psicologia humana – como de fato faz a maioria dos 

sistemas religiosos e mitológicos”.19 

Tal como Dante Alighieri, Osman Lins também buscou a lógica da 

geometria. Na narrativa Um Ponto no Círculo, a personagem ▽ deseja converter a 

sua vida em círculo: 

 
 
  Sou angulosa e alta; em mim se percebem, sustentando a carne, 

as linhas longas, flexíveis e firmes, linhas de florete. Quanto à minha vida, 
tento convertê-la em círculo e encontrar o Ponto, situado no triângulo e no 
quadrilátero, ponto a que aludiam os talhadores góticos de pedra, para 
quem, se não alcançamos tal ciência, será em vão todo esforço no sentido 
da lógica e da harmonia. ( p. 22) 
 

 

A possibilidade de transfiguração de alguém em círculo sugere a busca da 

perfeição, da totalidade, da essência. Encontrar o ponto nesse círculo é chegar ao 

princípio uno, arquetípico, é sair do caos para a ordem, do desespero para o 

equilíbrio, é encontrar a harmonia do ser.        

Nos tempos medievais, nada era puramente arbitrário. O currículo das 

escolas abertas por Carlos Magno, situadas nas dioceses e nos mosteiros, por 

volta de 789 d.C, era composto pelo trivium – gramática, retórica e dialética – e 

pelo quadrivium – aritmética, geometria, música e astronomia. O estudo dessas 

disciplinas objetivava preparar o espírito para a compreensão da teologia. Nesse 

contexto, a palavra é um elemento de suma importância: “No princípio era o 

Verbo, e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus”.20  “[...] e todo o nome 



que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome”.21 Como se 

pode constatar, de acordo com a visão bíblica, Deus é a palavra divina, por isso os 

cristãos consideravam a palavra “o alicerce de tudo” .22 

A visão de Osman Lins acerca da palavra é, conforme exibe o nono mistério 

do Retábulo de Santa Joana Carolina, bastante semelhante à medieval: 

     
 
  Duas vezes foi criado o mundo: quando passou do nada para o 
existente; e quando, alçado a um plano mais sutil, fez-se palavra. [...] A 
palavra, porém, não é o símbolo ou reflexo do que significa, função servil, 
e sim o seu espírito, o sopro na argila. Uma coisa não existe realmente 
enquanto não nomeada: então investe-se da palavra que a ilumina e, 
logrando identidade, adquire igualmente estabilidade. (p. 98) 

 
 

A intertextualidade com a Bíblia denota mais que a extrema valorização do 

verbum, revela o pensamento de que ela – a palavra – é a própria vida. Então, o 

trabalho do escritor, para Osman Lins, é sagrado, porque é Criação, porque sua 

ferramenta é “o sopro na argila”, a luz na escuridão, a vida em substituição ao 

vácuo.       

Na Idade Média, é com a Bíblia que o livro se consagra, pois, além de ser o 

escrito sagrado, nela há várias metáforas que aludem à importância do livro:  

 
 as tábuas da Lei recebidas por Moisés foram escritas com o dedo de 

Deus;23      

 os que pecam contra Deus são apagados do livro divino.24 

  “E se alguém tirar qualquer coisa deste livro, Deus lhe tirará a sua parte da 

árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro”. 25 

 “Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei; medita-o dia e noite, 

cuidando de fazer tudo que nele está escrito; assim prosperarás em teus 

caminhos e serás bem sucedido”. 26 

 no livro de Apocalipse (Cap. 5), há o Livro dos Sete Selos, e só o Cordeiro 

de Deus poderá abri-lo.  

 
Essas metáforas dizem da concepção religiosa que se tinha do livro, não da 

literária. “É, pois, característico da Idade Média ocidental que essas duas 



concepções, tão diferentes, não somente se toquem como se cruzem e 

interpenetrem – como a Igreja e a escola, [...] o simbolismo e a gramática.27 O 

‘herói’ da Divina Comédia é um estudioso. Seus mestres são Virgílio e Beatriz: a 

razão e a graça, o saber e o amor [...]”28  

Essa característica reflete o sentido de unidade próprio dos pensadores da 

Europa do século XII. Na verdade, o uno sempre fora um princípio, mas foi no 

século XII que essa postura se acentuou, tendo em vista a fundação das primeiras 

universidades e, conseqüentemente, o desenvolvimento de uma consciência 

nacional. A origem das universidades está ligada a Boécio (480-525), fundador da 

Escolástica, método que empregava a lógica clássica para elucidar, sobretudo, os 

problemas teológicos.        

A influência que Boécio exerceu na Idade Média ultrapassa a constituição 

da Escolástica. Além de trazer para a língua latina livros essenciais da filosofia 

grega, por meio de seu trabalho de tradução, ele foi responsável por relacionar a 

lógica das contribuições aristotélicas e platônicas ao pensamento teológico 

europeu.  

Em De Trinitate, ele fez um tratado sobre a Santíssima Trindade sem, no 

entanto, referir-se à Bíblia. Nesse texto, como mostra Lauand29, há concepções de 

Platão, os gêneros de Aristóteles e todo tipo de análises filosóficas e de 

linguagem. Por conta disso, Boécio passou a ser considerado precursor de São 

Tomás de Aquino, e suas teorias serviram de base para o ensino escolar no 

Medievo.    

As escolas, principalmente as monásticas, aderiram também ao 

pensamento musical de Boécio, o que veio a ocasionar uma maior valorização do 

número. A música era litúrgica e vista como expressão das Sagradas Escrituras, 

porque refletia as leis do Universo. O canto estava associado à espiritualidade, 

tinha, assim, o poder de envolver as pessoas e aproximá-las do ritmo do Cosmos. 

O ritmo era marcado pela oitava, que indica sete pausas – dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, 

dó –, o que, na numerologia medieval, traduzia uma ação concluída, o começo e o 

fim, e nisso estava expressa a perfeição da criação divina. 



Santo Agostinho, já no século IV, afirmara que “tanto a construção do 

mundo físico como a do mundo moral são baseadas em números”.30 Essa 

colocação traduz a forma de ver o mundo com unidade, concepção enfatizada a 

partir do educador Boécio, e bastante diferente da visão de mundo do século XXI, 

no qual se busca com a interdisciplinaridade superar a fragmentação do ensino 

escolar.  

O número era a base do pensamento da Idade Média, por conta disso, a 

matemática não estava dissociada das outras disciplinas, como acontece na 

atualidade; ela relacionava o trivium e o quadrivium. Para os pensadores 

medievais, a música exprime o número no tempo, o funcionamento do Cosmos, a 

“dança circular” dos astros, reflete, portanto, o ritmo que, por sua vez, possibilita o 

acento às palavras e a pausa entre elas. Os intervalos revelam espaçamento 

estruturado pelos números, a geometria. “Até mesmo a filosofia e a teologia 

seguiam os números: três representava a Trindade misteriosa e sete o número 

divino – toda uma aritmética sagrada aplicada ao universo teológico”.31  

A quebra da consciência de relação entre o homem e o Universo, retrato da 

contemporaneidade, incomodava Osman Lins, porque, desprendido de um 

princípio norteador, o mito, esse homem perde a sensibilidade, a referência do 

valor do contato, da palavra. “O homem não está apenas perdendo a 

sensibilidade: embora avance nas ciências e conquiste o espaço interplanetário, 

vai ficando cada vez mais cego para o mundo, e seus liames com o universo 

afrouxam”.32 

Da linha de pensamento não compartimentada, derivava uma preocupação 

com o bem-estar da humanidade, com ritos que, para os cristãos, garantiam a 

salvação da alma e preparavam o mundo para a vinda do Criador. Por isso, os 

monges transformavam em cânticos as orações e trechos das Sagradas 

Escrituras, como forma de devoção, de exaltação da espiritualidade tanto do 

cantor quanto dos ouvintes, e isso propiciava elevação da consciência. “Cantar era 

alinhar o próprio corpo com as leis da natureza e a própria mente e o coração com 

as leis de Deus”.33  No Medievo, o equilíbrio do canto gregoriano para os 

monásticos era uma forma de vida. 



O desejo obsessivo de salvar a si e a humanidade levava os cristãos a 

rejeitarem aqueles que não compartilhassem da mesma religião; logo, aos 

islâmicos, judeus ou pagãos só restavam duas saídas: ou se convertiam ou eram 

destruídos.  Consta em Duby34 que, para São Luís, rei profundamente religioso, o 

qual mais tarde viria a se tornar santo, não havia diálogo com os muçulmanos ou 

judeus, uma espada deveria lhes ser enfiada no ventre.  

É perceptível que, embora com o propósito de garantir a volta do Senhor, o 

que pressupunha toda a população adepta ao Cristianismo, a violência também 

era comum na Idade Média. Essa postura radical vitimava os estrangeiros, vistos 

como invasores absolutos, inspiradores de medo, porque tinham costumes e fala 

diferentes, interrompiam, pois, o ritmo de vida vigente.  

Vale a pena ressaltar que a integralidade da vida medieval não elimina a 

existência de contradições. Opostos como sagrado e profano, alma e corpo, luz e 

trevas, Céu e Inferno estavam presentes na cultura da época. Contudo, essas e 

outras contradições se justificavam e se “superavam” pela crença, o que reforça a 

tese de que a teologia era um princípio para o homem do Medievo.   

Muitas dessas antinomias foram acentuadas com a proximidade do ano 

1000. O medo ao fim do mundo inquietara as pessoas porque elas temiam que, 

conforme o que se pregava com base no Apocalipse, Satanás fosse solto das 

correntes as quais o mantinham preso ao Inferno e, dessa forma, se concretizasse 

a chegada do Anticristo.  

Paradoxalmente, essas pessoas também tinham esperança nas previsões 

apocalípticas, pois acreditavam que, após uma fase de intenso sofrimento, 

marcada pela liberdade do Anticristo, viria um longo período de paz. Como a vida 

era difícil para a maioria das pessoas, a esperança de dias melhores caminhava 

ao lado do medo. 

Nessa fase, a produção artística passou a refletir com mais ênfase imagens 

do Apocalipse. Pinturas sombrias eram freqüentes, iluminuras e murais retratavam 

a vinda de Satã; cordeiros, animais alados, serpentes, dragões estavam, portanto, 

presentes no imaginário medieval. 

 



 
Depois vi o Cordeiro abrir o primeiro selo [...] Quando abriu o 

segundo selo, ouvi o segundo Animal clamar: “Vem!” Partiu então outro 
cavalo, vermelho; e ao que eu montava foi dado tirar a paz da terra, de 
modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma 
grande espada. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 1 

 
 
 
 
 
 



 
 

O aspecto desses gafanhotos era o de cavalos aparelhados para a 
guerra. Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos 
dourados. Seus rostos eram como rostos de homem, seus cabelos como 
os de mulher, e seus dentes como os dentes de leão. [...] Tinha caudas 
semelhantes à do escorpião, com ferrões e o poder de afligir os homens 
por cinco meses. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 2 

 
 

Vi, então, levantar-se do mar uma fera que tinha dez chifres e sete 
cabeças; sobre os chifres, dez diademas; e nas suas cabeças nomes 
blasfematórios. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera: os pés 
como de urso, e as faces como as de leão. Deu-lhe o Dragão o seu poder, 
o seu trono e grande autoridade.37 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 3 



 

Por conta da escatologia, a simbologia animal se tornou peculiar, a ponto 

de, além da Bíblia, um bestiário – Physiologus – ser o livro mais lido e copiado na 

Idade Média. Os religiosos se utilizavam de descrições de animais, reais ou 

fantásticos, e as associavam às características psicológicas do homem. Era uma 

forma de transmitir uma lição devota, de modo que o interlocutor verdadeiramente 

absorvesse a mensagem e seguisse, ipsis litteris, os ensinamentos da Igreja, 

encarnação visível da Cidade de Deus. “Os bestiários são um fiel reflexo do 

imaginário da época e um produto típico do universo cultural medieval dominado 

pelos clérigos”.38 

A exemplo do que se fazia no “bestiário divino”, Osman Lins se utiliza da 

alusão ao animal e, com isso, favorece a reflexão, deixa uma lição acerca dos 

valores. Em Noivado, oitava narrativa do livro Nove, novena, o personagem-

burocrata se assemelha a um inseto. Nesse caso, o animal aparece com 

conotação negativa, como símbolo da degradação, do reducionismo humano. 

 
 
[...]As moscas, em grande número, aparecem às vezes 

imobilizadas, como se estivessem mortas, envolvidas em fina e alvacenta 
poeira. [...] As moscas atacadas renunciam a voar. Deixam-se ficar numa 
parede, num lençol, numa poltrona, em cima de um arquivo. Em breve, do 
que foram, resta a casca, a vazia aparência, invadida por tênues 
filamentos. (p. 156) 

 
 
 

De fato, a cultura do Medievo suscitava a fantasia. O maravilhoso estava 

presente nos diversos âmbitos, religião, política, poder, com imagens de anjos, 

demônios e monstros, com os ritos de armação de um cavaleiro, com as origens 

míticas de famílias nobres. “[...] este é o dado mais inquietante do maravilhoso 

medieval, o facto de ninguém se interrogar sobre a sua presença, que não tem 

ligação com o quotidiano e está, no entanto, totalmente inserida nele”.39 

No texto Pastoral, de Osman Lins, o maravilhoso se realiza por meio da 

transmutação de um adolescente em cavalo. Nessa narrativa, os animais 

irrompem com “a força do mito” 40, e o fantástico se apresenta de forma poética. 
 



 

[...]Crescem minha crinas verdes, minha cauda azul, e galopo com 
ódio descendo esta ladeira, sou cavalo branco, árdego, cascos de pedra, 
dentes amolados. Na disparada, alteio a cabeça por sobre os rubros 
pastos, sobre as árvores, os montes e os pássaros voando, sobre as 
nuvens de fogo, o sol nascendo, e relincho com toda minha força.  (p.148) 

 
 
 

Apesar de a cultura da Idade Média favorecer a retomada e a exploração de 

imagens de animais, os símbolos teriomórficos ultrapassam o contexto do 

Medievo. Na visão de Gilbert Durand,41 as imagens animais são as mais comuns. 

“Podemos dizer que nada nos é mais familiar, desde a infância, que as 

representações animais”.  

Sendo assim, o estudo do imaginário medieval presume um conhecimento 

mais aprofundado acerca não só desses símbolos, como também de outros, 

freqüentes principalmente na cultura ocidental. Entender as estruturas 

antropológicas do imaginário é, sem dúvida, uma tarefa imprescindível a todos que 

desejem “desvendar” o mundo da imaginação. Para atingir esse objetivo, um 

caminho é se apropriar dos ensinamentos de Gilbert Durand. 
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2. PONTOS DO IMAGINÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2.1. O IMAGINÁRIO, SEGUNDO GILBERT DURAND 
 
        

Estudar o material imaginativo é um meio de entrar em contato com 

sentidos secretos, os quais acabam sendo representados simbolicamente. 

Informar-se sobre a valorização ou não desse material ao longo da História 

contribui para uma compreensão mais ampla das questões relativas à imaginação.  

A imagem por muito tempo foi, se não vetada, “moldada” a padrões de 

religiões monoteístas. Para os cristãos, por exemplo, imagens que não tivessem 

fins teológicos eram proibidas, visto que o segundo mandamento da Lei de Moisés 

deixa clara a proibição: “Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que 

está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas, debaixo da 

terra”.1 Esse posicionamento dos cristãos, na visão de Gilbert Durand, constitui o 

primeiro momento de um iconoclasmo que viria perdurar durante séculos. 

À postura religiosa, somou-se o método da verdade proposto e difundido 

pelos filósofos gregos, sobretudo por Aristóteles. O pensamento aristotélico era de 

que o caminho de chegada à verdade exigia a experiência dos fatos e um 

raciocínio lógico, o que favoreceria a proposição de duas soluções: “uma 

absolutamente verdadeira e outra absolutamente falsa, que excluem a 

possibilidade de toda e qualquer terceira solução”.2  

Fica claro, dessa maneira, que a lógica da verdade, no pensar de 

Aristóteles, não abria espaço para a imagem. Além disso, outra ênfase foi dada à 

forma lógica de encarar a verdade – a Escolástica Medieval, cujo objetivo principal 

era unir a razão aristotélica à fé, e daí disseminar, com bases sólidas, os 

fundamentos da teologia. A lógica binária, da separação do verdadeiro e do falso, 

se adequava à cultura da Idade Média, essencialmente maniqueísta. 

O iconoclasmo se fortaleceu com a divulgação do Método Cartesiano. 

Todas as áreas do saber receberam influência do Discurso de Descartes, principal 

responsável pelas designações “ofertadas” à imaginação – devaneio, 



irracionalidade, loucura. O poético perdeu espaço, pois o mecanicismo imperava, 

tanto que Deus saiu da condição de soberano, para assumir o papel de 

coadjuvante do Universo. E com o surgimento do Cientificismo e do Historicismo, 

a iconoclastia chegou ao ápice. 

Mesmo tendo contribuído para a redução do valor da imagem, o 

Cristianismo cooperou, de certa forma, com a resistência do imaginário. Na época 

medieval, ao mesmo tempo em que se podava a imaginação, valorizava-se a 

produção artística de imagens de Cristo, da Virgem Maria, de cenas bíblicas. Por 

conseqüência, eram produzidas imagens de santos, e isso se constituía num meio 

de reforçar a fé e a obediência à Igreja. 

Essa contribuição foi intensificada pela Ordem Franciscana, a qual não só 

manteve o culto à imagem sacra, como também introduziu a natureza na 

imagética cristã. “[...] é pela imagem que a alma humana representa com maior 

exatidão ainda as virtudes da santidade”. 3 Aos poucos, as pinturas começaram a 

se desprender dos ambientes fechados dos mosteiros e passaram a retratar os 

santos ao ar livre, em contato com os elementos da natura.  

A introdução da natureza na imaginária cristã provocou, de acordo com 

Durand4, dois efeitos: a imagem do homem se distanciou cada vez mais do 

convívio com o natural, ao passo que, paradoxalmente, houve um certo retorno à 

antropomorfização, característica da cultura pagã. Esse retorno, sem dúvida, foi 

indispensável para perpetuar e manter “vivas” determinadas imagens que 

remontam às forças naturais.  

Com a Reforma Protestante de Martinho Lutero, a valorização da imagem 

propriamente visual sofreu um forte abalo. A destruição dos quadros e das 

esculturas de santidades denunciou um novo posicionamento iconoclasta. Apesar 

de que, por outro lado, Lutero trouxe à tona a valorização da imagem em outros 

âmbitos, no musical e no literário, com a reverência às Sagradas Escrituras. 

Acrescentando a isso a produção do músico protestante Bach, ressalta-se “um 

imaginário espiritual”5 do Protestantismo. 

Em resposta à Reforma Luterana, a Igreja Católica propôs a Contra-

Reforma, visando recuperar o espaço que ela estava perdendo. Por conseguinte, 



a Igreja buscou combater o imaginário protestante, com a intensificação de 

imagens sacras nas artes plásticas. Nesse contexto de conflitos, o Barroco 

apareceu como a arte dos contrários, nas palavras de D. Fernandez6, “um 

banquete dos anjos”. Ou seja, o Barroco foi representado como uma forma 

artística antitética, visto que um hábito dos homens, fartarem-se em um banquete, 

foi relacionado aos anjos, seres sacrossantos. 

O Romantismo foi um outro marco na história da resistência do imaginário. 

A retomada de alguns valores cristãos e os novos rumos da filosofia favoreceram 

uma revisão da pouca importância dada à imaginação. Os românticos 

identificaram o “sexto sentido”, que junto aos outros cinco permitia a percepção, e 

associaram-no à possibilidade de atingir o belo. Esse “novo sentido” era “uma via 

que privilegia mais a intuição pela imagem do que a demonstração pela sintaxe” 7, 

era um outro caminho para o conhecimento.   

A total capacidade de a ciência explicar os fenômenos relativos ao homem 

foi questionada pelos adeptos do Simbolismo. Eles acreditavam que a linguagem 

não representava a realidade tal como ela era, por isso, para expressar as idéias, 

os anseios, recorreram ao símbolo. A corrente simbolista “elevou a imagem 

icônica, poética, até musical, a vidência e conquista dos sentidos”. 8  

Se o Simbolismo, ao enaltecer a imagem e sua relação com o 

“inexplicável”, conseguiu mostrar a fragilidade das idéias positivistas, o 

Surrealismo foi mais longe. O mundo interior do ser humano, as zonas 

desconhecidas da mente foram observadas por Sigmund Freud, o qual, com seus 

estudos psicanalíticos, influenciou o aprofundamento das abordagens surrealistas. 

A produção artística dessa corrente buscava refletir o onírico e os impulsos 

criadores, e isso pressupunha o desprender-se da razão, da consciência. Os 

surrealistas pretendiam criar uma arte que servisse de expressão das zonas 

ocultas, do imaginário presente nos sonhos. 

Houve resistência a essas idéias e à aceitação da imagem no campo 

científico, sobretudo porque ainda prevalecia o empirismo positivista. Na verdade, 

conforme mostra Durand9, a imagem veio se evidenciar com a “explosão” da 

mídia, porém essa evidenciação se deu de forma superficial, uma vez que a 



imagem tem sido utilizada prioritariamente como meio de distração, o que 

representa um tipo de reducionismo. 

O estudo do imaginário vem sendo valorizado nos últimos anos, pois a 

imaginação deixou de ser vista como a “louca da casa” e passou a ser 

considerada inspiradora das descobertas, conseqüentemente, do progresso. 

Portanto, já não há mais espaço para que se coloque uma barreira intransponível 

entre a objetividade das ciências exatas e a subjetividade das ciências do espírito. 

O símbolo ganhou aceitação, e hoje é tido como o centro do imaginário, uma vez 

que revela segredos do inconsciente. Conforme expõe Durand10, o poder das 

imagens e a realidade do símbolo foram reconhecidos por profissionais de áreas 

diversas, de médicos a filólogos. 

O pensamento é uma espécie de representação; pressupõe, por isso, 

relações simbólicas. Assim, os símbolos estão presentes em toda atividade 

humana e dizem do homem mais do que este consegue perceber. Os temas 

imaginários podem ser universais, embora o sentido de cada um esteja 

relacionado ao contexto em que o homem está inserido, pois a cultura é um fator 

que, sem dúvida, interfere na vida imaginativa. “O homem é o único ser com uma 

maturação tão lenta que permite ao meio, especialmente ao meio social, 

desempenhar um grande papel no aprendizado cerebral”. 11 

O imaginário é o lugar – apesar de não-lugar – de nascimento das imagens. 

O universo do imaginário consubstancia-se numa fuga estratégica da finitude 

humana, porque o problema do tempo, do mensurável, do finito leva o homem a 

criar. Nesse sentido, um artista cria mundos que são produtos de sua imaginação, 

então, para entendê-los, é preciso desvendar imagens.  

Elas se constituem, principalmente, por meio da palavra, que, apesar de ser 

incapaz de ressaltar todo o valor simbólico, é indispensável para sugerir a 

multiplicidade de sentidos de um símbolo. De fato, “seria dizer pouco que vivemos 

num mundo de símbolos – um mundo de símbolos vive em nós” .12 

         O universo simbólico não admite apenas uma leitura, ao contrário, ele 

permite vivenciar leituras, porque é da natureza do símbolo trazer em si duas 

vertentes, a da reunião e a da separação, do dia e da noite. Ele reúne opostos, 



liga o universal ao individual; não é um universo fechado. Ademais, é preciso 

considerar que “cada pessoa é, a um só tempo, conquista e dádiva; ela participa 

da herança biofisiopsicológica de uma humanidade mil vezes milenar[...], a tudo 

isso, acrescenta frutos de uma experiência única [...]”.13           

Nesse sentido, o estudo do símbolo exige um observador ativo, que 

também traga à tona o seu imaginário e se deixe levar pelos possíveis do ser. 

Para ler o imaginário, é preciso estar munido das armas necessárias à 

experimentação. No campo da imaginação, o leitor-expectador se aproxima do 

artista. 

No âmbito da literatura, os símbolos que a palavra pode evocar suscitam 

possibilidades de sentido que o texto vislumbra. Nas narrativas, por exemplo, tanto 

as personagens quanto o tempo e o espaço favorecem uma percepção da 

amplitude do imaginário, sendo assim, ao receptor é permitido vivenciar sentidos. 

Jean Burgos14 afirma que “cada leitor do imaginário será uma ‘ação nova’ 

realizando, certo, um possível anterior, mas sobretudo inaugurando uma 

multiplicidade de possíveis novos.” Vale salientar que a criação de possibilidades 

é determinada por uma espécie de “emergência da escrita”.  

A fim de classificar, de forma taxionômica, as imagens do sistema 

antropológico, Durand agrupou-as em dois regimes, o diurno e o noturno, 

representações de pontos fundamentais da vida humana; no dizer de Joachim15, 

“das estações da alma”. O diurno engloba a dominante concernente à posição, e o 

noturno, as dominantes digestiva e cíclica. 
          
 

 
2.1.1. REGIME DIURNO 

 
 

Como está voltado para a vertente relativa à posição, o regime diurno do 

imaginário envolve símbolos que caracterizam a luta, o embate, o conflito, o 

choque impetuoso. Por conta disso, o gládio, o escudo, a espada, as armas em 

geral refletem esse regime. 



Toda luta denota a existência de uma vitória, da oposição 

vencedor/vencido, da ânsia de conquista, de realização. Num nível metafórico, a 

subida ou a descida, a verticalidade e suas implicações de alto/baixo materializam 

um scheme característico do heróico; do diurno, portanto. 
 
 

2.1.1.1. SÍMBOLOS TERIOMÓRFICOS 
 

As representações animais são, indiscutivelmente, as mais comuns no 

imaginário do homem ocidental. A familiarização com a animalidade se dá desde a 

infância, por meio do apego aos bichos de pelúcia ou a personagens 

antropomorfizados, como o Pato Donald e o Mickey Mouse, ou ainda o Urso Poof, 

bastante venerado na atualidade. 

A relação homem/animal é comumente pautada na reação que o contato 

entre eles provoca. Por exemplo, entre outros pequenos animais, os insetos, em 

sua maioria, despertam no homem uma repulsa quase sempre imediata. A barata 

está associada ao asco, à rejeição, porque sua imagem remete à negação do 

sentimento, da humanidade. Metaforicamente, a barata poderia simbolizar o caos, 

uma vez que ela, originada no período Carbonífero da Era Paleozóica, se antepõe 

à ordenação lógica do humano. 

No que tange ao relacionamento homem/mulher, a fêmea também pode 

simbolizar o lado animal. Ela tanto provoca, incita os instintos do macho, fazendo-

o perder a razão, quanto o seduz para matá-lo, mesmo que em um sentido 

figurado.          
Para algumas culturas, os animais de grande porte caracterizam o tempo e 

a morte. Por esse prisma, o cavalo merece destaque, já que, sendo montaria, 

serve de veículo ao homem, e dessa forma, pode conduzi-lo à morte, indicando a 

passagem de uma vida.  

Conforme consta em Chevalier, o cavalo serve de símbolo para a luz e para 

as trevas. Durante o dia, ele é guiado pelo montador; à noite, o montador se perde 

na escuridão, e o cavalo é seu guia, porque conhece as sombras e ilumina o 



caminho. Como a claridade sucede a escuridão, o cavalo vivencia a passagem do 

tempo; desse modo, vence as trevas e alcança a purificação da luz. 

Na cultura medieval, os cavaleiros defendiam a manutenção do poder da 

Igreja, os ideais da elevação da alma, o pensamento teológico. Por isso, havia 

rituais que preparavam os “escolhidos” para essa função prioritariamente 

espiritual. “O verdadeiro cavaleiro é aquele que participa, como Persifal, na ‘busca 

do Santo Graal’ e do qual o universo espera receber ‘nutrição superior e celeste 

alimento, é aquele que [...] introduz ao cerne do ‘Palácio Espiritual”.16 

No Apocalipse, o cavalo materializa ora o bem, ora o mal. O cavalo 

vermelho representa o sangue vertido por conta das guerras; o preto significa a 

fome conseqüente da destruição provocada pelo homem; o esverdeado guia o 

cavaleiro cognominado Morte. Assim, a simbologia do cavalo associada à das 

cores apresenta os três principais flagelos que aterrorizam a humanidade: guerra, 

fome, peste. Mas também existe o cavalo branco, guia do vencedor dos 

vencedores, do cavaleiro Fiel e Verdadeiro, representação da Justiça, do Verbo de 

Deus. Além desse, há outros cavalos brancos, montaria dos exércitos celestes. 

Em Pastoral, as cores fazem parte da constelação de imagens cujo símbolo 

central é o cavalo.  

 
 
 Os negros olhos brilhantes perdem a luz, reveste-os uma camada 
de cinza, sua cabeça teima em ficar levantada, como outrora, nos 
campos sobre os quais durante anos ele desfraldou, como estandarte 
vermelho, sua força, mas não tarda a repousar, inerte e desonrada, no 
chão. (p.145) 
 

 
Nesse texto, bem como no Apocalipse, o vermelho está associado ao sangue 

derramado, efeito de um conflito, sinal de que houve queda e dor. Na narrativa 

osmaniana, evidencia-se claramente, por meio da simbologia teriomórfica, a 

relação vencedor/vencido. O personagem Baltasar, menino subjugado, ao cortar o 

membro do cavalo imponente, torna-se graúdo, forte, herói, “sol nos pastos”. A 

referência ao sol suscita uma transformação no cavalo de dentro do menino, por 

vezes enluarado: 
 



Deitado no soalho, em cima do vestido, adormecido, nu, enluarado. 
Em torno de mim, os chifres, as pedras redondas, as moedas, os 
chocalhos sem badalos, os ossos de animais, as sombras do quarto, os 
arreios no cravo, o oratório vazio, o sossego da noite. (p.147-148) 

 
 
 
  A transfiguração do domínio da lua para o domínio do sol evoca o regime 

heróico, o libertar da impetuosidade, o sair do mundo circunscrito, voltado para si 

mesmo, representado pelos círculos das moedas e pedras. É para uma égua, 

Canária, que o menino se mostra, é com ela que ele dialoga. Também é com ela 

que ele descobre a sensação do gozo. Ele não conhece afago de gente. Canária é 

sua; só ela lhe permite ser dono. 

Diante do possível inaceitável, perder para sempre a égua para um “outro” 

animal, Baltasar experimenta uma metamorfose, solta os grilhões do cavalo que 

há em si, e galopa, forte: 

 
[...] Crescem minha crinas verdes, minha cauda azul, e galopo com 

ódio descendo esta ladeira, sou cavalo branco, árdego, cascos de pedra, 
dentes amolados. Na disparada, alteio a cabeça por sobre os rubros 
pastos, sobre as árvores, os montes e os pássaros voando, sobre as 
nuvens de fogo, o sol nascendo, e relincho com toda minha força. 
(p.148) 

 
 

  Esse cavalo altivo, branco, solar, se depara com um cavalo negro, brilhante, 

de longas crinas – as quais, no texto, servem de alusão à liberdade e ao ímpeto – 

e, então, realiza-se o embate, característica própria do regime diurno do 

imaginário. 
 
 

 [...] Meu corpo fino, tecido com cipós, mas de aparência rija, torna-
se frágil, peça de barro, que vai fazer-se em pedaços nos cascos do 
cavalo. [...] Para mim, este breve instante é um relâmpago no fogo. [...] 
Os dentes do cavalo, as patas galopantes se abatem sobre mim como 
um feixe de raios, e as crinas brancas – nuvem – chamejam sob o sol. 
(p.149-150)  
 
 

 
O animal negro – sombras – traz a morte para o menino metamorfoseado. 

Com isso, tem-se uma relação paradoxal: de um lado, Baltasar é vencido, pois 

sucumbe diante da luta com o cavalo adversário; de outro, Baltasar é herói, 



porque vence a prisão a que foi submetido pelo pai, seu adversário maior. O 

menino é diferente, consegue sentir, amar e morrer por esse amor. Um sonho 

desmedido. 

Conforme se percebia na Idade Média, o simbolismo do bestiário tem uma 

conotação ambivalente. Ele não só traz à tona valores negativos, como também 

valores positivos. Durand mostra que, com relação a animais predadores e a boa 

parte dos insetos, há no homem o despertar de uma posição de alerta, de pronto 

ataque, visto que esses bichos passam uma idéia de perigo, de confronto, pois. 

No que concerne aos animais de grande porte, fazem parte da simbologia da 

morte e do tempo. Eles representam o conflito contínuo entre o homem e o trotar 

do tempo, a resistência ao finito, o angustiante relutar à morte. Assim, os símbolos 

teriomórficos, também, materializam o regime diurno do imaginário. 

 

 

 
2.1.1.2. SÍMBOLOS NICTOMÓRFICOS 

 
O simbolismo relacionado à noite diz respeito às trevas, à angústia noturna. 

A escuridão amplia a idéia de ameaça, porque, sem poder ver com nitidez, o 

homem não tem como se defender do possível inimigo, fica à mercê do algoz. 

Dessa forma, na vertente diurna do imaginário, o scheme da noite intensifica a 

postura de ataque, pois as trevas remetem ao caos. 

A impossibilidade de visão ou ainda a visão parcial tornam, em tese, mais 

frágil uma pessoa, já que geram uma certa dependência de um outro, além de que 

dificultam a percepção do perigo. Então, a cegueira pode estar relacionada à 

constelação de imagens nictomórficas, porque aquele que não vê vive nas 

sombras, não “enxerga” o risco, por isso aguça a audição e fica sempre alerta, 

teoricamente armado para um enfrentamento. Por outro lado, cego também é o 

amor, devido à incapacidade de quem ama ver os defeitos do ser amado. Nesse 

caso, a entrega é total e o amante é vencido, perde a razão e, com isso, o poder. 



No Medievalismo, a noite era o momento dos animais perigosos, dos 

monstros, da fatalidade, da feitiçaria, da insegurança. Também era o momento de 

ação do representante do mal. É importante retomar o fato de que, na visão 

dantesca, quanto mais se desce a espiral do Inferno, mais densas são as trevas, 

maior a desordem e a aflição. “As trevas são sempre caos e ranger de dentes”.17 

Como o pecado estava associado às sombras, característica do reino demoníaco, 

em oposição à luz do reino celeste, o cristão deveria vigiar, alusão à nitidez, para 

não cair em tentação, referência direta ao sombrio, ao pecado.  

São diversas as culturas que fazem do negro uma leitura de valores 

eminentemente negativos. Não é à toa que o sofrimento do luto, a angústia que a 

morte, paradoxalmente, faz nascer, é simbolizado pela cor preta. Nesse sentido, 

as lágrimas também estão associadas ao simbolismo da noite, uma vez que elas 

são filhas da dor. “Sem dúvida a imagem das lágrimas acudirá mil vezes ao 

pensamento para explicar a tristeza das águas”. 18  

Na narrativa Perdidos e Achados, a simbologia nictomórfica aparece 

associada ao mar. Um personagem, Renato, se desespera porque seu filho, um 

garoto de sete anos, desaparece na praia. Em pânico, o pai o procura, inutilmente. 

A busca é demorada, tanto que o pai e apenas um amigo que ficara para ajudá-lo 

desistem da procura num local restrito e resolvem pegar um táxi, a fim de olharem 

por toda a praia. Assim percorrem todo um caminho, assim retornam para casa. 
 
 

Abrirei o portão. Verei meu filho? Zombarei de todo este temor? 
Enquanto isto, afia-se a espada, prepara-se a armadilha, gera-se o 
refúgio, vão nascendo no mar as flores de coral. Um dia, dentro da rota 
há muito obedecida e onde, por muitos anos, navegou em paz, um barco 
se arrebenta; um dia, precedido pelo musgo, pela relva, pelas formigas, 
pelas aranhas, pelos gafanhotos, pássaros, abelhas, ratos, chuvas e 
palmeiras, um casal evadido traz o fogo, os animais domésticos, alguns 
instrumentos; com ele desembarcam as legiões e os coros invisíveis que 
perseguem ou seguem todo ser humano. Tenho a mão estendida, os 
olhos baixos, na atitude de quem fosse abrir este portão. Não escuto o 
mínimo rumor. (p.199-200)  
 
 

 De imediato, percebe-se, por meio dos vocábulos “espada”, “armadilha” e 

“refúgio”, uma postura de luta, embate com a passagem do tempo, este que faria 



Renato confirmar o fim da vida do filho. O afiar a espada sugere o brusco ataque 

do mar, nesse contexto, representação do inimigo invencível; a preparação da 

armadilha dá a entender que o pai é pego, laçado pelo adversário, e perde as 

forças diante dele. “Gera-se o refúgio”, indício de fuga a uma espécie de 

mutilação, a certeza da morte. 

 Como a retratar o devaneio do pai mutilado, surgem elementos que 

intensificam a simbologia nictomórfica. O barco, vencedor durante anos, símbolo 

de conquista, de coragem de enfrentar os perigos do mar, arrebenta-se, finaliza-

se. A chuva e as palmeiras reforçam a imagem sombria, porque aludem a um 

ambiente fechado, escuro, angustiante, agressor. O fervilhamento das formigas, a 

movimentação dos gafanhotos, a agilidade das aranhas, o barulho dos pássaros, 

os ferrões das abelhas, os buracos criados pelos ratos suscitam uma imagem de 

confusão, do caos terrificante e muscoso. Tudo isso se opõe ao vazio, ao torpor e 

ao silêncio que dominam o pai. É como se seu pranto fosse abissal e ele 

mergulhasse “seiscentos metros abaixo”, onde “cessam os movimentos”.19    

  A referência ao casal evadido pode indicar uma intertextualidade com a 

Bíblia. Adão e Eva foram expulsos do Éden porque comeram do fruto da árvore do 

conhecimento. Como castigo, além da expulsão, Deus – soberano – designou que 

Adão iria suar para garantir o próprio sustento. Talvez por isso em Perdidos e 

Achados o casal traga animais domésticos e instrumentos, indicações de trabalho, 

cansaço, luta pela sobrevivência. As legiões e os coros invisíveis perseguidores 

do ser humano podem ser vistos como a marca do pecado, na Idade Média, 

representado pelas sombras.  

 O fogo trazido por esse casal remete ao mito de Prometeu, o qual teria 

roubado dos deuses e dado aos homens “o fogo que os levará a aprender um 

sem-número de artes”20, o fogo do conhecimento. Em semelhança a Adão e a 

Eva, Prometeu também fora castigado. Este ficou acorrentado por trinta mil anos; 

aqueles, e todos os seus descendentes, ficaram prisioneiros do tempo e 

submissos à morte. 

No texto de Osman Lins, o sombrio é materializado principalmente pelas 

águas escuras do fundo do mar. “Crocodilos, tritões, tartarugas, serpentes e 



dragões voltam para o mar. São tantos que as águas sobem de nível”.21 “Essa 

ferocidade aquática e devorante vai popularizar-se em todos os Bestiários 

medievais sob a forma de fabulosos ‘coquatrix’ e de inumeráveis ‘cocodrilles’ dos 

nossos campos”. 22 O dragão e o crocodilo sintetizam o negativo, são o despertar 

do medo; a serpente relaciona-se tanto ao pecado primeiro e perseguidor quanto à 

traição. São animais que exigem alerta, porque semeiam a morte.  

Assim, as águas marinhas “se confundem com o abismo por excelência [...] 

análogo à noite”. 23 Em Perdidos e Achados, o mar é o não-conhecido, porque 

escuro e profundo, é o algoz que martiriza o pai e que o vence. “O mar flagela o 

homem que ele venceu [...]”.24 De acordo com o Apocalipse, é do mar que sairá 

uma fera com dez chifres e sete cabeças, semelhante a uma pantera25, animal 

escuro; é nesse lugar que uma das taças da ira de Deus será derramada, 

transformando as águas em sangue. 26 Por fim, após o julgamento final, o mar 

será totalmente destruído. 27 

Os símbolos nictomórficos trazem à tona uma conotação negativa do 

noturno, uma vez que manifestam os conflitos do homem com as sombras, com o 

que dificulta ou não permite a visibilidade. O desconhecido provoca, normalmente, 

atenção diferenciada, alerta, por vezes, repulsa. Para Durand, essas são 

características que privilegiam a posição em relação ao outro; estão voltadas, por 

isso, à verticalidade, do que resulta uma postura diurna, ou heróica.  

 

2.1.1.3. SÍMBOLOS DE ASCENSÃO, SÍMBOLOS ESPETACULARES 
E SÍMBOLOS DIAIRÉTICOS 

 
 É bastante comum entre as diversas culturas a concepção de que o bom é 

o que está em cima. Isso explica o uso popular de expressões como “sonhar alto” 

e “subir na vida”. As práticas ascensionais são utilizadas por uma quantidade 

significativa de religiões. As igrejas, por exemplo, em sua maioria, são projetadas 

para o alto, o que contribui para reforçar a idéia de que o Céu fica acima, então 

cabe ao homem tentar galgar degraus e se aproximar do Paraíso. Segundo 



Eliade28, “aquele que está ‘no alto’, o ‘elevado’, continua a revelar o 

‘transcendente’ em qualquer conjunto religioso”. 

 No Medievo, a verticalidade, representada pela simbologia ascensional, 

tinha uma conotação espiritual mais intensa que hoje, pois a pureza da alma 

estava associada à elevação. Desse modo de pensar e agir, derivava a antinomia 

alto/baixo, na verdade, reflexo de uma antinomia anterior: sagrado e profano. Os 

símbolos diairéticos expressam essa divisão de valores: bem/mal, Céu/Inferno, 

alma/corpo. As dicotomias indicam o confronto e a rejeição ao que está por baixo, 

sinônimo de inferior, em alguns contextos, de impuro. “Aquele que vem de cima é 

superior a todos”. 29 

 Por isso, em sua Divina Comédia, Dante, nomeado por Bachelard o mais 

verticalizante dos poetas, localiza o Inferno em um abismo no centro da Terra, e 

descreve o Reino de Lúcifer como um ambiente de trevas, de umidade, de 

descida. Para os cristãos medievais, Satã vive no extremo fundo desse buraco, 

onde a luz não penetra e a visão é turva. 

 O Céu dantesco é essencialmente claro, e no seu alto mais extremo fica o 

Onipotente, Deus. Nesse ambiente de claridade absoluta, a luz ofusca os olhos 

dos homens. Percebe-se, assim, um isomorfismo entre a luminosidade celeste e a 

luminosidade solar. Um texto medieval, Queste du Graal, provavelmente escrito 

por Santo Agostinho, retratava essa isomorfia: “Na parte mais alta da cidade santa 

ergue-se um templo prodigioso... nenhuma pessoa viva habita nessas altas torres 

tão brilhantes que parecem feitas com os raios de ouro do sol”.30   

É, portanto, nítida a total oposição entre o horrendo reino infernal e o 

luminoso reino celeste. Provavelmente seja essa a explicação para ser gélido o 

mundo satânico, e não quente como o de uma divindade uraniana. Na cultura do 

Medievalismo, “Cristo é constantemente comparado ao sol, é chamado ‘sol 

salutis’, ‘sol invictus’ [...] e, segundo S. Eusébio de Alexandria, os cristãos até o 

século V adoravam o sol nascente”.31   

 Os símbolos espetaculares correspondem ao Céu, ao claro. Materializam a 

visibilidade própria de quem está no alto, afinal, de cima é possível ter amplitude 

no olhar; nessa perspectiva, o olho de Deus tudo vê, logo, Ele tudo sabe. O 



simbolismo espetacular se contrapõe ao nictomórfico, visto que neste as sombras 

não permitem a visão, e isso gera fraqueza e insegurança. Já naquele, a 

luminosidade garante força e proteção, porque a luz é sagrada, além disso, 

favorece a defesa e a integridade. 

 No Pentágono de Hanh, a simbologia diairética se mostra desde o título da 

narrativa. Um pentágono é uma figura geométrica que evidencia a união dos 

desiguais. Segundo Chevalier32, “as cinco pontas do pentagrama põem em acordo 

[...] o 3, que significa o princípio masculino, e o 2, que corresponde ao princípio 

feminino.” No texto osmaniano, no centro da figura geométrica tem-se um animal, 

a elefanta Hanh, em torno da qual giram cinco micronarrativas. 

 As pequenas histórias ou momentos de vida contados retratam a tentativa 

de alguns personagens em superar as desigualdades que, de forma mesquinha, 

separam as pessoas e as impedem de ser felizes. Por esse prisma, a figura de 

Hanh representa a imutabilidade da vida desses personagens, dos quais foi tirado 

o direito de viver os sonhos, mas também alude ao ímpeto de transposição das 

barreiras sociais, mesmo que momentaneamente. 

 No caso da personagem , vislumbra-se a impossibilidade de um amor fora 

dos padrões, visto que ela é já uma mulher, enquanto ele “terá, no máximo, doze 

ou treze anos”. A quase oposição entre adulto/adolescente é intensificada quando 

tange a um relacionamento amoroso. Se eles próprios não se opõem, a sociedade 

os condena e os rejeita, sobretudo se é a mulher a mais velha, a possível 

“domadora”.   

 
[…] Fui que tive a idéia de nos encontrarmos no cinema, para a 

matinê do filme com Sabu. […]Foi, primeiro um assovio distante; ao qual, 
com timidez, logo acintosamente, outros vieram juntar-se, enxame de 
vespas irritadas, repetindo com insistência, entremeada de arrotos, de 
gargalhadas, de imitações de barritos, […] (p. 45)   

A reação dos casais que estavam no cinema mostra uma postura de 

embate diante do considerado anormal. Percebe-se, dessa forma, uma relação 

com os símbolos diairéticos, cujo semantismo reflete a divisão entre todas as 

coisas, inclusive entre homem e mulher. No Pentágono de Hahn, a separação 

desse casal ímpar se sobrepõe a uma união momentânea, intensa, explosiva. 

 



 
[…]Não refleti. Abrindo a blusa, despi o porta-seios, atraí para mim 

sua cabeça, com as duas mãos. Sinto transmitir-lhe pela boca, como um 
alimento, alguma coisa de meus vinte anos e tenho, vendo através do 
futuro, a intuição de que mergulho para sempre numa zona sagrada. 
Sou, nesta hora precisa, uma lembrança formando-se, nascendo sob a 
chuva. (p. 56)   

 
 
 

 A entrega desses dois seres, antagônicos perante o senso comum, se 

concretiza às escondidas, distante do olhar maledicente dos outros. Nesse 

instante, a noite começa a cair, porque a chuva antecipa as sombras. Diante do 

sombrio e da impressão de que os fantasmas dos bexiguentos iriam lhes fazer 

companhia, eles enfraquecem, e só têm um ao outro. Abraçam-se e ela o abriga 

como se fosse mãe. Mas, abraçados, e ele com a boca encostada ao seio dela, é 

inevitável se deixarem vencer pelo desejo.  

 Esse momento é mágico para os dois, por isso transcende o terreno, a 

culpa, o apontar inquisidor, o profano, até. A entrega significa mais que o se 

desprender dos liames sociais, é um “mergulho para sempre numa zona 

sagrada”33, é a entrada no templo do sentimento, do luminoso, do divino, tanto que 

a personagem feminina (re)nasce sob a chuva. De forma paradoxal, mergulha-se 

para se poder subir, tal qual acontece em um batismo nas águas sagradas. “[…] 

Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus”.34 

Uma recorrência do simbolismo diairético, por meio do confronto da descida e da 

subida, da escuridão e da luminosidade, do sagrado e do profano.   

 Com a entrada da personagem na zona sagrada, tem-se tanto a 

materialização dos símbolos ascensionais quanto dos espetaculares, já que 

aqueles indicam a subida, a verticalidade, e mantêm uma relação de isomorfia 

com os elementos celestes, próprios do simbolismo espetacular. 

 A alusão ao alto, ao Céu, é reforçada pela elefanta, centro do pentágono. 

Segundo Cirlot35, o elefante, “por sua forma arredondada e sua cor cinza 

esbranquiçada, é considerado símbolo das nuvens”. Por outro lado, esse animal 

também reforça o fato de a união dos desiguais ser apenas experimentada, e não 

verdadeiramente vivida, e isso acaba assegurando a mesmice de uma vida 

regrada e “oca”.  



 A coragem de ousar, ao menos, experimentar essa união é própria do 

regime heróico do imaginário, que, em síntese, pode ser definido como “o trajeto 

representativo que vai da primeira e confusa glosa imaginativa implicada nos 

reflexos posturais até a argumentação de uma lógica da antítese e ao ‘fugir daqui’ 

platônico”. 36 

 
2.1.2. REGIME NOTURNO 

 

 Diferentemente do diurno, caracterizado sobretudo pela verticalidade e pela 

antítese, o regime noturno do imaginário diz respeito à eufemização, à intimidade, 

ao regresso. Expressa-se por meio de duas modalidades estruturais: a mística e a 

sintética. É comum que a primeira se concretize em imagens de descida, de 

digestão, conseqüentemente, de engolir e ser engolido, de mergulho, de entrada, 

quiçá, de volta ao útero protetor. Nas palavras de Joachim37, “esses atos mentais 

ou sensíveis podem ser precedidos de fenômenos ou de sensações de 

pulverização, de esmagamento, de transmutação[…]”.  

 Como, metaforicamente, o noturno está associado à introspecção, tornam-

se freqüentes imagens de diminuição, de gulliverização, do desaparecimento ou 

da metamorfose. Nesse sentido, a morte não é encarada como um inimigo 

misterioso e potente, conforme se viu no regime heróico; ela é eufemizada, passa 

a ser retorno ao princípio, à origem. Ao contrário da luta contra o tempo, própria da 

vertente diurna, na estrutura sintética do regime noturno, tem-se a aceitação do 

fluir temporal e da repetição cíclica. 

  
 
 

 
 
 
 
 



2.1.2.1. SÍMBOLOS DE INVERSÃO OU DE EUFEMIZAÇÃO 
E SÍMBOLOS DA INTIMIDADE 

 
 Os temores que implicam uma postura de combate com a noite, o tempo e 

a morte são amenizados no imaginário noturno, porque este suscita outros 

sentidos para os símbolos. A noite, por exemplo, encarada como adversária na 

vertente diurna, está, por meio da eufemização, relacionada ao inconsciente, logo 

permite uma espécie de descida ao oculto do ser. É durante a noite que se chega 

ao espaço do coração; ela favorece o “encontro” com a intimidade. “Enquanto os 

esquemas ascensionais tinham por atmosfera a luz, os esquemas da descida 

íntima coloram-se da espessura noturna”. 38  

 Numa leitura bastante diversa da que se realiza no regime diairético, a 

descida ganha uma outra conotação, visto que ela pode simbolizar mais que 

queda, pode materializar uma rota para o absoluto. Descer também é preâmbulo 

para subir. Assim pensavam os medievais, quando viam no sofrimento do corpo 

uma forma de redenção da alma, um meio de tornar leve a subida. Nessa ótica, o 

sofrimento é eufemizado, porque se constitui em uma forma de purificação do 

espírito, indica aceitação do castigo, e não um motivo de revolta para com o 

Criador. 

 A inversão dos valores diurnos se estende à simbologia das águas. O mar é 

visto como “o primordial e supremo engolidor”39, contrariando a visão de que ele é 

o triturador do homem vencido pela força das vagas. A região abissal está ligada, 

pois, à cadeia semântica da feminilidade, uma vez que as águas representam o 

embalar da mãe, o retorno às fontes primeiras. 

 Na narrativa Perdidos e Achados, além de manifestar o negativo, o sombrio, 

o mar pode significar abrigo, proteção, regresso ao aconchego materno. “[…] Em 

todas as culturas os homens imaginaram uma Grande Mãe, uma mulher materna 

para a qual regressam os desejos da humanidade”. 40 Essa Mãe sintetiza os 

valores positivos; simboliza, inclusive, a paz celestial.  

No texto de Osman Lins, é possível que a morte do garoto não seja 

propriamente o fim, mas uma volta ao ponto inicial, a água, princípio da vida. 



Desse modo, verifica-se um movimento de circularidade, o “eterno” retorno. Vale a 

pena ressaltar que neste texto não há referência à mãe do menino, é como se ela 

não existisse, e isso pode ser considerado mais um indício de que a morte está 

manifestando, simbolicamente, a busca do embalar materno, uma volta ao ventre, 

o renascimento, num outro plano. No pensar de Jung, “o morto é devolvido à mãe 

para ser re-parido”. 41 

Bachelard mostra que para alguns sonhadores a morte nas águas não é a 

última viagem, e sim a primeira, porque se constitui na viagem verdadeira. “[…] A 

água é o movimento novo que nos convida à viagem jamais feita. […] O adeus à 

beira-mar é simultaneamente o mais dilacerante e o mais literário dos adeuses”. 42 

Provavelmente por isso muitas culturas guardam uma relação entre água e morte, 

sendo essa última encarada como a real partida. 

No Pentágono de Hanh, conforme foi possível observar, o encontro entre  
e Bartolomeu, o adolescente, traz à tona as ações de descer e subir, entendidas 

no regime diurno como antagônicas. No noturno, o que se tomava por antitético 

permite a leitura de que os contrários não indicam necessariamente um confronto, 

mas um encaixe. Nesse ponto de vista, o que há é uma seqüência, uma 

continuidade, a concretização do círculo. Não é aleatório o mergulho na zona 

sagrada, é a inversão da queda. 
 

 
[…]Sua boca em meu seio, sugando-o devagar, amparados pela 

coberta do reservatório, indiferentes à chuva que se precipita a nosso 
lado. Sinto que o tranqüilizei, abrigando-o num manto, numa proteção 
cuja existência eu mesma ignorava. […] Sinto transmitir-lhe pela boca, 
como um alimento, alguma coisa de meus vinte. ( p. 56)   

 
 

 
Os vocábulos ”boca” e “alimento” e a imagem dos seios à mostra remetem à 

intimidade digestiva, o que conduz às fantasias profundas. A cena sugere que o 

adolescente suga no seio de  o alimento, naquele instante, essencial. Uma 

alusão ao leite materno, arquétipo alimentar, fonte de prazer. Além disso, revela-

se o despertar da libido, o triunfar dos desejos ocultos. “A libido tem […] o sentido 

de desejar em geral, e de sofrer todas as conseqüências desse desejo”. 43 



Ainda no Pentágono de Hanh, um outro personagem, , em uma de suas 

visitas à avó, observa-lhe a casa, de aparência antiga, embora não tenha tantos 

anos. No quarto, ao contemplar o telhado, ele vivencia uma viagem que o faz 

transcender o tempo presente, uma partida que lhe permite, paradoxalmente, 

retornar a um tempo o qual, na verdade, nunca passou. 
 
 

Vívida impressão de que sou conduzido, como um andor, rumo a 
qualquer coisa de vago, e nem por isto menos solene. Fogem, 
simultâneas, todas as correntes do tempo? Existirão, acaso, diques, 
desvios, épocas estagnadas, voltarão certas horas, encarnando-se, por 
uma espécie de transmigração, na substância de cheiros e rumores, de 
claridades, de temperaturas, e envolvendo-nos? (p. 42) 

 
 
 
 O destino dessa viagem é o interior do ser. O personagem experimenta a 

descida ao âmago e sente-se intimidado. O reencontro com o passado estagnado 

representa o real encontro com o eu. A referência ao elemento “casa” simboliza o 

esquema da escavação da alma e da involução, conseqüentemente, do 

isolamento. Os cheiros e os rumores denotam intimidade, retorno, retomada de 

“certas horas”, de momentos. 
 
 

Também eu me sinto amedrontado ante o pressentimento de que 
um tempo morto, enorme e branco se aproxima de mim, ou mais de um 
tempo, blocos gigantescos, frota de navios fantasmas, cheios de 
astrolábios, ventos, bússolas, sons de pés descalços, bater de corações, 
mesas desertas, três vultos concentrados numa espera vã, porões com 
tonéis cheios de água fresca […]. (Ibidem)   

 

 

 As palavras “astrolábios”, “ventos”, “bússolas” e “pés” têm um vínculo 

semântico com rota, caminho, numa sugestão de que o personagem tivera rumos 

a seguir, mas os desperdiçou. Com esse desperdício, ele deixa para trás mais do 

que opções, deixa a própria vida, o “bater de corações”, por isso só lhe resta a 

solidão. Os navios simbolizam o voltar-se para dentro, o fechar-se para o mundo 

e, de certa forma, o mergulho no íntimo. Nas palavras de Barthes44, “o barco[…] é 



mais profundamente cifra do fechamento. […] O navio é um fato de habitat antes 

de ser meio de transporte”.   

Todos esses dados revelam um personagem com predominância noturna, 

exilado em um tempo que não é propriamente passado nem presente, porque é o 

encaixe dos dois. Um personagem que se fecha em seu próprio mundo. 

 
Também por entre as telhas passa um vento sutil; ondulam as teias 

de aranha, e a claridade do quarto. Era verdade então o que se 
anunciava. Penetrei no passado, estou simultaneamente na tarde deste 
domingo e em outra época remota, ubíquo, conhecendo no tempo o 
estado que alguns homens haverão fruído em outra dimensão, no 
espaço. (p. 46)    
 
 

 A alusão às teias de aranha evoca uma idéia do que há muito não é 

mexido, do que ficou paralisado, aparentemente esquecido. Por outro lado, o 

vento, apesar de sutil, refere-se à vida que começa a “contaminar” a não-vida 

manifestada pela teia. A claridade no quarto aponta para o fato de que “a poética 

noturna tolera as obscuras claridades”. 45 

 
 

2.1.2.2. SÍMBOLOS CÍCLICOS 
 

 A simbologia cíclica busca repetir o tempo a fim de controlá-lo, sem, no 

entanto, considerá-lo um inimigo invencível, postura concernente à estrutura 

diurna do imaginário. Conforme aponta Durand46, o redobramento, o encaixe 

prefiguram o desejo maior do homem: “pela repetição de instantes temporais, 

vencer diretamente Cronos já não com figuras e num simbolismo estático, mas 

operando sobre a própria substância do tempo, domesticando o devir”. 

 Os símbolos relacionados ao tempo são agrupados em duas categorias: a 

que está voltada à repetição de ritmos temporais e ao domínio do devir, e a que 

valoriza o papel genético e progressista do devir, em outras palavras, a evolução. 

Essas duas vertentes têm em comum o fato de se assemelharem a narrativas 

eminentemente subjetivas, denominadas mitos. Esses, por sua vez, almejam 

superar a antinomia que o tempo caracteriza: a angústia de vê-lo fugir, correr, ao 



passo que, simultaneamente, é ele que traz esperança, possibilidade de 

superação, confiança de uma vitória sobre si mesmo.  

 Os calendários, por exemplo, materializam esse anseio do homem em 

conter o tempo, visto que eles indicam a repetição, o retorno. Gusdorf47 chama 

atenção para o fato de que os calendários representam o domínio geométrico 

sobre o tempo, porque, devido à estrutura periódica, eles completam, fecham o 

círculo. Um novo ano simboliza o recomeço, a volta ao princípio, por isso, traz 

esperança de realizações. É uma criação repetida, o que explica o seu caráter 

cosmogônico. 

 Para muitas culturas, a primeira forma de medir o tempo foi a lua. Nas 

palavras de Durand48, “não só a etimologia como também os sistemas métricos 

arcaicos provam que a lua é o arquétipo da mensuração”. Na Idade Média, as 

fases lunares também sinalizavam a passagem do tempo. O calendário 

gregoriano, dividido em doze partes e com a data móvel da Páscoa, está 

relacionado às lunações. “[…] os números lunares estão ordenados quer por três, 

[…] quer por quatro, […] quer pelo seu produto, ou seja, doze”.49  

 A comemoração do Natal e da Páscoa remonta à circularidade temporal, 

por meio da repetição de um tempo sagrado. Do período natalino ao pascal, 

vivenciam-se, simbolicamente, etapas que remetem à passagem de Cristo sobre a 

Terra: nascimento, morte, ressurreição. Essa repetição anual é dramática em sua 

essência, pois concilia os contrários, sintetiza o trágico – a morte, a perda – e o 

triunfante – o renascimento, a renovação. Como ressalta Eliade50, pelo fim, volta-

se ao princípio. A morte, nesse caso, indica o final da existência profana, contudo, 

simboliza uma nova vida, no plano do espírito, do sagrado.  

 No já mencionado texto Perdidos e Achados, os símbolos que gravitam em 

torno do tempo se apresentam tanto na modalidade circular quanto na 

progressista. O monólogo emitido pelo pai desesperado comprova isso. 

 
 

Por todo o longo período cambriano a terra era deserta: a vida 
confinada às águas sem peixes. Nenhum vertebrado. […] Calva, estéril e 
morta, como nos tempos de que nem os fósseis têm memória, assim 
revejo agora a terra sem meu filho. (p.174)   

 



No permiano haviam desaparecido. […] Este mar que talvez haja 
levado meu filho é para mim como as águas de após o cambriano, 
cheias de escorpiões com palmos de tamanho e aguilhão irado, 
parecendo anjos de asas secas. (p.176)   
 

Escorpiões verdadeiros, ancestrais dos que existem hoje e 
precursores da vida nos continentes desertos aparecem no siluriano. 
(p.178) 
 

As plantas da terra, preparando o terreno para o advento dos 
bichos, aparecem no devoniano. (p.182)   
 

No carbonífero, crescem as árvores e os insetos gigantes, 
multiplicam-se besouros, formigas, as florestas, borboletas de asas 
grandes como ventarolas pastam nas Campinas.  (p.182-183)  

 

No permiano desenvolvem-se os répteis, grossas camadas de 
gelo cobrem o sul da África. (p.187)   
 

Os dinossauros, ao longo de cem milhões de anos, imperam 
sobre a terra. (p.187)   
 

Rasga-se no eoceno um alforje negro e frio, dele saltam com as 
longas pernas traseiras, os olhos de bêbado, o couro viscoso, todos os 
sapos e rãs que habitam pesadelos, pântanos e troncos ocos. (p.188) 
 

Os continentes unem-se e desunem-se, vêm o gelo e o fogo, 
pedras transformaram-se em rinocerontes, ventos em cavalos, cuias em 
tatus, sombras de ramagem em tigres, auroras em leões, esponjas em 
preguiças, tranças de ramos em renas e veados, enche-se a terra de 
bramidos, urros, silvos, relinchos e mugidos, e de repente há um 
silêncio, eis a hora do homem. (p.189)  (Grifos da autora) 

 
 
 

 A utilização de uma linguagem própria da geologia é a via que permite o 

retorno ao princípio da Terra, numa espécie de (re)encontro com um tempo de 

bilhões de anos. Nessa retomada, tem-se como referencial a Era Paleozóica, 

marcada no texto pela referência direta aos períodos Cambriano, Siluriano, 

Devoniano, Carbonífero e Permiano. 

 No primeiro, a vida se resumia às algas, às bactérias, aos seres 

invertebrados. Com o passar do tempo e, conseqüentemente, a evolução da 

Terra, o Siluriano trouxe outras formas de vida. Assim chegou o Devoniano e com 

ele as plantas, o verde. E depois o Carbonífero e o Permiano, acompanhados de 

florestas, répteis, anfíbios, peixes. Numa alusão aos períodos Triássico e 



Jurássico, os dinossauros remontam à Era Mesozóica, época em que os gigantes 

dominavam o espaço terrestre. Com o Eoceno, a viagem começa a se findar, 

porque é chegada a Era Cenozóica, na qual se extinguiram os últimos seres 

gigantescos. No período Quaternário dessa Era, após a constituição do planeta e 

o surgimento de todos os seres, a vida humana teve início. 

 Como se pode constatar, as eras geológicas documentam o processo 

evolutivo pelo qual o planeta e a vida passaram. A ordem seguida no texto 

osmaniano corresponde à seqüência em que os períodos marcantes foram 

vivenciados. Vai-se do deserto terrestre e quase vazio aquático aos rinocerontes, 

cavalos, tatus, tigres, leões, ao homem, enfim. Experimentam-se o silêncio e o 

som, o gelo e o fogo, a união, a desunião, a transformação. Passa-se do caos à 

criação. 

 Dessa forma, materializa-se a vertente progressista da simbologia 

relacionada ao tempo. O monólogo do personagem Renato (pai) tem uma 

exatidão cronológica que evoca símbolos biológicos, numa espécie de maturação 

do devir. No dizer de Durand51, “[...] o tempo faz passar os seres através das 

peripécias dramáticas da evolução”.  

 À medida que as horas vão fluindo e o garoto não volta, o pai vai se 

distanciando do momento presente. E diante da provável morte do filho, percorre o 

caminho de volta ao início da vida, não especificamente a do ente querido, e sim a 

vida de todos os seres, a vida primeira. Sendo assim, o pai realiza uma busca que 

se amplia, porque não tem como objeto apenas o filho ausente, mas também a 

origem do planeta. 

 Ao passo que a retomada das eras geológicas suscita o tempo 

progressista, visto que traduz as fases evolutivas da Terra, também faz referência 

à circularidade do tempo. A visita às eras alude à passagem do vazio ao 

acontecimento da vida, à vida se transformando, evoluindo. Uma referência à 

antinomia primordial, caos x criação.  

A volta ao Paleolítico – Era Primária – traduz mais que a tentativa de fuga 

de uma realidade pungente, sinaliza o desejo do pai em sair do caos que é a vida 

sem o filho. Nesse caso, a antinomia é vista sob um outro aspecto, o da involução. 



O personagem Renato “sai” do mundo da criação, porque perde o filho, e retorna 

ao período cambriano, no qual o vazio era quase pleno. 

É válido destacar que a Era Primitiva não é citada no monólogo do pai, 

talvez porque este seja a própria representação do período Azóico, quando a 

Terra não tinha sinais de vida. Ele é a rocha. À sua frente, o mar, que pode 

simbolizar o Arqueozóico, com as primeiras manifestações de vida. 

Foi a água que originou os primeiros seres vivos; no caso do filho de 

Renato, também foi ela que o tirou. Percebe-se, dessa forma, que ao invés do fim, 

há uma volta ao começo. A antinomia original (caos x criação) não indica 

exclusão, e sim completude. E o círculo se fecha. 

Essa narrativa osmaniana pode testemunhar tanto a estrutura mística do 

imaginário noturno, com a entrada nas águas profundas, quanto a sintética, com a 

volta às origens. Em contraposição ao que se dá no regime diurno, no noturno a 

morte não traz uma conotação de terror, de embate ou negação da vida, porque 

se transforma em símbolo de regresso, passa a ser repouso. Assim, evidencia-se 

o encaixe, a harmonização dos contrários própria do noturno, numa visão bastante 

diversa da que caracteriza a postura diairética. 

 
 
 

2.1.3. COERÊNCIA DOS CONTRASTES: 
A SIMULTANEIDADE DO DIURNO E DO NOTURNO 

  

 Conforme mostra Durand, o universo simbólico do homem pode ser 

reconhecido pelos regimes diurno e noturno do imaginário. No caso da estrutura 

sintética da vertente noturna, destaca-se a harmonização dos contrastes, visto que 

ela “integra, numa seqüência contínua, todas as outras intenções do imaginário”. 
52 

 É válido ressaltar que, apesar de estabelecer uma espécie de contigüidade 

entre os opostos, a estrutura sintética mantém as especificidades de cada um, ao 

estabelecer entre eles não uma relação de unificação, e sim uma relação de 



encaixe, de reunião. Nas palavras de Durand53, “... a noite não passa de 

propedêutica necessária ao dia, promessa indubitável da aurora”.  

 A narrativa O Pássaro Transparente, primeira de Nove, novena, serve de 

testemunho à sincronização do diurno e do noturno. O texto se inicia com uma 

imagem do passado e personagens que, com o tempo, acabam pulverizados. Um 

– o gato – pulveriza-se, talvez, por seu orgulho, sua altivez silenciosa, presente, 

firme, como a simbolizar aquele que alcança seus fins. Em um perfeito contraste, 

o outro – menino –, denunciado por sua voz, é pulverizado pela inconstância de 

sua altivez, que precisa de gritos e trovões para ser. 

No decorrer da narrativa, é “emoldurada” a face do homem outrora menino. 

Os cabelos começam a embranquecer. A roupa é negra, a pasta, fosca, o 

chapéu, cinzento; provavelmente, reflexos da pulverização do menino altivo. 

Nesse caso, duas vozes são refletidas, uma desejosamente altiva; outra 

socialmente abafada, e ambas “falando” no mesmo ser – menino-homem.  

O antigo menino que prometia “voz de sinos” está agora crescido, 

ajoelhado, não imponente, mas arco, tenso, em busca do eu original. Nessa 

imagem, fala o personagem – reprimido, vencido – carente de coragem e 

desejoso de firmeza. Uma cena de transmutação: um eu que quer salto sendo 

vencido por um outro eu já coagido pela autoridade familiar. Trava-se uma luta 

entre o menino que um dia saiu ousado e o homem que voltou vencido. 

Em O Pássaro Transparente, a partida indica ímpeto de mudança, sonho 

desmedido. O filho sai de casa para conquistar o mundo, realizar-se como 

pessoa, ser. Apesar disso, fracassa. Volta. Não resiste aos obstáculos que a vida 

lhe impõe. Há, nesse caso, sugestão de luta, embate contra o destino que não se 

quer. É perceptível o regime diurno, materializado, inclusive, na verticalidade 

expressa pela hierarquia pai x filho. 

Por outro lado, o retorno expressa mais que movimento, é o caminho para 

o destino programado, imposto. Logo, uma voz impera, cheia de onipotência – o 

pai. Em conseqüência, dá-se a anulação do filho. A altivez esmagada, engolida 

sugere uma imagem “digestiva”, o que caracteriza o regime noturno. O negro da 



roupa e da pasta, o fosco, o cinza do chapéu e a pulverização reforçam essa idéia 

do sombrio, do fechado. 

A simultaneidade dos dois regimes é constante em O Pássaro 

Transparente: 

 O homem contempla a cena com a qual sonhara: a morte do pai. Com isso, 

experimenta uma sensação momentânea de vitória, pois o pai estava com as 

vontades cortadas, sem poder, sem voz autoritária (regime diurno). Mas 

prevalece a sensação de estar vencido, derrotado, porque ele recebe como 

herança a mesma vida, “fanada e oca, renuncia, para sempre, a qualquer 

expressão pessoal do ato de viver”, está casado com a mulher escolhida pelo 

pai; está, enfim, impregnado de tudo que detesta. Traz o pai em si. É “o 

continuador, o submisso, o filho. O pai”. É, enfim, a presentificação do 

passado (regime noturno). 

 Na seqüência da narrativa, visualizam-se cenas que partem de um mesmo 

ângulo – um encontro. A primeira imagem seria a do reencontro de duas 

pessoas que, no passado, se identificavam e tinham uma vida que seguia o 

mesmo curso. A segunda, a de um desencontro entre essas pessoas que se 

tornaram tão distintas: ela, “uma fonte de sonhos” (imaginário diurno); ele, “um 

viveiro sombrio” (imaginário noturno). A terceira, a de um outro desencontro: 

dele com ele mesmo, do eu adolescente, aventureiro, que escrevia versos, 

com o eu do homem, diretor de negócios, prisioneiro das ocupações e “dos 

bichos que lhe habitavam a alma”. Um mergulho no âmago do ser, idéia de 

entrada (regime noturno). 

 Eudóxia e o casamento simbolizam o cerco, a clausura (regime noturno).  

 A fim de se entender, o homem procura um documento revelador – as poesias 

escritas na adolescência. Esse desejo é despertado por uma notícia de jornal: 

conquistando o sucesso como pintora, ela, a “fonte de sonhos”, a namorada 

do adolescente, havia atravessado o mar, antigo desejo dos dois (sonho 

desmedido – regime diurno). 

 O reencontro com as poesias faz o homem repensar o seu eu, traz à tona 

questionamentos acerca do desencontro entre ele e o adolescente de outrora. 



Isso lhe permite constatar que ela – a artista – apesar dos sonhos, e por eles, 

“pinta” o seu destino (regime diurno), enquanto ele, por ter “mãos fechadas”, 

não consegue “escrever” o seu. A impossibilidade de “escrita” do próprio 

destino denota, nesse caso, repetição da vida do pai, volta ao ponto de 

partida, circularidade (regime noturno). 

Na visão de Durand54, cada símbolo, seja qual for a dominante de que 

depende, possui um duplo aspecto, diurno e noturno. Em O Pássaro 

Transparente, isso fica bastante evidente. O personagem central, cujo nome o 

leitor desconhece, traz em si esse duplo: adolescente, é o sonhador, o que luta, 

que voa; adulto, está circunscrito, enclausurado num “viveiro sombrio”. Com isso, 

percebe-se que há um enfraquecimento do imaginário diurno no protagonista, 

visto que este abre mão dos sonhos, dos desejos de conquista, e passa a levar 

uma vida que não é sua; aprisionando-se, portanto. 

Em síntese, as imagens nesta narrativa osmaniana expõem o controle 

obsessivo do pai, a submissão do filho, o casamento por interesse econômico, a 

própria vida presa às convenções. Como contraponto, o outro lado do homem – o 

que anseia liberdade, sonha, permite-se mostrar por meio das palavras, dos 

quadros, dos “pássaros transparentes”. O homem com coração, apesar do “jeito 

de ave de rapina”.  
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3. ROTAS DO IMAGINÁRIO MEDIEVAL EM 
“NOVE, NOVENA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1. VISÃO CIRCULAR DO UNIVERSO 
 

Na cosmovisão medieval, a circularidade tem grande relevância, visto que 

está presente no Inferno, no Purgatório e no Paraíso – os três “ambientes” do 

imaginário cristão. O ontológico texto de Dante, A Divina Comédia, testemunha, 

mais uma vez neste trabalho, a forma do homem do Medievo ver o mundo. 

Conforme foi comentado, o Inferno dantesco é descrito como uma espiral, 

“que faz descer sinuosamente por um longo dia em direção à noite”.1 À medida 

que se descem os círculos, o ambiente vai ficando mais apertado, pois vai se 

chegando às entranhas dessa região tenebrosa, ao centro do mundo satânico. 

Tal qual o Inferno, o Purgatório tem uma forma circular. É válido lembrar 

que este é retratado como uma montanha na qual constam os círculos 

correspondentes aos pecados veniais. No topo desse monte, fica o Éden, o 

Paraíso terrestre, também circular, espécie de ilha associada ao Jardim do Éden 

bíblico. 

O Paraíso propriamente dito fica numa região esférica. A Terra se localiza 

no centro dessa região e é acompanhada por nove planetas, céus para o Medievo, 

os quais dão voltas em redor da Terra. Uma referência a movimentos que, em 

essência, são circulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 



Wertheim mostra que, para os cristãos medievais, havia um espaço para o 

corpo e outro para a alma. Existia, portanto, o espaço físico e o metafísico, e em 

ambos o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, ficava no centro. A 

Terra estava no centro do Universo, cercada pelas esferas celestes; acima do 

homem estavam os anjos, querubins, serafins, arcanjos, e abaixo, os animais, as 

plantas, os seres inanimados. O ser humano estava, então, entre o Céu e a Terra, 

entre o material e o imaterial. E Deus, o Criador, estava além desses espaços, 

além dos astros, numa região etérea – o Coelum Empireum Habitaculum Dei. 

 
 

3.1.1. UM PONTO NO CÍRCULO 
 

                                      “Não há mais nada além do círculo ou da esfera que, para a 
fantasia geométrica, apresente um centro perfeito”. 

Gilbert Durand 
 

 

Do mesmo modo que se dava na Idade Média, na narrativa Um Ponto no 

Círculo a simbologia da circularidade tem uma conotação voltada sobretudo à 

idéia de completude. “O círculo é um ponto estendido; participa da perfeição do 

ponto”.2 É a figura do movimento celeste, do ciclo anual reproduzido pelo Zodíaco. 

Não se pode desconsiderar o fato de que, apesar de o Inferno e o Purgatório de 

Dante terem uma forma arredondada e neles os ambientes serem divididos em 

círculos, o Paraíso é, com efeito, o reino das esferas. Na verdade, na cosmologia 

medieval, o Universo era uma grande esfera cujo ponto central era a Terra. 

O título do texto osmaniano sintetiza o grande desejo de uma personagem, 

ou talvez não o desejo, mais que isso, a sua ânsia de vida. Identificada apenas por 

uma figura geométrica, um triângulo invertido, essa personagem vai agindo e 

retomando acontecimentos aparentemente desconexos, mas que, estabelecida a 

coerência entre eles, denunciam uma alma em busca de equilíbrio. 

Protagonizam a narrativa ela e ele, um músico que mora em um quarto de 

pensão, local que serve de cenário para as ações realizadas pelos personagens. 

Porque errara o endereço, essa mulher chega ao quarto do músico e, encontrando 



a porta aberta – a passagem, então, livre – entra e se deixa envolver por um 

quadro em que há uma adolescente com um ramo florido nas mãos e com traços 

e vestuário que lembram Ana da Áustria. 

A alusão a essa figura histórica suscita lampejos medievais, visto que a 

Senhora Maria Ana da Áustria, uma mulher virtuosa e casada com D. João V, era 

estéril, e suspeita-se que, por conta disso, o marido fez uma promessa para, caso 

a esposa engravidasse, construir uma basílica. A verdade é que a rainha de 

Portugal teve filhos e o monarca mandou edificar o Palácio Nacional de Mafra, o 

mais importante monumento do Barroco português. Esse monumento foi inspirado 

na Roma papal e desenvolvido simetricamente. Engloba o Palácio, o Mosteiro, a 

Biblioteca e a Basílica, eixo central do conjunto arquitetônico de Mafra.  

 A construção de uma igreja é um meio de solidificar a fé e garantir a 

propagação de fiéis. Assim, mantêm-se vivos os preceitos do Cristianismo, 

conseqüentemente, todo um imaginário que envolve Deus e o Diabo, Inferno, 

Purgatório e Paraíso. Em se considerando a arquitetura barroca dessa Basílica, 

reforçam-se marcas da cultura do Medievo, já que o Barroco visava, 

prioritariamente, resgatar a hegemonia que a Igreja Católica conseguira durante a 

Idade Média. Com a soberania do Catolicismo, intensificar-se-ia o medo do 

pecado, por conseguinte, a busca incessante do sagrado. 

 Ademais, a abóbada de uma basílica remete à forma circular, do que 

decorre uma relação com o ventre materno, também redondo. Retoma-se, então, 

de um lado, a perfeição que o círculo representa; de outro, a renovação da vida, 

concretizada pela maternidade. Conforme ressalta Durand3, “o espaço circular é 

sobretudo o do jardim, do fruto, do ovo ou do ventre, e desloca o acento simbólico 

para as volúpias secretas da intimidade.”  
 
 

A verdadeira porta pela qual entrei foi esse quadro, a mulher cujo 
ramo florido gostaria de ter entre meus dedos. [...] Desejaria ser, em 
parte, como essa adolescente, e sustentar com doçura, ano após ano, 
também emoldurada, meu ramo sempre verde, sua corola imortal. 
Examino ainda a figura e me convenço: nossas mãos têm a mesma 
natureza. (p. 21) 
 
  



 
 É explícita a vontade de fixar momentos, de prender a vida, para que ela 

não corra das mãos. A referência ao ramo verde, bem como à moldura permite 

perceber esse desejo. As iluminuras, as telas, de certa forma, eternizam 

momentos, idéias, ações, pessoas. No que concerne aos ramos sempre verdes, 

seria possível relacioná-los à imortalidade, à glória; o emprego do advérbio de 

tempo reforça essa idéia. Na Idade Média, eles remetiam tanto à lógica quanto ao 

renascimento primaveril. Não estaria a personagem querendo renascer, por meio 

de uma entrega plena “às flores que pulsavam em seu corpo”? 

 
 

Seu corpo desnudo, a cabeleira espalhada. [...] Contemplei o pêlo 
de suas axilas, fulvos, úmidos. Exalavam um cheiro resinoso, de 
castanhas cruas. Traçando-se, entre elas e a sombra do umbigo, duas 
linhas retas, ambas tocariam as rosetas dos peitos volumosos. Os 
caules invisíveis desses girassóis encontravam-se, ao pé do ventre, no 
pequeno jarro de seu púbis. (p. 26-27) 
 
 

A simbologia desse vegetal também engloba a fidelidade do amante que se 

volta ao ser amado, numa atitude de contemplação. Por esse prisma, o girassol 

faz parte do scheme da embriaguez, do arrebatamento, do amor e da glória. 

 Chevalier4 destaca o princípio passivo das flores, porque elas são o 

receptáculo da atividade celeste, recebem, como se fossem taças, a chuva e o 

orvalho. Logo, é possível afirmar que no texto de Osman Lins o jarro que compõe 

o púbis tem um caráter de passividade e está à espera de seu encaixe. Uma 

realização do regime noturno do imaginário, no qual os opostos não se combatem 

e nem se excluem, complementam-se, fundem-se. “Somos dois corpos, somos um 

corpo. O olho verdadeiro colhe as minhas asperezas, minha imperfeição, o que 

sou de inacabado e portanto de contíguo à sua natureza” . 5 

 Nesse momento, o encaixe é pleno. Não há mais dois. Dá-se a fusão dos 

corpos, é como se a porção imperfeita de um fosse suprida com o que há de 

perfeito no outro. Sem dúvida, esses são instantes de sacralização dos corpos, do 

corpo, e tudo passa a ser regido pelo ritmo do cosmos. Uma dança. Um hino. 

 



 
  Antes de virmos, juntos, para a cama, carreguei-a até o centro do 
quarto; queria ver sob as réstias o tecido e os tons de sua pele. Notei 
que o sol havia desaparecido e ouvi a chuva macia, batendo nas telhas. 
Pelo modo profundo como respirou, achei que também escutava, 
naquele mesmo instante, suspensa nos meus braços, o som que me 
houvera escapado.(p. 26) 

 

O quarto da pensão se constitui no mundo desses amantes. Além deles, 

não há mais ninguém nesse ambiente. E ele a leva ao centro, a fim de conhecê-la, 

de melhor vê-la. O Universo, e eles no centro. Sobre o tema da centralização, diz 

Eliade6 que “é ‘centro’, com efeito, todo espaço consagrado, quer dizer, todo 

espaço no qual podem ter lugar as hierofanias e as teofanias e no qual se verifica 

uma possibilidade de ruptura de nível entre o Céu e a Terra”. 

 Se ao fato de ele (❑ ) e ela ( ) serem os únicos habitantes do “mundo” for 

acrescida a imagem do encaixe entre eles e da chuva que surge em substituição 

ao sol, perceber-se-á uma intertextualidade com a Bíblia.  
 
 

  Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando 
o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, 
pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado; porque o Senhor 
Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para 
lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície 
do solo. (Gênesis, 2:4-6)  

 
 
 
 A aparição da chuva, as águas ocultas no Céu, simboliza, como exibe 

Chevalier7, “influências celestes recebidas pela terra”. A chuva traz fertilidade, 

permite o brotar, a renovação da vida, a perpetuação da espécie. Ela prolonga a 

criação divina. 

 A intertextualidade também se dá em outra situação. O músico encontra-se 

em um jardim, o do corpo da amante, composto por girassóis e o jarro do púbis. 

Corpo que, de certa forma, o preenche, porque serve de encaixe ao seu. Há, 

nesse caso, um intertexto com Adão e Eva no Jardim do Éden. 

        
 
 
 



E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma 
mulher, e levou-a para junto do homem. “Eis agora aqui, disse o homem, 
o osso dos meus ossos e carne de minha carne; ela se chamará mulher, 
porque foi tomada do homem”. Por isso o homem deixa o seu pai e a 
sua mãe para se unir à sua mulher; e já não são mais que uma só carne. 
(Gênesis, 2:22-24) 

 
 

Adão não poderia ficar só, precisava de uma companheira que o 

completasse e o ajudasse. Deu nome a todos os animais, independente da 

espécie, mas ainda não havia uma auxiliadora ideal para ele. De uma costela 

retirada do homem, Deus criou a mulher, Eva, aquela que teria uma parte do 

corpo de Adão, aquela que seria o seu complemento. A partir disso, eles 

passaram a ser uma só carne. 

 No caso do texto Um Ponto no Círculo, os amantes se harmonizam em um 

momento específico, relativamente curto, porém demasiadamente intenso, tanto 

que eles também se unificam e conseguem sentir o equilíbrio. Seria, então, esse 

breve espaço de tempo a materialização da ruptura de nível entre o Céu e a Terra, 

conforme comentou Eliade? Desse ponto de vista,  teria experimentado, 

circunstancialmente, o seu objetivo de vida. 
 

 

E depois? Que exércitos, areias e detritos cobrirão esta hora? Hoje, 
amanha, sepultada ou não, ou evocada, ou esquecida, recuso-me a 
existir só em meu rigor; ou só em minha desordem. Seja esse momento, 
e assim minha existência, os ângulos dos geômetras e os bichos do 
furacão. (p. 29) 

 
 
 

Para a cultura do Medievo, a geometria tinha uma importância extrema, 

afinal era uma das quatro artes matemáticas que compunham o quadrivium. No 

livro III de As Etimologias, Isidoro de Sevilha aponta a geometria como a disciplina 

que trata da magnitude e das formas. Desse modo, o ângulo dos geômetras ao 

qual se refere a personagem representaria a grandeza de uma vida, o “ponto” da 

magna forma. Por que não dizer da transcendência? 

 Em contrapartida, a tarde de amor também é associada aos bichos do 

furacão, vítimas de um efeito da natureza.  
 



 
[...] Um furacão assolou o litoral[...]. Por mais que os animais 

terrestres deslizassem, corressem ou voassem, água e ventania eram 
mais rápidas. [...] Quase todos os répteis, anfíbios, pássaros aquáticos, 
quase todos os peixes que viviam nos lagos e lagunas tiveram sorte 
idêntica.Atirados à praia, os cadáveres foram sepultados num imenso 
lençol de aluviões e detritos, carreados pelas vagas. Continuarão ali por 
muitos anos; alguns serão redescobertos um dia, feitos pedra. (p. 26) 

 
 
 Embora tentassem se salvar e vencer a força da natureza, os animais 

demonstram a sua fraqueza, a sua impotência diante do que é maior, as leis 

naturais. Por isso, eles sucumbem e são “devolvidos” às vagas, local onde a vida 

se inicia. Nesse movimento de retorno – vir da água, voltar à água – forma-se 

outro círculo. Mas não há morte, há transformação. Os animais podem ser 

resgatados, evocados, vistos numa outra ótica. 

 Do mesmo modo que os animais do furacão, a personagem tem o seu lado 

de impotência diante do que lhe é superior: os limites da natureza humana. Desde 

que provou do fruto proibido, o homem passou a conviver com o paradoxo, o bem 

e o mal, a vida e a morte, o sagrado e o profano. A dualidade tornou-se inerente 

ao humano, retirando-lhe a condição de unicidade.  

À semelhança dos animais que poderão ser redescobertos um dia, a 

personagem expõe a possibilidade de hoje ou amanhã ser evocada, caso alguma 

memória a resgate. Se isso vier a acontecer, que a sua desordem e o seu rigor 

sejam lembrados, a sua humanidade, enfim, esta que a obriga a seguir a vida com 

uma finalidade ímpar para os dias atuais. 

 
 

[...] em mim se percebem, sustentando a carne, as linhas longas, flexíveis 
e firmes, linhas de florete. Quanto à minha vida, tento convertê-la em 
círculo e encontrar o Ponto, situado no triângulo e no quadrilátero, ponto a 
que aludiam os talhadores góticos de pedra, para quem, se não 
alcançamos tal ciência, será em vão todo esforço no sentido da lógica e da 
harmonia. (p. 22-23) 

 
 

 
Querer converter a vida em círculo é desejar atingir o divino, o que está 

além do início e do fim. Numa visão medieval, o que está além do dualismo 

próprio do humano. Encontrar o Ponto desse círculo é atingir o equilíbrio buscado 



pelos geômetras. Provavelmente por esse motivo, o simbolismo do centro, do 

ponto do círculo seja recorrente na narrativa. A referência ao centro do quarto, à 

sombra do umbigo, às rosetas dos seios volumosos evoca uma constelação de 

imagens que manifestam esse símbolo. A alusão ao trabalho dos talhadores 

góticos é outra forma de mostrar a determinação em busca da harmonia.  

O estilo gótico, surgido no contexto do Medievo, tem como uma das 

principais características o arco ogival, estratégia utilizada para imprimir leveza ao 

ambiente e possibilitar a exploração da verticalidade. A arquitetura gótica estava 

pautada nos princípios teológicos, tanto que as paredes das catedrais 

representavam a base espiritual, os pilares simbolizavam os santos, e os arcos e 

as nervuras seriam o caminho para o Salvador. Com os pilares de sustentação, as 

paredes tornaram-se mais leves e isso proporcionou a utilização de vitrais, 

intencionalmente coloridos para favorecer luminosidade ao ambiente, “fisgar” a 

atenção dos fiéis e ensinar às pessoas os relatos contidos nas Sagradas 

Escrituras. 

Tem-se, portanto, mais uma recorrência da simbologia do centro, já que o 

arco é um semicírculo, na arquitetura gótica, trabalhado com uma ponta. Além 

disso, os símbolos espetaculares, os ascensionais e os diairéticos também se 

materializam na arte gótica, cuja intenção primeira era a elevação espiritual. Por 

isso, nas catedrais a verticalidade e a iluminação eram eminentemente 

exploradas. Era como se o luminoso tornasse manifesta a presença de Deus – luz 

primordial – em total oposição às trevas. Era a ordem em substituição à desordem; 

a vida superando a morte. “O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem 

terei medo?”.8  “O perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e 

será levado ao rei dos terrores”9, então “da luz o lançarão nas trevas e o 

afugentarão do mundo” 10.  

 O fato é que o alvo da personagem é superar a desordem e se bastar no 

rigor. Mas esse será sempre o seu anseio, porque aos mortais não é permitido 

viver no equilíbrio divino. Ela e seu amante apenas experimentaram um momento 

de purificação, entretanto não conseguiram prendê-lo. É preciso se desprender 



totalmente das impurezas, para poder atingir a ascensão espiritual dos seres 

harmônicos, sacrossantos. 

 Nesse caso, é relevante lembrar que ela, , só percebeu o erro de 

endereço quando já havia subido até o décimo degrau. Haveria nisso uma relação 

com os degraus que uma alma precisa subir no Monte Purgatório? De acordo com 

Dante, só quando chega à décima parte do monte, o Éden, a alma tem a leveza 

necessária para sair do ambiente terrestre e se dirigir ao paraíso. E os amantes 

conseguem esse feito, conseguem se libertar, mesmo que ocasionalmente, dos 

liames do corpo, transformam-se em um, e uno, atingem a plenitude. O Ponto 

entre eles, o triângulo e o quadrado.  

 Essa superação efêmera foi possível devido a uma qualidade que cada um 

dos personagens tem. Ela, o ímpeto de buscar o ponto no círculo; ele, um olho de 

vidro. 
 

 
Por isto exulto ao perceber que o homem, a quem pela primeira vez 
encaro, tem um olho de vidro. Não se fazem olhos de para ver, como os 
olhos autênticos, o transitório das coisas. [...] A perfeição de tão frágeis 
objetos está no rigor técnico, no ajustamento ao tecido vivo, na ausência 
de asperezas, no brilho discreto e sobretudo em não ver. [...]  Os olhos 
de vidro são contempladores abstratos do eterno. Assim talvez não se 
perca, diante desse homem, meu lado geométrico. (p. 23) 
 
 

 
Na linha semântica do texto, o olho de vidro do músico tem uma simbologia 

vinculada ao imaginário medieval. O rigor técnico com que é produzido associa-se 

a um trabalho de geômetra. Além disso, conforme destaca a mulher, o olho de 

vidro não é como os olhos autênticos, capazes de ver a transitoriedade das coisas 

e se deixar envolver por ela. Ele ultrapassa os olhos humanos, ignora o 

corruptível, o falho, e enxerga o perene, o profundo, a lógica, o rigor. Contempla 

aquilo que escapa aos olhos mortais. Exatamente por isso ele é capaz de 

apreender a geometria.  

 Conforme se vê, não há dúvida de que o texto de Osman Lins traz marcas 

que revelam influência do imaginário medieval, sobretudo no que diz respeito ao 

círculo, presente do título ao último período da narrativa – “Tantas coisas 

mudavam [...] e o hino era o mesmo”.11 A repetição de ações, gestos, 



pensamentos denotam ciclicidade, uma das vertentes do regime noturno do 

imaginário. 

 Os símbolos característicos da estrutura diurna eram mais freqüentes no 

“mundo das imagens medievais”, especialmente os diairéticos. Já em Um Ponto 

no Círculo, os símbolos voltados ao noturno se sobressaem. Apesar da aparente 

oposição, os sinais da cultura da Idade Média se evidenciam no texto osmaniano, 

o qual se utiliza de imagens da cultura cristã medieval para “pôr em foco” questões 

da intimidade, da humanidade.  

 Consta em Wertheim12 que “nenhuma metáfora pode descrever a fusão de 

corpo e alma na Unicidade que para os cristãos medievais era a fonte de tudo”. Na 

narrativa em análise, a unicidade é também uma conquista que presume 

superação, entrega. Neste texto, a busca é pessoal; no Medievo, o povo vivia com 

o intuito de alcançar a salvação, chegar ao Paraíso e encontrar o “ponto 

incandescente”, brilhantemente abordado por Dante. Mas o desejo coletivo exige o 

querer pessoal. Com Eliade13, aprende-se que “o homem religioso deseja viver o 

mais perto possível do Centro do Mundo”, o maior objetivo da personagem , 

que, em busca da completude, tenta converter a sua vida em círculo, e encontrar o 

Ponto. 

 
3.1.2. OS CONFUNDIDOS 

 
                                      “O tempo cíclico e fechado afirma no múltiplo 

o número e a intenção do uno”. 
Gusdorf 

 
 No texto Os Confundidos, os símbolos cíclicos são uma via que permite 

evocar a idéia de ausência de divisão. Essa indivisibilidade é expressa desde o 

título da narrativa, no qual o vocábulo “confundidos” denota mistura, fusão. O 

emprego do artigo “os”, inclusive, substantiva a palavra subseqüente, fazendo-a 

perder o caráter de adjetivo. Ou seja, confundido não é mais uma qualidade do 

homem ou da mulher, porque já se tornou a natureza, a essência deles. 



 A confusão de identidade é vivenciada por um homem dono de um ciúme 

doentio e por sua esposa, uma mulher incomodada com a desconfiança do 

marido. A narrativa tem uma estrutura dialógica, o que acaba sendo um recurso 

para que a confusão não seja simplesmente contada ao leitor, mas para que ela 

mesma se mostre, com toda a sua força. 

 
 

– Bastou eu me afastar algumas horas, para recomeçar outra vez. Então 
tudo que faço é o mesmo que olhar nos olhos de um cego? 
– Quero explicar. 
– Prefiro não ouvir. 
– Tenho de ouvir. 
   (p. 64) 

 

 
 O emprego do verbo “ter” na primeira pessoa do singular, quando deveria 

estar na terceira, visto que a fala é direcionada à mulher, é um indício da mistura 

vivenciada pelo casal. A emissão de um “eu” no lugar de um “você” denota mais 

que uma simples troca de pronomes; revela uma confusão que se impõe de dentro 

para fora. Em outras palavras, uma confusão sem rédeas, que por esse motivo se 

impõe. No decorrer da narrativa, a miscelânea de pessoas gramaticais se 

intensifica, conseqüentemente, a heterogeneidade vai se apagando, e o círculo vai 

se completando. 
 
 

Dirigi-me ao quarto de dormir, permaneço na sala, com vagarosos 
gestos ponho o negligé, afago o rosto, a barba começa a apontar, volto 
para junto de mim, são leves meus passos, continuo sentado, não me 
levantei. (p. 67) 
 
 

A ausência do sinal de travessão nesse trecho sugere que a confusão se 

realiza em sua plenitude, por isso a impossibilidade de se utilizar adequadamente 

o marcador para o discurso dele ( – ) ou para o dela ( – ). Afinal, quem emite essa 

fala? Decerto, não é ele, nem ela, tampouco um nós. Não seria um “eu” que é o 

encaixe dos dois, um todo indissociável?  

 Na seqüência do texto, um marcador, –, passa a predominar, outra 

comprovação da intensidade da mistura entre o marido e a esposa. Perde-se, 



desse modo, mais um indicador de quem fala, uma vez que os verbos e os 

pronomes não mais informam seguramente as pessoas do discurso. É como se a 

“desordem” na gramática refletisse um estado da alma; ou talvez as questões da 

gramática não dêem conta do âmago do ser. É preciso recorrer ao símbolo.  

 A simbologia da circularidade está presente em toda a narrativa. A 

recorrência do prefixo “re” dá um caráter de ação repetida: “regirando”, 

“recomeçar”, “recomeço”, “revi-me”, “reencontrar”. No caso do vocábulo 

“regirando”, além do prefixo, a própria natureza semântica do radical da palavra dá 

uma idéia de ciclicidade, esta, aliás, reforçada pelo emprego do gerúndio. 

Ademais, o verbo “girar” é também freqüente na narrativa, assim como 

construções e vocábulos que atestam a simbologia cíclica. 
 
 

[...] recordei o calor de nossas peles depois do meio-dia. (p.65). 
 

– O que senti, o que sinto, é igual ao que me sucedia quando era 
menino e ficava sozinho. (p.66). 
 

Alguém abre as cortinas, corre as vidraças, e tudo permanece 
como antes, aqui é o inferno, o ar petrificado betuma esta janela aberta, 
aqui é o inferno. (p. 69) 

 

 

A alusão ao Inferno traz à tona imagens do sombrio, do que é mau, de 

ambiente fechado e sufocante, tanto que alguém abre as cortinas em busca de ar, 

de vida, de luz. Mas o ar é petrificado e ele betuma a janela, no contexto, a única 

possibilidade de saída do Inferno. O betume remete à viscosidade, às trevas, à 

ausência de paz. A petrificação indica a falta de mobilidade, no caso, a prisão que 

o ambiente infernal representa. 

 
 

– É o inferno. Acho que as pessoas, às vezes, sem o saber, são 
lançadas em vida no inferno. Ficam girando em roda, passando 
eternamente sobre os mesmos pontos. Quero sair disto, não foi de modo 
algum para este sofrimento que meu corpo reagiu à morte. Mas como, 
se perdi a identidade e não sei mais quem sou? (p. 69) 
 

 
 



 Para Wertheim14, quando se chega às entranhas do pecado, aprende-se 

que “o Inferno é um lugar que fazemos para nós mesmos”. Com relação ao casal 

confundido, pode-se dizer que a desconfiança, o ciúme excessivo e a ânsia de 

possessividade do homem constituem os grilhões que aprisionam a um ambiente 

que não se assemelha ao Inferno, é o próprio Reino Infernal. 

 
 

Somos como dois corpos enterrados juntos, roídos pela terra, os 
ossos misturados. Não sei mais quem sou. 

– É porque nos amamos. Estamos confundidos, cada um é si 
próprio e também é o outro. 

– Isso não é amor. Não se perde a identidade no amor. [...] No 
amor, pelo contrário, devemos reencontrar nossa identidade perdida.  (p. 
69-70) 

 

 
 A imagem do Inferno é reincidente. Os corpos enterrados e roídos pela terra 

deixam transparecer uma cosmovisão semelhante à medieval, porque o espaço 

tenebroso, infernal está associado a um “buraco” na Terra. A morte é condição 

para o enterro, e este não é simbolizado como um buraco no chão, na terra? No 

texto em apreço, a contraposição ao mundo da prisão é estabelecida pelo amor, 

indício de leveza, possibilidade de (re)encontro com um eu perdido, por 

conseqüência, possibilidade de superação, de abandono, de vitória sobre um eu 

maculado. Uma associação à postura diairética, que considera um oxímoro o 

sagrado e o profano. 
Levanto-me, os olhos pesam de sono, vou ao mictório, levo um 

tempo enorme comprimindo o botão niquelado, ouvindo o jato violento da 
água, sentindo prazer nisso, deito-me. Giro em torno do leito posto no 
meio do quarto. Giro, interminável giro, e este caminhar é o mesmo que 
beber, devagar, um vinho insinuante. (p. 68) 

 
 
 

 A ação de girar repetidamente evoca os símbolos cíclicos, os quais, 

segundo Durand, materializam o desejo de domesticar o devir, por meio da 

repetição de instantes. Para esse antropólogo15, “o círculo, onde quer que 

apareça, será sempre símbolo da totalidade temporal e do recomeço”.   

Em Os Confundidos, a circularidade significa ora a ausência de divisão, ora 

o constante recomeçar. O girar em torno do leito, centro do quarto, sugere a busca 



da própria identidade, perdida com a fusão entre o “eu” e um “outro”. 

Provavelmente o leito seja a representação da confusão, da mistura entre ele (–) e 

ela (–). Por isso o giro é interminável, a confusão já se fez, e a ação de caminhar 

se assemelha a beber um vinho. Bebida remete à digestão, e esta se associa à 

intimidade, à entrada no interior de cada um.  
 
 

Giro em redor do leito no qual estou prostrada, respiramos com 
dificuldade, não com exaltação, mas fatigadamente. Gostaria de ignorar 
estes passos que me cercam, passam em torno de mim ataduras de 
aflição, terror e desamparo, desejaria sentar-me, ou deitar-me, desejaria 
ser o que desejo ser, estou prostrada, falta-me ânimo até de erguer a 
voz, pedir que cessem os passos. (p. 70) 

 
 

O leito também pode simbolizar o eu confuso, não o dele nem o dela, 

porque produto dos dois. A fadiga denuncia a tentativa de resgate da identidade, o 

desejo de saber quem realmente se é. A dificuldade de reencontro com o próprio 

eu é vivenciada pelos dois, – e –, fato revelado pela desinência de número da 

forma verbal “respiramos”. A roda vai girando, e o tempo vai passando, o círculo 

vai se fechando. As expressões “cercam” e “em torno de mim” ampliam a força do 

círculo, que, nesse contexto, aflige, oprime, faz cessar a voz de uma possível 

heterogeneidade, subjugada por uma fusão que comprime e vence. 

 
– É mais de meia-noite. 
– Muito mais. Não tarda a amanhecer. Outro círculo. O sol é 

redondo. Redonda é a terra. Em torno da terra fazemos uma volta; e a 
terra outra volta em redor do sol. E nós giramos, giramos e voltamos 
sempre ao mesmo ponto. (p. 71) 

O texto se inicia com a afirmação de que é quase meia-noite; finaliza com a 

constatação de que é muito mais de meia-noite e que o amanhecer se aproxima – 

um círculo constituído pela própria estrutura da narrativa. Tem-se o final de um dia 

e o início de outro, a circularidade do ritmo temporal. A mencionada redondez do 

Sol e da Terra, bem como a ação do girar em torno de podem ser relacionados à 

constância dos movimentos circulares que o Sol faz em torno da Terra e esta faz 

em redor do Sol. 

As voltas são periódicas e inalteráveis, e fazem parte da dinâmica do 

cosmos. E o homem, na visão de Osman Lins, bastante contígua à medieval, é 



parte do cosmos; está, portanto, inserido nas leis que regem o Universo. Tomando 

as palavras de Paes16, “a poética de Osman Lins busca dar representação literária 

ao vislumbre de que o homem não é um joguete cujo destino seja regido pelas leis 

probabilísticas do acaso, mas um microcosmo sob o império da mesma simetria e 

número que regem a ordem do Universo todo”.  

Nessa linha de raciocínio, o Sol e a Terra bem que poderiam simbolizar o 

homem e a mulher personagens da narrativa em análise. Afinal, eles vivem a girar 

um em redor do outro, invariavelmente, e voltam sempre ao mesmo ponto: a fusão 

entre eles, a totalidade indivisa simbolizada pelo círculo. 

Ao que se pode perceber, os regimes diurno e noturno da imaginação são 

simultâneos em Os Confundidos. A postura de luta, resistência, embate é explícita 

na narrativa, ao passo que a busca da identidade também se faz bastante 

presente. O conflito do casal é intenso, por vezes chega a colocar o homem e a 

mulher numa posição diairética. Ele com um amor obsessivo, sufocante até; ela a 

reagir a essa opressão. É como se ele fosse o macho que deseja manipular a 

fêmea, controlá-la, ser seu dono. O princípio ativo e o passivo, materializados 

pelos elementos Sol e Terra. 

Não obstante o embate marido/esposa, há o encaixe dos opostos, o que 

origina um todo indivisível. Nesse caso, a luta se eufemiza em mistura, e a 

“queda” da individualidade se transforma em descida rumo ao autoconhecimento. 

Em meio a tudo isso, irrompe a simbologia cíclica, tão comum ao imaginário do 

Medievo.  

Para os homens da Idade Média, o Reino Celeste era esférico e essa forma 

representava o imutável, em oposição ao ambiente terrestre, onde tudo era 

mutável. Na forma deles verem o mundo, a Terra também era uma grande esfera, 

pois eles acreditavam que o mundo físico representava uma porção, embora 

pequena, de uma realidade metafísica. Em Os Confundidos, o círculo simboliza 

tanto a ausência de distinção, no caso, entre – e –, quanto o ritmo do Universo, no 

qual tudo gira e volta ao mesmo ponto.   

 
 



3.2. A SIMBOLOGIA DA TRINDADE 
 
 

   Para a tradição cristã, da qual o Medievo era adepto, Deus é único e se 

manifesta de três formas: Pai, Filho e Espírito Santo, as “Pessoas” que compõem 

a Santíssima Trindade. Deus é, então, Trino, e aí consiste um dos mistérios do 

divino. Na Bíblia, são inúmeras as referências a essas três manifestações de 

Deus. Em Mateus17, por exemplo, encontra-se “Ide, portanto, e fazei discípulos de 

todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”. 

 A segunda pessoa da Santíssima Trindade – Cristo – se fez homem para vir 

à Terra, isto é, assumiu a natureza humana, sem perder a sua natureza divina. Ele 

“desceu” para revelar aos homens a Verdade, a existência do Pai, e a 

transfiguração foi possível por obra e graça do Espírito Santo. “No princípio era o 

Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus” [...] “E o Verbo se fez 

carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, 

glória como o unigênito do Pai”.18 

 Com base nas Sagradas Escrituras, os religiosos da Idade Média tinham a 

Igreja como a noiva de Cristo, a qual deveria ser honrada, imaculada, glorificada. 

Por isso, os fiéis acreditavam que ela representava a presença de Deus na Terra, 

e os clérigos eram enviados divinos. Pregava-se que a Igreja era o único meio de 

se alcançar a salvação, logo, quem não seguisse os preceitos da “Noiva” de Cristo 

não era digno do Senhor, não estava com Ele; estava, pois, contra Ele. 

 Nessa perspectiva, a Igreja deveria ter unidade, visto que era 

responsabilidade dela reproduzir a Unidade de Deus. Assim como o Sol tem 

muitos raios, mas é só um astro, deveria ser a Igreja; ela poderia se presentificar 

em vários locais, no entanto a essência era a mesma. Diversos os filhos, contudo 

a mãe era uma só. Se um galho de árvore é quebrado, ele não brota; se um 

cristão se afasta da Casa de Deus, já não tem a luz divina, que é a vida eterna. 

 Em De Trinitate, o educador Boécio discute questões relativas à Trindade, 

dentre elas, destaca-se a afirmação de que não há número na substância divina. 

Para ele, a distinção entre as Pessoas está na relação, e não na essência, tendo 

em vista que não há nada que se compare a Deus, Ele é Pai, é Filho e é Espírito 



Santo. “[...] O homem não realiza em si a totalidade do ser humano, e por isso não 

é substância; o que ele é, deve-o a outras coisas que não são homem. Deus, 

porém, é o próprio Deus; não é outra coisa senão ‘o que é’ e, por isso, é Deus 

mesmo”.19 No pensamento boeciano, a substância divina é forma sem matéria; é, 

portanto, ultra-substância. Nesse sentido, qualquer predicação para o Divino 

confunde-se com a própria substância, daí ser necessário utilizar o puro intelecto, 

como disse Boécio, para falar das coisas concernentes a Deus.  
 

 
3.2.1. CONTO BARROCO OU UNIDADE TRIPARTITA 

 
“Com Pai, Filho e Espírito Santo não se predica Deus três vezes;  

a predicação tríplice não constitui número”. 
Boécio 

 

 As marcas do imaginário medieval são explícitas em Conto Barroco ou 

Unidade Tripartita. Isso é perceptível desde o título da narrativa, no qual se 

presentifica uma relação ora com o Barroco, movimento que objetivava resgatar 

valores católicos, ora com a Trindade, a própria essência divina. E não foi a Idade 

Média um período marcado pelas questões que diziam respeito à dualidade 

sagrado x profano, fonte de todos os outros paradoxos? 

 Como aponta Eliade20 “[...] o sagrado e o profano constituem duas 

modalidades de ser no Mundo, duas situações existenciais assumidas pelo 

homem ao longo da sua história”. Sendo assim, os símbolos diairéticos fazem 

parte da natureza humana. No contexto do Medievo, os oxímoros eram 

constantes, pois vivia-se sob o domínio da Igreja e esta enfatizava os conflitos 

entre Deus e o Diabo, conseqüentemente, entre o Reino Celeste e o Reino 

Infernal. 

 Com o Renascimento, período que sucedeu a Idade Média, as antinomias 

foram adormecidas, porque ao homem foi dada uma importância extrema, tanto 

que a visão de mundo passou a ser antropocêntrica. Para essa mudança intensa, 

contribuíram os avanços tecnológicos que favoreceram a expansão marítima, a 



decadência do Feudalismo, o surgimento da burguesia, o fortalecimento do poder 

real, além das crises vivenciadas pela Igreja.  

 Após esse período de vazão à racionalidade, o Barroco trouxe à tona as 

antinomias vivenciadas pelo homem do Medievo. Entretanto, os conflitos se 

tornaram mais evidentes, pois passou-se a vivenciar a contradição fé x razão, fruto 

do choque entre a religiosidade medieval e o paganismo renascentista. A partir 

desse paradoxo, o homem tornou-se, de certa forma, atormentado, o que na 

literatura ocasionou textos rebuscados, e nas artes plásticas, contrates luz x 

sombra, efeitos ilusionistas, ênfase às curvas, dinamismo e dramaticidade. 

 Além de anunciar uma simbologia eminentemente diairética, caracterizada 

pelo Barroco, o título do texto “prepara” o leitor para o contato com uma espécie 

de trindade, uma narrativa tripartita. Três possíveis partes, três possibilidades de 

encaminhamentos, três trajetos, com uma só essência. 

 Em síntese, o conto gira em torno de uma encomenda de assassinato. Da 

narrativa fazem parte um provável policial, encarregado de realizar o feito, a 

vítima, a ex-amante e o pai do homem procurado. Na primeira cena, é feito um 

acordo entre a negra, ex-amante de José Gervásio, e o responsável por matá-lo. A 

negociação envolve dinheiro e vingança. A negra tivera um filho do homem 

perseguido e este nunca sequer vira a sua cria. 
 
 

   – Conhece o homem? 
   – Que me acontece, se disser que não? 
   – Soube que você andou juntada com ele. Tiveram até um filho. 
   – Não quis ver o menino, o desgraçado. Nem uma vez. 
   [...] 
   – Importa-se que ele morra? 
   – Pra mim, era um descanso. Bem queria vê-lo numa cova. 
   – Então vai me dizer onde ele mora.  (p.118-119) 
 

 
 
 Com um desenvolvimento contíguo a uma obra barroca, a seqüência do 

texto “quebra” a tradicional linearidade e propõe três focalizações para o primeiro 

contato do algoz com sua vítima. Interessante notar que, do mesmo modo que se 

dá com a Santíssima Trindade, na qual as relações são três, mas a substância é 

Una, no texto ora contemplado, o elemento tríplice parte de um fato – o encontro 



caça e caçador. A descrição desse encontro é trabalhada numa linguagem 

ornada, plástica, sinestésica.  

 
 

         Venci a escarpada ladeira de Congonhas, cheia de Cristos e 
apóstolos imóveis, de bodes inquietos, de cabras indiferentes, estou no 
adro, à roxa luz do poente, no meio dos profetas e dos poucos bichos 
[...] No silêncio, a traição de prepara, rede tecida pela mão da negra. 
Haverá de mostrar-me: “Este é o homem”. Dar-lhe-ei a paga [...] 
         Ou: 

O enterro nas ruas de Ouro Preto. Coberto de fitas roxas, que 
ondulam ao vento frio da tarde, o ataúde sombrio e prateado, com seus 
fusos, nigelas, gregas e colchetes, sobre a ladeira de pedras [...] Ela, 
com força, toma o braço de um homem, os dois se olham de face. [...] 
Dobram sinos. Grandes pavões negros voam sobre o enterro. 
         Ou: 
         Estou em Tiradentes, na Igreja Matriz, na prefeitura, na rua, no 
chafariz, [...] diz-me a negra que toda quinta-feira que, a pretexto de 
negócios, José Gervásio vem às quatro horas[...].Trava-me o braço e 
olha por cima do meu ombro: ’Vem aí o homem. Guarde a cara dele’. 
Passo-lhe o dinheiro, afago meu revólver. (p.120-122) 
 
 

 
 São vários os pontos, ou quem sabe sinais, que merecem destaque. De 

início, observa-se que o contato entre o possível policial e sua vítima se dá à 

distância, e para esse momento são oferecidas três opções de espaço – 

Congonhas, Ouro Preto e Tiradentes, três cidades mineiras. A opção por Minas 

Gerais deve-se, certamente, ao fato de ela ser o local em que o Barroco brasileiro 

se consagrou, no que diz respeito às artes plásticas. Para um conto barroco, uma 

linguagem rebuscada, cenário(s) ornado(s), personagens em conflito. 

 Em Congonhas, é direta a referência à Basílica com os profetas, dois deles, 

inclusive, Naúm e Baruch, servem de ornamento à cena. A intertextualidade com 

os escritos bíblicos é nítida. Ao “Este é o homem” emitido pela mulher 

corresponde o “Eis o homem”21 pronunciado por Pôncio Pilatos, quando 

apresentou Jesus à multidão. 

 Em Ouro Preto, o contexto é de um enterro. A precisão nos trechos 

descritivos, as minúcias apresentadas, o detalhe de as fitas roxas ondularem ao 

vento frio e de grandes pavões negros voarem sobre o enterro dão à narrativa 

tanto um rigor técnico quanto um dinamismo próprios do Barroco. É como se o 



leitor estivesse diante de uma tela, ou mais que isso, é como se a própria cena se 

mostrasse. 

 Em Tiradentes, o dinamismo se intensifica. O leitor não mais observa o 

desenrolar da cena, ele já se percebe caminhando com o narrador, à procura de 

José Gervásio. É possível ter uma visão ampla do lugar, onde praticamente tudo 

se movimenta: uns homens trabalham, outros conversam, crianças jogam pedras. 

Uma cidade barroca. De um lado, conversa-se a metros de distância, tem-se a 

presença de crianças – sugestão de som. De outro, funcionários não andam, 

deslizam; portas são fechadas com cautela; velhos caminham com sapatos de 

feltro – o silêncio se impõe. E o leitor vivencia esse contraste, até as ações se 

voltarem novamente ao eixo temático. Nessa retomada, reforça-se o intertexto 

com as Sagradas Escrituras: “Vem aí o homem” é também símile de “Eis o 

homem”. 

 Nota-se, nas três propostas de segmento apontadas, uma aproximação 

entre a ex-amante do homem procurado e o apóstolo Judas Iscariotes. Ambos 

deixam prevalecer o lado sombrio da alma e traem por uma paga. Do mesmo 

modo que Judas conduziu os soldados e lhes apontou Cristo, a negra acompanha 

o policial e, de algum modo, aponta-lhe a vítima. 

 Em seqüência, expõe-se uma cena em que o algoz deita-se com sua 

cúmplice, a negra que grávida foi abandonada por José Gervásio. Outra 

passagem que rompe com o linear e o substitui por uma estrutura tortuosa, a qual, 

por vezes, tem uma clareza bastante relativa. 

 
 

         Nua, no leito, [...] pernas abertas, [...] a colcha de chitão com 
desenhos de papoulas, palmas entrançadas e grandes magnólias 
ocultando o sexo e subindo à altura do seu ombro direito, lembra, com o 
redondo umbigo e os ombros achatados, a atitude de um anjo que vi não 
me recordo onde, erguendo um cálice. [...] Junto do abajur, uma fruteira 
de plástico azulada, imitando vidro, com bananas, laranjas e dois limões 
quase brancos, brilhantes como ovos. [...] Ratos correm no escuro, 
baratas esvoaçam. [...] Tão vazia é a casa, tão silente a cidade, que 
parece haver outra mulher falando noutro quarto, com a mesma voz 
escura e atravessada por baratas em vôo, ratos esqueléticos. (p. 122) 
 
 
 



 Um jogo de contrários fica evidenciado nesse excerto. A antítese claro x 

escuro permeia, aliás, quase toda a cena em que o homem e a mulher estão no 

quarto. O brilho dos limões e dos ovos e a claridade que permite a visualização 

dos pormenores do corpo e da posição da mulher, bem como dos objetos da casa 

contrastam com o escuro da voz da negra e do ambiente onde os ratos correm e 

as baratas esvoaçam.  

A idéia de abundância suscitada pelas frutas vai de encontro ao corpo 

esquelético dos ratos e à falta de cor dos jambos. Às borboletas se opõem os 

ratos, as baratas e o cárcere. As baratas porque provocam repulsa e asco, 

enquanto aquelas atraem pela beleza; eles porque remetem à escavação, à terra, 

ao passo que as borboletas voam, estão relacionadas ao ar; ao cárcere, porque 

elas se associam à inquietude, movimentação, vida, negadas pelos liames que as 

prendem ao quadro e à morte. Essa não-vida também se contrapõe aos besouros, 

normalmente irrequietos. A estampa que as papoulas e as grandes magnólias 

“fazem” na colcha se constitui numa oposição à palidez das violetas decalcadas 

na parede. Enfim, a comparação entre um anjo erguendo um cálice e a mulher 

nua, negra, fêmea exposta ao macho, como a lhe oferecer o sexo, traduz um 

oxímoro minuciosamente trabalhado. 

 
 
         [...] volta aos começos, aos meios, ao tortuoso giro de sua história, 
maldizendo os homens, um homem, esse Gervásio que ao mesmo 
tempo é ele e eu, e outros, fala do filho e dos homens, numa voz de 
sótão. [...] ‘Também tenho um filho que não verei nunca’. ‘E se soubesse 
que ele estava morrendo?’ ‘Nem assim.’ ‘Então vocês são iguais. Ele 
não veio aqui, quando o menino morreu.’ Nua, sentada no leito, mostra-
me o retrato do morto e suas roupas, [...] brinquedos, fitas, algumas 
rosas murchas.[...] Queria fazer alguma coisa ruim com o pai. E isto já 
fiz, apontei pra ele com esta mão. Por que me olha assim? Acha que 
errei?’ [...] Responda se eu errei.’ (p.123) 
 
 

 O conflito “sai” do cenário e se estende para a alma dos dois personagens. 

Ela a lembrar a decepção e o desprezo por ter sido rejeitada quando estava 

grávida, a reviver a dor que a morte do filho lhe causou, a manusear os pertences 

do morto e a pôr em dúvida se foi certa ou não sua atitude de vender a vida de 

seu ex-amante Gervásio. Ele a se incomodar com os relatos da mulher, a se 



envolver com a angústia dela, a beber o cálice que ela tirava das entranhas e, à 

semelhança do anjo, erguia. Ele chega a se assemelhar ao homem perseguido. 

Por rápidos instantes, caça e caçador parecem se misturar. Por isso: 

 
[...] rompido entre nós algum vidro cujos estilhaços não vemos, torna-se 
ameaçador, vomita sobre mim sua flagelada intimidade, pede que eu 
julgue [...]. 
         – Vai embora por quê? 
         – Você agora existe. Infelizmente. 
         – Que foi que eu fiz de errado? 
         – Passou a ser. Não posso lhe explicar. Mas uma puta, uma vítima 
não podem existir. Se existem, abrem uma chaga no carrasco. Entende 
isto? 
         – Se quer, pode ir embora. Mas não venha com histórias. 
         – Vou embora porque já não posso estar em paz aqui. 
         Ou: 
         Em face de meu silêncio, concebe apenas um gesto: abrir 
novamente o gavetão onde pensa guardar um passado reduzido a pó e 
lançá-lo sobre mim, [...] fazer-me participar daquele compromisso entre 
sua vida e um morto, deteriorar-me. Ameaçado pela invasão desses 
vestígios, [...] apaguei o abajur e [...] deixei-me tombar com ela sobre o 
leito [...]. Eu descrevia entredentes, olhos fechados nas trevas, meu 
próprio ato, esforçando-me por destruir, ao mesmo tempo, as palavras 
escandidas e sua corrutora significação. 
         Ou: 
         [...] Sei que ela insiste em atrair-me para aquela armadilha com 
que os seres humanos, como aranhas, abocanham os que estão fora da 
teia. Borboletas, jambos descorados, papoulas, magnólias, violetas e 
tranças fecham-se em torno de mim. Percebo que me chama de 
assassino. Engana-se, porém. Serei, quando muito, um carrasco, em 
todo caso nada mais que um funcionário exemplar [...]. (p.124-125)    

 
 
 A sugestão de continuidade para a cena foi, como os fragmentos 

comprovam, tripartida. Nas três rotas possíveis, o regime diurno e o noturno do 

imaginário se presentificam simultaneamente. O diurno está no embate que se 

configura também de forma tripla: a ira que as lembranças da omissão de José 

Gervásio fazem a negra reviver; o choque entre ela e o algoz, o qual acaba por se 

envolver com a amargura da mulher, e o conseqüente conflito pessoal, 

experimentado pelos dois personagens. Chega a ser possível pensar que é o 

conflito, em essência, que protagoniza a cena, independentemente da trajetória 

selecionada, tendo em vista que ele não está só na alma de cada um, ele se 

espalha e invade o outro e o ambiente. Multiplica-se como as baratas e as 

ratazanas. 



 Por outro lado, o noturno também se manifesta com ênfase. Não se pode 

desconsiderar que é no âmago que a angústia nasce, é nele que ela cresce, a 

ponto de o interior se tornar pequeno, e ela precisar sair. Não é esse o caso da 

negra? Ela vomita sobre o policial uma intimidade flagelada, contagia com sua 

doença, abocanha e envolve com a mesma teia que a aprisiona. É mais que pôr a 

intimidade à mostra, é dar-lhe vazão. Diante desse íntimo aflito, ele, o algoz, corre 

o risco de se tornar vítima – outro paradoxo – e busca uma saída, que se faz ver 

em três dimensões. 

 A primeira opção é fugir. A partir do momento em que a mulher passou a 

existir para ele, ela transformou-se numa ameaça, porque pode lhe tirar a 

imunidade ao sofrimento de outrem. A segunda é fingir que nada foi dito e deitar-

se com a negra, no escuro, pois assim ele não veria a criança morta, materializada 

por antigos pertences. Contudo, a presença desses objetos se impõe e, mesmo 

nas trevas, ele continua a ver. Nesse contexto, a simbologia nictomórfica evoca o 

desejo que a personagem expressa em perder a visibilidade, circunstancialmente, 

para não sofrer. Inútil, ele já está corrompido pelos despojos da negra e do garoto 

morto. 

 A terceira saída é manter a frieza que o serviço (o assassinato) exige e se 

fechar em seu mundo, ignorar o sofrimento que não lhe pertence. Explica-se, 

dessa forma, a referência às borboletas, papoulas, magnólias, tranças e aos 

jambos descorados, os quais o cercam e o protegem do inimigo.  

Sob um ponto de vista, o diurno se mantém, pois o adversário ainda existe; 

sob outro, o noturno é identificado no círculo que se faz em volta do carrasco. 

Ademais, os elementos utilizados para compor o círculo estão voltados também 

para um espaço circunscrito, as entranhas do ser. A alusão às borboletas reforça 

isso, visto que pela característica movimentação elas transmitem idéia de vida, 

assim como as flores enumeradas, as quais, à exceção das violetas, servem de 

estampa à colcha, ou talvez ao cinza da vida da mulher. Com relação às tranças, 

simbolizam o fechamento total para tudo que está fora do círculo, para aura de 

morte, inclusive, que envolve o ambiente.  



Seja qual for o rumo tomado, o fato é que o embate com a negra provoca 

no homem um incômodo que se intensifica. Como efeito, ele se distancia do 

presente e mergulha no passado, volta à infância. Contribuem para isso as casas 

velhas e enluaradas e as ruas sinuosas. Casa remete ao íntimo, ao voltar-se para 

si e, em sendo velha e enluarada, denota um mergulho profundo no eu. “A lua é, 

assim, simultaneamente medida do tempo e promessa explícita do eterno 

retorno”22, este, por sua vez, associa-se a um caminho sinuoso, à circularidade. 

 
Fora, entre essas velhas casas enluaradas, através dessas ruas 

sinuosas, recordo-me da infância. Minha irmã, com suas tranças negras 
[...] está no quintal, escondida por trás de um rato negro.[...] Volta-se o 
rato e num instante sorve minha irmã.[...]O pavão abre a cauda, apanha 
uma faca e caprichosamente sangra o rato, cortando-lhe o pescoço. [...] 
Surge um cachorro, leva-a consigo e casa-se com ela [...]. (p. 126) 

 
 
 Na visita ao passado, paradoxalmente presente na cena transcrita, o 

homem reencontra sua irmã, dona de tranças negras – recorrência da simbologia 

da intimidade, uma vez que sugere espaço fechado, no caso, sombrio. O rato 

negro por trás do qual a garota se esconde pode ser projeção da animalidade 

desse homem, de sua porção subterrânea, tanto que ele, metaforicamente, sorve 

a menina. Esse lado é contido, vencido pela humanidade que ainda resta, 

materializada na figura do pavão branco, ave solar, indicação de beleza. Outros 

contrastes se apresentam: sol x terra, branco x negro, vida x morte. O bestiário se 

amplia com a presença do cachorro, que casa com a menina, provável indício de 

infelicidade, exploração, traição. Outros bichos surgem como reflexo de uma alma 

em tormento – escorpião, jacarés, lacraias. 

  Mais uma vez a estrutura diurna e a noturna aparecem conjuntas. Os 

animais citados tanto lembram perigo, adversidade, morte, quanto remontam a 

uma imagem digestiva: “Nossos pratos e xícaras vivem transbordando de 

crianças, jacarés, lacraias, búfalos, cavalos, mães e flores, que devoramos 

sorrindo”23. Come-se e bebe-se o animalesco, o imperfeito, mas também o 

sublime, o virtuoso. É como se no mergulho na zona obscura do ser o homem se 

deparasse com monstros, ódio, violência, porém, na imensidão escura, ele visse 



uma luz, uma possibilidade de sobrevivência, despertada pela figura materna, pela 

criança e pelas flores. Certamente, uma menção ao dualismo humano – a 

natureza sagrada ao lado da profana. Fora do mundo povoado que é o dentro 

desse homem, as ruas estão desertas e a cidade é como que moldada pelo ácido 

da lua. Sinal de tempo fluindo, de introspecção, de mudança. 

 Após a imersão na interioridade, o carrasco volta a se centrar na sua 

missão, encontrar José Gervásio e matá-lo. Com esse objetivo, ele trava um 

diálogo com o pai do homem procurado. 

 
 
É o senhor que anda à procura do meu filho?’ ‘Não.’ ‘Sou o pai 

dele.’ [...] ‘Não procuro um filho nem um pai. Procuro uma pessoa, ela 
mesma, sozinha, sem relação com ninguém.’ ‘Para matar?’ ‘Isso não lhe 
interessa.’ ‘Como não interessa? Soube que o senhor quer assassinar 
meu filho.’ ‘Já lhe disse que não. (p. 126-127) 

 
  
 

É notável que o verdugo ressalte a procura por apenas uma pessoa, só, 

sem relação de parentesco. Talvez ele precise pensar assim, para não se deixar 

envolver e fraquejar. Ele necessita pensar exclusivamente em sua vítima, 

enxergá-la como caça, e não como ser humano. Do contrário, ele perderá a sua 

imparcialidade e abrirá uma chaga no próprio corpo, ferida aberta pela dor que a 

angústia de ter que matar provocará. Foi o receio de se permitir compartilhar o 

sofrimento alheio que o levou a fugir da negra, independente do meio encontrado 

para isso. 
 
 
Visto de costas, o velho parece normal, com seu ar suplicante, as 

costas recurvas [...]. Observando-o com atenção, vemos que seus 
óculos escuros, talvez demasiado grandes para o rosto, têm uma 
finalidade suspeita: a de ocultar a inexistência do olho esquerdo, que 
não existe, jamais existiu, ele não tem órbita nem sobrancelha. (p. 127) 

 
 
 
 Na descrição do velho priorizam-se os aspectos físicos, principalmente o 

fato de ele ter apenas um olho e, em compensação e contraditoriamente, enxergar 

bem. A lente dos grandes óculos usados para esconder a deficiência reflete o olho 

em duas dimensões, a real e a projetada. E o inusitado acontece, o olho projetado 



ganha vida própria e uma certa independência, o que vai permitir o revezamento 

na hora de piscar. Ou seja, a cegueira parcial gerou no velho a necessidade de 

duplicar a atenção, por conta disso, ele se quis capaz de desenvolver uma visão 

mais apurada, com condições de ver além. Um indício da simbologia espetacular, 

na qual a visibilidade é utilizada como estratégia de defesa, já que as trevas 

ocultam o inimigo e podem trazer desvantagem no momento de um conflito. 

 Novamente a narrativa ganha três possibilidades de seqüência e em todas 

elas o homem responsável por matar recebe uma visita. Na primeira, o pai se 

oferece para morrer no lugar do filho e, como frustra suas expectativas, ameaça ir 

à polícia. Frustração duplicada porque o seu adversário se diz policial. Na 

segunda, é o próprio Gervásio quem procura seu caçador e, tal qual o pai, 

conversa com o adversário. 

 
 

[...] Em toda minha vida, tenho sido isto: o que é sacrificado. O 
imolado.  
 Mostra-me a fotografia [...]. Ele em calção de banho, cabelo à 
nazarena, barba crescida, pés e pulsos amarrados de corda, numa cruz. 
Sua mãe de joelhos, mãos postas, olhando para o céu. [...] Na zona do 
São Francisco, com o pai e a mãe, levando a cruz nas costas de um 
jumento e fazendo crucificar-se. (p. 127-128) 

 
 

Conforme se constata, a intertextualidade com a Bíblia é reincidente. Os 

enunciados descritivos se aproximam dos trechos do Evangelho nos quais os 

traços  físicos de Jesus são apontados. Além disso, na pequena narrativa de 

Gervásio, quase uma parábola, encontra-se uma semelhança explícita entre o seu 

próprio calvário e o de Cristo, com detalhes que remetem a alguns Passos da 

Paixão. 

 
– Vou contar ao senhor uma coisa horrível que ainda hoje me dói. 

[...] Estava nessa cruz há mais de vinte e quatro horas, quase sem 
comer. Houve cidades onde o que me deram não chegou nem para 
alimentar o jumento.  Mas em Sento Sé foi uma glória. [...] Pois quando 
anoiteceu e o povo foi dormir, meu pai e minha mãe fugiram com o 
dinheiro. Eu gritava da cruz, pedia pelo amor de Deus que não me 
abandonassem. Meus pais, Meus pais, por que vocês me 
desampararam? Fugiram no jumento e nem olharam para trás. (p. 129) 

 
 



 Nas Sagradas Escrituras, em João24, encontra-se uma imagem à qual a 

fotografia descrita é análoga: “E junto à cruz estava a mãe de Jesus[...]”. Já com a 

cena retratada em Marcos25, o intertexto se consagra: “Chegada a hora sexta, 

houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona, clamou Jesus em 

alta voz: Eloí, Eloí, lamá sabactâni? Que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por 

que me desamparaste?”  

São cenas bíblicas revisitadas, trechos parafraseados com o provável 

objetivo de, por meio da religiosidade, denunciar a exploração, o rebaixamento, a 

violência, a traição, as mazelas, enfim, a que o homem se submete. Talvez isso 

explique a similitude entre a negra e Judas, José Gervásio e Jesus, o possível 

policial e um guarda encarregado de caçar Cristo. Que crime o Messias cometera, 

para ser crucificado e ter que pagar com a vida? Qual o crime de Gervásio? O que 

justifica a perseguição? Considerando-se que o texto osmaniano contemplado é 

de natureza barroca, não é incoerente verificar que nem todos os fatos se 

esclarecem.  

Terminada a narrativa sobre a crucificação de Gervásio, uma cena de 

suborno é retratada: o algoz recebe dinheiro para deixar a vítima escapar. A 

quantia é a mesma paga à negra, quando ela aceitou vender a vida do ex-amante. 

É a negra, inclusive, que faz a visita ao carrasco, na terceira opção de 

continuidade do texto.  
 
 
Não esperava esta visita da negra, não me lembro de haver-lhe 

fornecido indicação sobre onde iria hospedar-me. [...]Falou a meu 
respeito com José Gervásio, entrando assim mais e mais num jogo 
insustentável, feito de traições, e de confissões de deslealdades [...].  

– Pago-lhe o mesmo que já paguei. Você volta a ele e diz que hoje 
mesmo fui embora. Que você conseguiu isto. Mas agora a sua fidelidade 
faz parte do ajuste [...]. (p. 130-131) 

 
  
 A cena transcrita acentua o “clima” de impureza presente em todo o conto. 

Chega-se a pensar que existe o desejo de expor que a condição miserável de vida 

leva o homem a liberar a sua animalidade, oculta em um espaço obscuro da alma. 

Note-se que em várias passagens do texto as personagens, à exceção do 

carrasco, almejam uma vida de abundância, simbolizada pela alusão constante às 



frutas. Como contraponto, a fartura de ratazanas e baratas, sinal de penúria e 

degradação, do corpo, da dignidade, do ser. Com relação ao policial, parece que 

teve uma vida marcada pela violência. Em seus sonhos e em suas lembranças, há 

sempre imagens de luta, agressividade, revolta, tirania. No caso desse 

personagem, é como se a violência se reproduzisse e fervilhasse, igual aos 

insetos. 

 O sonho relatado pelo carrasco evidencia a sua natureza servil e um patrão 

déspota, a quem ele chama de amo. O relato deixa transparecer o desejo, 

possivelmente há muito abafado, que o servo nutria de se rebelar contra o seu 

senhor, humilhá-lo, pisá-lo, vencê-lo, colocá-lo na condição de inferioridade, de 

súplica. Por isso, surgida a oportunidade, o empregado a agarra “com unhas e 

dentes”. Ele sai para fazer um mandado do patrão e, na hora da partida, este o 

chama; ele aproveita o barulho do carro e dos cavalos para fingir que não ouviu o 

chamado. Prossegue. O amo vai atrás; o servo faz de conta que não percebe. A 

uma certa altura do percurso, o empregado sustenta as rédeas do cavalo, para ser 

alcançado. 
 
 

[...] Gatos, cachorros, coelhos e carneiros espremem-se entre as rodas da 
carroça [...]. Abre-se a boca do túnel onde haveremos ambos de passar. 
[...] Em plena treva, os dois carros seguiram em desfilada, um junto do 
outro, firmes. [...] Apesar do escuro, via as paredes do túnel pintadas de 
vermelho: bois e onças, gaviões, serpentes e jumentos, pelicanos, pavões, 
corças, dragões, cágados, leões e elefantes, todos parecendo voar feito 
morcegos em direção oposta à que eu seguia. [...] Fiz a manobra, jogando 
minha carroça contra a carroça do amo, prensando-a contra os rubros 
animais do túnel, ao mesmo tempo que brandia o chicote em todos os 
sentidos, gritando como um doido: “Toma, toma, toma!” [...] Empurrei-o. 
[...] Recebi com júbilo feroz o grito de agonia entre as rodas e os cascos 
velozes, fiz zunir o chicote. Fustigavam os cavalos, mais do que o chicote, 
minhas risadas e uma nuvem de mutucas. (p. 132-133)  

 

 
As imagens são dantescas.  A entrada no túnel, lugar escuro, onde a luz 

não penetra, pode ser associada com a entrada na região infernal. O vermelho 

das paredes parece incitar o conflito, a agressividade, e proporcionar ao ambiente 

uma aura de morte. Os animais enumerados, em sua maioria bastante comuns ao 

imaginário medieval, relacionam-se às camadas profundas do instinto, à ira 



engolida. O fato de esses bichos serem comparados a morcegos assegura a 

possibilidade de existir nesse espaço uma semelhança com o Inferno. Morcego 

não é pássaro, é rato voador; está, portanto, ligado ao subterrâneo, às trevas, em 

total oposição ao Reino Celeste. 

A luta presentifica o imaginário diurno, por meio da simbologia teriomórfica, 

da nictomórfica e da diairética.  Vivenciam o embate servo e amo, indicação de 

duas posições que se opõem. O chicote é similar ao gládio. O ataque se dá no 

escuro, o que dificulta a defesa e facilita a traição. O conflito é entremeado por 

animais, alguns deles provavelmente habitam a alma dos personagens que lutam. 

Outros, pelo contexto em que estão inseridos, sugerem que o momento é profano, 

de forças materiais, é o caso dos cachorros, coelhos e carneiros, símbolos de 

renovação da vida, de luz, esmagados pelas rodas da carroça.  As mutucas, por 

exemplo, materializam a agressividade do servo, contida por medo de castigo, 

castrada por uma ordem hierárquica. Mas elas permaneceram dentro do homem, 

flagelando-o, até voarem em nuvem, expressando a violência liberada. 

Quanto ao cavalo, pode ser a representação da morte, conforme era visto 

no folclore medieval, ou ainda a manifestação do “psiquismo inconsciente”, “da 

impetuosidade do desejo”26. Não se pode esquecer que toda essa cena é parte de 

um sonho do personagem. E para Freud, “o sonho é a expressão de um desejo 

reprimido”; enquanto para Jung “é a auto-representação, espontânea e simbólica, 

da situação atual do inconsciente”27. A partir do pensamento dos dois, deduz-se 

que o sonho é expressão do inconsciente, incontrolável. 

 Terminada a narrativa do sonho, o personagem volta a se concentrar na 

tarefa que fora incumbido de realizar. A cena é tensa e com seus ornamentos 

exibe toda a frieza e violência do carrasco. A violência metaforicamente se alastra 

pelo espaço, levada pelos bichos – percevejos, mosquitos, cupins, gorgulhos, 

escorpiões, carrapatos – que agem no silêncio da noite, quando as pessoas 

dormem. O assassinato se concretiza. Tripartido. 

 
 
 
 



[...] Mentalmente, vou medindo o espaço entre mim e o rumor, achando 
alguma beleza nesta convergência, neste homem que se dirige para o 
seu algoz com tanta precisão e segurança. [...] Pára, risca um fósforo. 
Viso a cabeça, creio haver realizado bem minha tarefa. [...] Vejo que 
matei a negra [...]. 
 Ou: 
[...] Faca, de repente, me parece tudo: a letra e o borrão, o pássaro e o 
tiro, a convivência e a distância, construir, demolir, nascer, viver, morrer. 
[...] Vem o cavalo, que é negro – e claro de luar – arrastando a aranha 
com seu dono. [...] eu, porém, avanço e, antes que o cavalo, chicoteado, 
ponha-se a galope, salto dentro da aranha e cumpro meu dever. [...] a 
aranha desfila pelas ruas, com seu passageiro esfaqueado. 
 Ou: 
[...] Tiro o revólver, aponto ao coração. [...] Baixo a arma: não é quem 
procuro. 
 – Vim no lugar dele. Me deixe morrer no lugar de meu filho. [...] 
Pensa o velho atrair-me a um jogo atribulado e difícil, [...] introduzir em 
meu límpido rigor a incerteza, o vácuo e o desequilíbrio. Sem responder-
lhe, detono a arma, arranco-lhe os miolos. [...] Examino, ao luar, o velho 
sobre o passeio: parece agora olhar-me com três olhos[...]. (p. 134-136)  

 
 
 

Em um encaminhamento, o primeiro, morre a negra, por engano. Junto com 

ela morre a hesitação nas opções, característica que lhe era própria, morre 

também a sua indefinição. No segundo encaminhamento, o carrasco hesita: 

“’Estou certo?’. Respondo: ‘Estou?’”28 Nesse instante, ele entra em conflito e se 

divide: “[...] eu hesitante, eu decidido[...]”29. Ao leitor chega a ser permitido supor 

que o personagem é a um só tempo vítima e algoz. Na terceira proposta de 

seqüência, o velho abre mão de sua vida para morrer no lugar do filho e, por temer 

uma possível armação, o carrasco acaba atirando no velho. 

 Dessa forma, sabe-se que juntando duas opções morrem a negra e o velho. 

Mas é ocultada a identidade do passageiro esfaqueado. Seria José Gervásio? Ou 

caça e caçador constituem dois lados de um mesmo personagem? Diferentemente 

do modo como acontece com as outras vítimas, ambas atingidas por uma bala, 

com essa foi a faca o instrumento utilizado para matar. O ataque com um objeto 

cortante exige maior determinação, mais frieza. 
 
 

Abrigando-me na sombra, fico imóvel, olhando o animal, o carro e o 
homem; eu, porém, avanço [...] salto dentro da aranha e cumpro meu 
dever. [...] escuto um grito abafado por entre o barulho das rodas e das 
ferraduras, vejo quando salto, salto e volto para mim, enquanto a aranha 
desfila pelas ruas, com seu passageiro esfaqueado. (p.135) 

 



 
   
 E se, à semelhança do conto, o personagem for tripartido? O trecho 

transcrito sugere que ele é simultaneamente o homem determinado, seguro do 

dever a cumprir; o homem que sente, fraqueja, vacila; a vítima perseguida. Talvez 

por isso a faca, repentinamente, pareça-lhe tudo, um tudo apresentado em 

contrastes: “a letra e o borrão, o pássaro e o tiro, a convivência e a distância”.30 

Chevalier31 destaca a propriedade que esse objeto tem em separar, distinguir, 

operar. Sob esse ponto de vista, a faca poderia simbolizar a tripartição do 

personagem em “porções” que se opõem, ou que se rejeitam. 

 O eixo temático da narrativa – uma caçada a um homem cujo crime se 

desconhece – pode ser a figuração de uma caçada a si mesmo, de um mergulho 

no espaço abissal da alma. Na escuridão, encontram-se bichos que, por vezes, 

precisam ser enjaulados, quiçá mortos. Ao caçador é comum trilhar caminhos 

fechados, tortuosos, perigosos até. No trajeto do carrasco em busca de sua vítima, 

as ruas se mostram sinuosas, os insetos se fazem presentes.  

 São muitos os fatores que levam a considerar coerente a possibilidade de 

esse homem ser, de fato, exibido numa perspectiva tridimensional, bem a caráter 

de uma obra barroca.  A referência constante à aranha, materializada na carroça, 

sugere um caminhar para o próprio eu, uma “rota digestiva”. A aranha é símbolo 

de introspecção, do ato de se colocar como centro. O protagonista do texto é 

caçador, inclusive, a narrativa é autodiegética. 

 
 

[...] Por que, nas noites de lua, recordo minha irmã e suas tranças 
negras? O Macaco subia numa bananeira, com o cesto pesado de 
jabuticabas, sapotis e pitombas, que engolia. Minha irmã lhe deu uma 
paulada. O Macaco fugiu e comeu ainda maracujá, groselhas [...]. Veio a 
Formiga e comeu o Macaco. Veio também a Lebre e outra vez comeu o 
Macaco.[...] Então eu e minha irmã saímos de braços com ele, [...] fomos 
rodeados por cachorros brancos. Agora vejo cães nas estrelas. [...] cães 
alados, com crinas onduladas, caudas ondulantes, chifres e coroas. [...] 
Galopam com patas grossas [...]. (p. 135-137)  

 

 
 
 A figura do Macaco reforça a idéia do olhar para si. A sua simbologia, de 

acordo com Chevalier32, está voltada às atividades do inconsciente. Por isso, esse 



animal é também uma imagem que o homem evita de si mesmo. Não é aleatório 

que a Formiga e a Lebre comam o Macaco. Possivelmente elas expressam a vida 

se renovando, a ordem para um eu que se encontra caótico, ou quem sabe, a luz 

em meio às trevas. Não fossem a Formiga e a Lebre a conterem o Macaco, ele 

devoraria tudo, e alastraria o caos. Contido o Macaco, o homem e a irmã saem de 

braços com ele e são protegidos, guardados por cães brancos, alados, com 

crinas, a galope, com a conotação de que a harmonia estava se dando, se 

multiplicando. Para libertar-se por inteiro dos bichos que o atormentavam, o 

homem precisava chegar a matar. Só lhe restava ainda uma marca do cárcere: o 

velho. O carrasco atira e, com esse gesto, mata a exploração, porque a indefinição 

e a deslealdade, manifestadas pela negra, já estavam exterminadas.  

 Considerando-se a sugestão de que a temática do conto é uma viagem às 

entranhas, percebe-se um intertexto com A Divina Comédia. Dante faz uma 

viagem – que pode ser ao seu interior – e no trajeto se vê diante do Inferno – o 

seu? –, passa pelo Purgatório – o sacrifício – até chegar ao Paraíso – a harmonia. 

Durante a viagem, o poeta se depara com um bestiário quase apocalíptico; o 

carrasco da narrativa encontra animais cuja descrição também lembra cenas do 

Apocalipse. 

 Não seria descabido comparar todo o Conto Barroco ou Unidade Tripartita a 

uma sucessão de vitrais de uma catedral gótica. Na Idade Média, os artistas 

góticos trabalhavam os vitrais para que o povo absorvesse as histórias bíblicas, 

logo, deduz-se o teor narrativo desses “quadros em vidro”. E o texto osmaniano, 

especialmente este contemplado, explora os elementos visuais, o jogo de cores, 

as curvas, o pictórico, a dramaticidade. Nas palavras de Woelfflin33, a passagem 

do ideal clássico ao do barroco é “da visão de superfície à visão de profundidade, 

da forma fechada à forma aberta, da multiplicidade à unidade”. O conto trabalhado 

exige do leitor um olhar de profundidade, caso contrário, a essência una do texto 

não será satisfatoriamente alcançada. 

 A influência do imaginário medieval neste texto é perceptível, na 

cosmovisão com base na religiosidade; na presença marcante da simbologia 

diairética e da teriomórfica, recorrentes em todo o texto; no barroquismo da 



concepção e da estrutura da narrativa. Está, afinal, no caráter ubíquo do 

protagonista, que, símile da Santíssima Trindade, se constitui numa “unidade 

tripartita”. 

 
 

3.3. ECOS DO IMAGINÁRIO MEDIEVAL 
 
 O teocentrismo favoreceu ao homem do Medievo uma visão de mundo 

aperspectívica. Isso significa que as coisas não eram vistas como pertencentes a 

um lugar, um indivíduo, um tempo apenas, pensava-se na vida para além do 

presente. Pensava-se na vida em continuidade. Acreditava-se que o ser humano 

era parte integrante do cosmos; estava, então, inserido em um contexto de 

harmonia muito maior do que a capacidade humana poderia alcançar. 

 O principal objetivo da sociedade medieval era garantir a salvação da alma. 

Disso decorria uma postura de resignação perante as intempéries da vida 

material. As orações se multiplicavam, gerando uma energia coletiva, uma ânsia 

de equilíbrio. A fé em Deus e a certeza de que não se estava só no mundo faziam 

nascer uma coragem superior ao desânimo e aos possíveis momentos de revolta. 

E a arte, como não podia deixar de ser, refletia essa cosmovisão. 

 Assim como os vitrais, as encenações eram um meio utilizado para 

propagar e/ou acentuar o Cristianismo, do qual derivava o olhar espiritual para o 

mundo. Normalmente apresentavam-se histórias bíblicas, interpretadas em autos 

ou mistérios. As apresentações se davam no adro das igrejas, onde havia os 

elementos necessários para um maior envolvimento dos fiéis. Eram momentos de 

regozijo.  

 Esse modo de olhar as coisas com a alma foi se perdendo desde o 

Renascimento, visto que nesse período o teocentrismo foi substituído por uma 

postura antropocêntrica. As questões do espírito pouco a pouco foram deixando 

de ter o devido valor, e o homem começou a contemplar as coisas numa visão 

mais fragmentada, mais material. Contudo, alguns artistas têm buscado retomar a 



“espiritualidade”, numa provável tentativa de renegar a brutalidade, traço tão 

comum ao homem moderno.  

 
 

3.3.1. RETÁBULO DE SANTA JOANA CAROLINA 
 
 

“Eu próprio, como um homem, levarei sempre em mim esta contradição: 
a de debater-me entre a ânsia de compreender  

e a certeza de que tudo é mistério”. 
Osman Lins 

 
 

 A influência do Medievo é bastante visível no texto Retábulo de Santa 

Joana Carolina. O título da narrativa já permite perceber uma relação com o 

Catolicismo. Retábulo é uma espécie de quadro religioso colocado no altar de uma 

igreja. No caso do texto osmaniano, o quadro tem natureza narrativa e traz relatos 

da vida de Joana Carolina, figura para quem o retábulo é dedicado. 

 O texto foi estruturado em doze mistérios, em analogia aos mistérios 

medievais, nos quais se exploravam os elementos teatrais da liturgia. Pode-se até 

afirmar que essas partes da narrativa de Osman Lins constituem pequenos 

quadros, os quais, juntos, formam o quadro maior que é o retábulo. Cada mistério 

é narrado por um personagem diferente, o que dá à obra uma visão globalizante, 

não unilateral, aperspectívica. O leitor, ou mais precisamente o contemplador, 

sabe de Joana a partir de uma ótica múltipla. 

 Cada mistério é ornado com um parágrafo inicial que suscita aspectos do 

cosmos ou da cultura, como se o autor intencionasse retratar a relação entre o 

homem e o Universo. No primeiro ornamento, o qual inicia não só o primeiro 

mistério como também toda a narrativa, tem-se uma “pintura” cujo tema são os 

elementos cósmicos. 

 
As estrelas cadentes e as que permanecem, bólidos, cometas que 

atravessam o espaço como répteis, grandes nebulosas, rios de fogo e 
de magnitude, as ordenadas aglomerações, o espaço desdobrado, as 
amplidões refletidas nos espelhos do Tempo, o Sol e os planetas, nossa 
Lua e suas quatro fases, tudo medido pela invisível balança, com o 



pólen num prato, no outro as constelações, e que regula, com a mesma 
certeza, a distância, a vertigem, o peso e os números. (p. 72) 

 
 
 Nesse parágrafo, é apresentada ao leitor a composição do Universo. Note-

se que os elementos destacados, em sua maioria, estão relacionados à 

luminosidade, portanto, fazem parte de um espaço divino, onde tudo é medido e 

ordenado. A inclusão da distância, do peso e dos números revela uma cosmovisão 

semelhante à que se tinha na Idade Média. Para o homem medieval, o número era 

subjacente ao ritmo cósmico, por isso a matemática era a disciplina que 

compunha o quadrivium, uma vez que aritmética, geometria, música e astronomia 

eram consideradas subdivisões da matemática. 

 Após a apresentação dos elementos constitutivos do Universo, narra-se 

uma cena de nascimento, o de Joana Carolina.  
 
 

Acompanhei, durante muitos anos, Joana Carolina e os seus. Lá 
estou, negra e moça, sopesando-a (tão leve!), sob o olhar grande de 
Totônia, que me pergunta: “É gente ou é homem?”. Porque o marido [...] 
só vem em casa para fazer filhos ou surpresas, até encontrar sumiço 
nas asas de uma viagem. [...] Totônia acabará seus dias na pobreza [...]. 
Para enlutar os filhos, Joana Carolina, já viúva, comprará fazenda negra 
a crédito. (p. 72-73) 

 
 

A voz narrativa é da parteira, uma negra amiga da família da criança. Por 

ela, toma-se conhecimento de alguns dados acerca das condições de vida de 

Joana: nasceu franzina, pobre, tinha um pai omisso, uma mãe revoltada com os 

homens e irmãos com um destino já previsto, não haveria brilho. Na fala da negra, 

bem como na dos outros narradores dessa história, a linha temporal é 

aperspectívica. As formas verbais “acompanhei”, “estou” e “acabará” testemunham 

que o tempo da narrativa busca se aproximar da temporalidade cósmica, na qual 

presente, passado e futuro se fundem.  

O primeiro mistério antecipa fatos da vida de Joana. Logo após a retratação 

do nascimento, são feitas observações sobre a sua vida, a de seus irmãos, a de 

sua mãe. Todos com o destino traçado, formando um círculo vicioso de pobreza e 



amargura. De um lado, a vida surgindo, o início de um mistério; de outro, a vida se 

esvaindo, a certeza do fim. 

O segundo mistério é ornado com um parágrafo que, de certa forma, mostra 

aspectos culturais do homem, seu modo de lidar com uma das necessidades 

primárias, a habitação. 

 
 

A casa. Com a árvore e o sol [...]. É onde ficam a mesa, a cama e o 
fogão. As paredes externas e o teto nos resguardam, para que não nos 
dissolvamos na vastidão da Terra; e as paredes internas, ao passo que 
facultam o isolamento, estabelecem ritos, definidas relações entre lugar 
e ato, demarcando a sala para as refeições [...]. Através das portas, 
temos acesso ao resto do Universo e dele regressamos; através das 
janelas, o contemplamos. (p. 74)  

 
 
 

Interessante observar a abordagem de que, apesar das paredes, o homem 

continua ligado ao cosmos e, como parte integrante, a ele retorna, dele regressa. 

O nascimento, o amadurecimento não cortam, não devem cortar essa espécie de 

cordão. Observa-se também a condição de vida retratada, a pobreza de uma casa 

cuja mobília é mesa, cama e fogão, apenas os utensílios essenciais. Nada além. 

 
 
Um bando de homens faz uma horda, um exército, [...] sempre alguma 
coisa de nostálgico e errante; um agrupamento de casas faz uma 
cidade, um marco, um ponto fixo, um aqui, de onde partem caminhos, 
para onde convergem estradas e ambições [...] e será talvez destruída, 
soterrada, e mesmo assim poderá esplender de sob a terra, em silêncio, 
das trevas, por vias do seu nome. (p. 74) 

 

 
 Considerando-se esse ornato uma seqüência do primeiro, percebe-se que 

existe um vínculo semântico entre eles. No anterior, foi exibida uma pintura do 

cosmos, a que sucedia uma cena de nascimento, da vida acontecendo; neste, a 

temática foi o desenvolvimento humano. O homem em busca de proteção, de 

adequação às condições, ao passo que se mostra capaz de fazer ressurgirem 

cidades, por meio de seu nome. A importância da palavra começa a ser delineada. 

 Neste mistério, o foco narrativo está centrado no tesoureiro da igreja. É ele 

quem traz detalhes da infância de Joana, do seu vínculo com a igreja, do seu 



espírito solidário, da sua natureza sublime. Com ele, inclusive, descobre-se em 

Joana uma certa tendência à reclusão, uma forma de existir e ser diferente dos 

outros que encontravam no material satisfações, prazeres. A sua satisfação 

estava em duas coisas que não exigiam gastos: acompanhar enterros de crianças 

e brincar com os escorpiões que encontrou no quintal. 

 
 

[...] o filho pela mão, dona Totônia, entre humilde e colérica, tem o pé 
erguido sobre os escorpiões que achei entre as moedas. [...] No chão, 
grandes como lagostas e ainda menores que os vinténs de cobre, os 
mesmos escorpiões a serem esmagados por dona Totônia, um dos quais 
passeia no braço nu do presidente. Explicação de Joana: “Eu queria dar 
alguma coisa”. “Mas por que lacraus? E não, por exemplo, pedaços de 
vidro?” “Não tinha pedaços de vidro.” “Que foi que você fez, pra que eles 
não lhe metessem o ferrão?” “Eles não mordem.”  (p.75) 

 
 

 
Conforme é possível verificar, a menina Joana lidava desde cedo com a 

penúria, inclusive nas alternativas de divertimento. A espontaneidade no trato com 

escorpiões evoca uma idéia de evolução espiritual, visto que aquilo que às outras 

pessoas parece assustador, a ela parece simples, natural. A alusão ao escorpião 

pode simbolizar o constante lidar com tormentos, dificuldades, uma vida de 

sacrifícios, no caso de Joana, enfrentada com firmeza e equilíbrio. 

O ornato que anuncia o terceiro mistério retrata uma outra necessidade 

humana: a comunicação. 

 
 

A praça, o templo. Lugar de encontro. Os homens reunidos para a 
discussão, para o divertimento, para as rezas. Perguntas e perguntas, 
respostas, diálogos com Deus, passeatas, sermões, discursos, procissões, 
bandas de música, circos, mafuás, andores carregados, mastros e 
bandeiras, [...] badalar de sinos, girândolas e fogos de artifício lançados 
para o alto [...]. (p. 76) 

 

 
 A temática é de encontro, diálogo com os iguais e com Deus. A dupla 

aparição do vocábulo “perguntas” em relação a apenas uma de “respostas” deixa 

nítido o limite humano em questionar mais do que compreender. A enumeração de 

palavras relacionadas à Igreja – “templo”, “rezas”, “sermões”, “procissões”, “sinos” 



– denuncia uma aura de religiosidade que envolve o lugarejo onde se passa a 

história de Joana. 

 O mistério é apresentado sob a ótica de Jerônimo José, marido de Joana. É 

ele que relata o primeiro encontro entre os dois, ou talvez, quando e como ele a 

encontrou. Ela estava doente, com trajes brancos, como habitualmente convém a 

um anjo. Para protegê-la, cobriram seu corpo com uma toalha de crochê decorada 

de centauros. Seriam eles uma indicação de que a doença representava a 

natureza humana em Joana, a sua porção de pecado? O fato é que ela ficou 

quase cega, sem forças, e em busca da cura, a mãe fez até promessa de andar 

pelas ruas, em procissão e com velas. O milagre aconteceu. Foi nesse contexto 

que Jerônimo viu a pessoa por quem se encantou. 
 
 
Tenho, ignorante que sou, uma sensação de agraciado, certo de que 
nessa jovem triplamente iluminada – pelo sol da tarde, pelas chamas 
das velas, pelo meu êxtase – [...]residem as venturas da vida e que, 
ligando-me a ela, aposso-me de grandezas que não entenderei e que 
nem sequer adivinho. (p. 77) 
 
 
 

 Na realidade, Joana seria uma vítima desse homem, como ele mesmo 

afirma. Vítima da fraqueza que lhe era própria, da sua “falta de vida”, da pouca 

proteção. Ela ficaria, mesmo viúva, presa para sempre a esse homem, porque sua 

alma estava ligada à dele. 

 A ornamentação do quarto mistério retrata o vento e toda a sua força, o seu 

vínculo com os oceanos, com as folhagens, com os animais voantes, com bichos 

de grande porte. 

 
Verdor das folhagens, sol das artérias, manto invisível da terra. Atiçador 
de incêndios, voz dos moinhos, remo de veleiros algumas vezes 
quebrado pelas calmarias, caminho sem princípio nem margem de todos 
os bichos voantes [...]. Revolvedor de oceanos, cólera dos redemunhos, 
dos furacões [...]. Zagal de mastodontes, de dinossauros, de renas 
gigantescas [...]. (p. 78) 

 

 
 O parágrafo transcrito sugere que o vento, por um lado, faz parte do ritmo 

cósmico, quando se presentifica nas folhagens, nas artérias, no caminho para o 



vôo e envolve a Terra. Por outro, está associado à instabilidade da vida. Ele 

também é cólera de redemunhos, de tornados e pastor de dinossauros. Por esse 

prisma, ele pode ser a manifestação da quebra de rotina, de mudança, de 

imprevisibilidade. Ele pode, então, sinalizar o tormento. 

 O quarto mistério, narrado por Álvaro, filho de Joana, mostra uma vida de 

privações e perdas. Perda de dinheiro, de sons, de saúde, de vida, de Maria do 

Carmo, única filha de Joana até então. Neste mistério, a tristeza é atemporal, 

porque ela está simultaneamente no passado, no presente e no futuro. Está, por 

exemplo, nos meninos, ao sentirem o odor dos próprios corpos cobertos de úlcera. 

Em meio a tanta razão para tristeza, as crianças só tinham um lampejo de alegria: 

“caçar passarinhos novos, criá-los junto do fogo, amestrá-los. Nossa vingança da 

vida, bicho indomesticável”34. 

 Em semelhança ao ornamento do quarto mistério, o do quinto trata de um 

elemento da natureza, a água, e seu poder também é abordado em duas 

vertentes: a calmaria e a cólera. 

 
 

A lenta rotação da água, em torno de sua vária natureza. Sua oscilação 
entre a paz dos copos e as inundações. Talvez seja um mineral; ou um 
ser mitológico; ou uma planta, um liame, enredando continentes, ilhas. 
Pode ser um bicho, peixe imenso, que tragou escuridões e abismos [...]. 
Desejaria ter, talvez, a definição das pedras; e nunca se define. Invisível. 
Visível. Trespassável. Dura. Inimiga. Amiga. [...] Então este peixe, verde 
e ramal, de prata e sal, dele próprio se nutre?  (p. 80) 

 
 
  
 A água é apresentada como símbolo de vida, de origem, ao mesmo tempo 

em que é colocada como anunciadora ou provocadora de calamidades. É exposta 

em sua ambivalência: doce e salgada, alto – chuva – e baixo – mar; fecunda, mas, 

na mesma proporção, engolidora. À simbologia da água funde-se a do peixe, 

representação do espírito, pois Cristo andou sobre as águas; mas também do 

impuro, já que ele pode viver nas águas subterrâneas.  

Na narrativa em questão, eles, água e peixe, ora manifestam a fertilidade, 

ora a absorção. No relato feito por dona Totônia, a revolta, a amargura e uma 

certa falta de esperança são visíveis. O seu marido não fora um homem presente, 



na realidade, destacava-se apenas como varão. Nisso era bom, tanto que ela não 

resistia, mesmo sabendo que poderia ter mais um filho, mais uma marca desse 

homem com perfil de visitante noturno, não de companheiro ou de pai. 

 
[...] parecia andar no mundo só para aprender artes noturnas [...], de modo 
que eu cedia sempre à sua ordem, me abria igual ao mar Vermelho diante 
de Moisés – sabendo que em nove meses teria mais um filho com boca e 
intestinos, e nenhum níquel a mais – e ele me atravessava com as suas 
hostes de fogo e de alegria, desfraldadas nos mastros as bandeiras mais 
vivas. (p. 81) 

 
 
 
 A referência a Moisés e ao mar Vermelho estabelece uma relação de 

intertextualidade com as Sagradas Escrituras. “E tu, levanta o teu bordão, estende 

a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do 

mar em seco. [...] Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor [...] fez 

retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas”.35 Assim 

como o mar abriu-se para a passagem de Moisés e do povo de Israel, dona 

Totônia se abria para que seu marido passasse, com fogo e alegria, e deixasse 

aberto o caminho para os filhos deles dois. 

 Um outro intertexto com a Bíblia é verificado quando a mãe de Joana narra 

parte da conversa com Jerônimo, no momento em que ele vai lhe pedir a mão da 

filha. “Tenho duas torres na cabeça, sou a esposa, a Igreja, a terrena, a que se 

polui, a que pare os filhos, a que transforma em leite o próprio sangue, a frágil. 

Não é assim que diz a liturgia?”36 Dona Totônia coloca a Igreja na condição de 

elemento feminino cuja responsabilidade na Terra é proteger os filhos, transmitir-

lhes os ensinamentos, colocá-los no caminho do bem. É a que oferece o leite, 

alimento essencial para o espírito, considerando-se a Igreja; e para a 

sobrevivência, considerando-se a mãe. 

 Conquanto tenha se dedicado aos filhos, dona Totônia não teve sorte com 

eles, tinham a marca do pai. As filhas viviam em um mundo sombrio, fosse pela 

luxúria, pela avareza ou pela ira. João, que deveria assumir o posto de homem da 

casa, não tinha firmeza nem destino certo, como o pai. Só Joana era o seu apoio, 

a sua recompensa, “era o arrimo. A mão de força. A fonte de alegrias. O contrário 

da solidão”.37  



O sexto mistério tem um ornato montado numa estrutura dialógica, que 

discute as ações do homem e a relação deste com os que, numa escala de 

valores, são considerados inferiores, os outros animais. 
 
 
 
– Que faz o homem em sua necessidade? 
– Vara e dilacera. Mata as onças na água, os gaviões na mata, as 
baleias no ar. 
[...] 
– Não tem compaixão? 
– Não. Tem majestade. 
– Com necessidade? 
– É sua condição.  
[...] 
– [...] E no fim lhe sucede ser executado. 
– Por qual maior algoz? 
– A Morte, que devora, com seu frio dente, pesca e pescadores, caça e 
caçadores. (p. 84-85) 

 
 
 
 A discussão apontada permite perceber uma influência do Medievo. No 

trecho em que os animais aparecem em locais invertidos, possivelmente há um 

intertexto com os adynata de Carmina Burana38, em que a inversão da ordem 

natural exemplifica o “mundo às avessas”: “o gado fala; o boi é atrelado atrás do 

carro; o capitel e a base da coluna estão trocados; um insensato ignorante se faz 

prior”39. Os adynata serviam para se fazer censura ou lamentar os costumes da 

época. No texto osmaniano, a inversão denuncia o fato de o homem, em 

necessidade, tornar-se capaz de tudo para suprir suas carências. 

 O sexto mistério comprova que o homem é passível de inverter ou deturpar 

valores, basta que se toque nos seus anseios, nos seus brios, na sua precisão. O 

narrador desse mistério é um senhor de engenho que desejou Joana, e para 

realizar seu objetivo feriu a ética, o bom senso. Ele, inclusive, se descreve 

semelhante ao Diabo, com o aspecto físico de despertar repulsa. Outro sinal de 

relação com o imaginário medieval, no qual Satanás era de aparência horrenda, 

suja, muitas vezes retratado com chifres, além de estar associado à lascívia. É 

como esse senhor de engenho se vê. O seu perfil é de um homem luxurioso, que 

deita com qualquer mulher, tem vinte e dois filhos, quase todos de mães 

diferentes. Ele foi responsável por muitas das desgraças enfrentadas por Joana. 



  
 

Mais de sete anos passou aqui em Serra Grande. Quando se foi, tinha 
envelhecido vinte: o rosto duro, queimado, sem a claridade anterior, os 
cabelos de ouro descorados, a espinha curva e perdera alguns dentes. [...] 
Vinha, de dentro dela, uma serenidade como a que descobrimos nas 
imagens de santo, as mais grosseiras. Um som de eternidade. [...] Com a 
boca da noite, fechava tudo, ia fazer crochê. Nunca me pediu um grão de 
milho, uma folha de capim. Como podia viver? Multiplicava os pães, os 
peixes? Absurda mulher. (p. 86) 

Mais um intertexto com a Bíblia. Uma referência ao episódio em que Jesus 

multiplica os pães e os peixes e consegue matar a fome de quase cinco mil 

homens. Joana conseguia, dentro das parcas condições e com muito sacrifício, 

evitar que seus cinco filhos morressem de fome. Enquanto ela, por firmeza, 

trabalho e fé, multiplicava o pão, o patrão, por desejo, multiplicava os filhos. Ele 

procurava nas outras mulheres o que elas jamais poderiam ser: Joana Carolina. 

 Nesse período, Joana estava viúva e trabalhava como professora no 

Engenho Serra Grande. Submeteu-se a muita humilhação, foi explorada, xingada, 

rebaixada. De tudo o patrão fizera para conquistá-la. Tentativas inúteis. Ele a 

colocou para morar perto da senzala, em uma casa considerada boa, porém com 

quartos caracterizados como cavernosos. Nada conseguiu. Mudou-a, então, para 

uma casa melhor, mas fria, úmida, local onde adoeceram todos os seus filhos. 

Outra decepção. Ele decidiu falar diretamente a ela a intenção de “amigar-se”; o 

silêncio e um olhar firme, severo foram a resposta. Tomado pela ira, o patrão 

subverte todos os valores e, à maneira do “mundo às avessas”, coloca Joana para 

morar na estrebaria. 

 Sétimo mistério. A temática é o tecer. Uma vestimenta? O texto? O 

ornamento, centralizado no vocábulo “lã”, suscita leituras. A disposição das 

palavras na frase e das frases no texto expressam um trabalho de tecelão. 

 

 

             

 

  

 



    

  
 

 
 

 

 

 

 

Parece coerente o ornato se referir à tecedura do texto, posto que o 

trabalho do escritor é comparado ao de um tecelão. Ao passo que este entrelaça 

os fios, aquele entrelaça as palavras, para compor o tecido verbal. Com ela – a 

palavra – o escritor ata, une, ordena, cria, ilumina, ressuscita. À maneira dos fios 

que, dispersos, trazem a marca do informe e, unidos, ganham o brilho da urdidura, 

a palavra, lã essencial, enredada, oferece a vida ao vácuo. Na analogia 

escritor/geômetra, evidencia-se um pensamento contíguo ao dos estudiosos 

medievais, os quais destacavam na geometria a necessidade de rigor e harmonia, 

elementos imprescindíveis ao trabalho com a forma. 

 Este mistério é narrado por Laura, filha de Joana. O relato enfoca tanto o 

sofrimento da mãe quanto o seu desvelo no trato com os filhos. O período do qual 

fala a narrativa de Laura fora entremeado por provações, a principal delas era a 

luta diária contra a morte. Como comiam pouco, era comum que os filhos, mais 

frágeis, adoecessem. Joana não tinha com quem contar, a quem pedir ajuda. 

Cuidava dos filhos sozinha, com remédios caseiros, em condições limitadas, 

cansada, mas a atenção e a determinação eram tão intensas que ela conseguia 

se pôr em pé e continuar a sua missão. Viviam com tudo pela metade: “meia 

laranja, meio pão, meia banana, meio copo de leite, meio ovo, um sapato no pé e 

outro guardado. Só calçávamos os dois quando ela nos levava à cidade, para 

receber seu ordenado, três léguas para ir e três para voltar”40.  

 Essa era outra provação para Joana, ir todos os meses ao centro da 

cidade, andar seis léguas, considerando-se ida e volta. Ela corria riscos, expunha-

se ao sol e à chuva, preocupava-se com os filhos que ficavam em casa. Além de 



tudo isso, ela ainda enfrentou a morte de outra filha, também chamada Maria do 

Carmo. 
 
 

[...] Maria do Carmo, Carminha, irmã querida, minha companheira 
verdadeira, porque mulher, morrera naquela doença cujo nome não 
soubemos. Nela é que mamãe está aplicando o clister, com a bexiga de 
boi na extremidade do canudo de carrapateira. [...] Sou eu a de tranças. 
Nô, Álvaro e Téo não aparecem. Mas estavam aí amontoados conosco 
nessa peça, todos queimando de febre. Tínhamos sido obrigados a 
deixar a casa onde morávamos, ir para essa na mata: aí se isolavam os 
bexiguentos. Não tínhamos bexigas. Mas estávamos de cama, todos, 
com doença forte e que podia alastrar-se. Fôssemos. Fomos. Lá 
mesmo, entre as árvores, Carminha foi enterrada. Ouvi, em minha febre, 
mamãe fazer a cova. (p. 92) 

 
 

O Medievo se presentifica nesse excerto transcrito. O isolamento dos 

bexiguentos, a conseqüente solidão na doença, o medo da contaminação 

remetem ao contexto em que a peste negra foi vivenciada. Foram milhares de 

mortos e a rapidez com que a doença se propagava levou muitos a praticamente 

se encarcerarem, por receio de contraírem a doença. Contudo, como consta em 

Duby41, “pessoas apresentavam-se como voluntárias para enterrar os mortos, 

tratar dos doentes. Sabiam muito bem que arriscavam sua vida, mas o faziam. Os 

laços de solidariedade estreitaram-se diante da calamidade”. Não foi esse o caso 

de Joana; era só que ela cuidava dos filhos, da casa, da vida, até da morte. 

Nunca, entretanto, perdera a firmeza e, ao contrário de muitos, não se queixava, 

não alardeava a sua realidade, por vezes, de miséria. 

 A marca do medieval também está na materialização que Laura faz do 

retábulo, como se ela estivesse diante dele; apontando para ele. O trecho “Sou eu 

a de tranças. Nô, Álvaro e Téo não aparecem. Mas estavam aí amontoados 

conosco nessa peça [...]”42 sugere que o retábulo está exposto, no altar, para 

contemplação dos cidadãos do estado, do país, do mundo. Talvez o ornamento 

que antecede este mistério retrate o retábulo sendo tecido. Os fios podem 

corresponder aos anos vividos por Joana, os quais, unidos, atados por um artesão 

com rigor e técnica digna de um geômetra, constituem esse grande quadro que é 

o Retábulo de Santa Joana Carolina. 



 Os substantivos enumerados que compõem o ornato do oitavo mistério 

retratam o ambiente de um engenho de açúcar, sem deixar de mencionar a 

hierarquia senhor/servo. 

 
 

O massapé, a cana, a caiana, a roxa, a demerara, a fita, o 
engenho, a bica, o mel, a taxa, o alambique, a aguardente, o açúcar, o 
eito, o cassaco, o feitor, o cabo, o senhor, a soca, a ressoca, a planta, a 
replanta, o ancinho, o arado, o boi, o cavalo,[...] o inverno, o verão, a 
enchente, a seca, o estrume, o bagaço, o fogo,[...] o rifle, a ajuda, o 
cambão, o cabra, o padrinho, o mandado, o mandão.  (p. 94) 

 

 
 
 Apesar de os verbos não terem sido empregados nessa enumeração, os 

substantivos reunidos dão ao ornato uma idéia de ação, de dinamismo, comuns ao 

dia-a-dia em um engenho, onde a produção é constante. Os “utensílios” do 

trabalho, nos quais se incluem as pessoas, estão permanentemente em cena, daí 

a possibilidade de omissão de formas verbais. Quando se mostra o açúcar, por 

exemplo, já se tem o produto da ação, do mesmo modo que quando se fala em 

senhor, já se pressupõe o subordinado a servir.  

 Este mistério, narrado por uma negra, põe em cena o abuso de poder, a 

exploração, a soberba de quem muito tem diante daqueles cuja vida foi sempre 

servir, cumprir, obedecer, realizar. Dona Totônia morrera na casa de Joana, seu 

único arrimo. Com ela findava também a alegria dos netos. Só quando a avó os 

visitava eles tinham algumas mordomias: bolo, doces, o que festejar. Para realizar 

um desejo da velha, não ser enterrada em chão que lhe fosse estranho, Joana 

precisou da ajuda de seu patrão, e não hesitou em pedir. 
 
 
 

Joana pedia um carro de bois emprestado, ou alugado. O homem 
perguntou se eu era da família. “Pela cor da pele, o senhor vê que não.” 
“Então vem a título de quê?” “De pessoa amiga. [...]” “Isso não é título. 
Diga à professora que venha ela mesma.” [...] Não alcançava o senso de 
todo aquele aparato. Era preciso tanto para o que se pedia? Então, a 
calma se rompeu, eu escutei. As palavras do homem, o preço sem 
medida. Como podia ter coragem de fazer tão brutal exigência na frente 
dos santos? De Joana, aguardei os protestos, os gritos de cólera. 
Escutava apenas sua voz, que nem era chorosa, voz sem altos, palavra 
atrás de palavra, todas iguais. [...] (p. 96-97) 

 



 
 

Joana não teve que pedir apenas, teve que se submeter não só à 

humilhação pela qual o senhor fez tanto ela quanto a negra passarem, mas 

também à quantia por ele exigida. O desejo da mãe foi cumprido. As irmãs de 

Joana sequer pensavam em ajudar, apesar de se debulharem em lágrimas, em 

contraponto aos olhos secos e compenetrados de Joana. Sai a defunta, com sua 

melhor roupa, embora cerzida na barra. No carro de bois, uma bandeira negra.  

 O nono mistério traz um ornato em que a palavra é mais que o eixo 

temático, é vista, é sentida, é trabalhada. Cultuada.   

 

 

   

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 



Esse culto à palavra teve um início sutil no ornato do segundo mistério. No 

do sétimo, o elemento cultuado foi – plasticamente – sendo tecido diante de seus 

adoradores. Neste nono mistério, a palavra irrompe com uma força extraordinária, 

divina, e se impõe como o Verbum. “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava 

com Deus, e o Verbo era Deus. [...] A vida estava nele e a vida era a luz dos 

homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela”.43 

Assim como Deus enviou Seu Filho à Terra e permitiu que Ele se fizesse Verbo e 

habitasse entre os homens, faz o artista com o ornato que anuncia o nono 

mistério, entrega a Palavra, para que ela, com sua luz, ilumine as trevas do caos.  

 Nessa visão acerca da palavra, vislumbra-se mais um indício da influência 

do Medievo. Os homens da Idade Média viam a palavra como a encarnação de 

Deus; ela era o oposto do profano, portanto. Além disso, só por meio dela tornou-

se possível a existência do livro, para eles, também sagrado, pois a Bíblia era o 

modelo de escrita que eles guardavam. A disposição das palavras no ornato em 

análise e a variação de tamanho da letra empregada também trazem 

características do Medievalismo. A exploração do elemento visual era muito 

intensa; os pergaminhos e as iluminuras exigiam habilidade e rigor. Muitos textos 

eram escritos em colunas, com letras ornadas, como se fossem de fato 

desenhadas.  

 A primeira coluna do ornato que apresenta o nono mistério é composta por 

letras que aparentemente estão soltas. Mas um olhar atento percebe que elas 

formam palavras e que todas têm vínculo semântico com a temática abordada no 

texto da segunda coluna. Na ordem em que foram dispostas, aparecem: palavra – 

capitular – palimpsesto – caligrafia – hieróglifo – pluma – códice – livro – 

pergaminho – alfabeto – papel – pedra-estilete – iluminura – escrita. Todos esses 

vocábulos estão relacionados ao uso da palavra, seja indicando um utensílio o 

qual permite que ela tome forma no espaço vazio, seja indicando a própria 

criação. Alguns desses vocábulos, inclusive, eram comuns ao contexto medieval. 

 Neste mistério, a narrativa é feita a duas vozes, ora a de Cristina, ora a de 

Miguel, ora a dos dois em uníssono. Eles contam a perseguição de que foram 

vítimas. Fugiram de casa porque o pai dela, o Senhor Antônio Dias, era homem de 



posses e não queria que a filha casasse com alguém que não estivesse no nível 

da família. Como os dois se amavam muito, deixaram para trás fortuna, 

proibições, materialismo, medo; levaram apenas o amor, o único bem do casal. 

Sabendo da fuga, o pai da moça colocou para encontrar os amantes capangas 

que nunca tinham perdido uma rês. 

 É em uma igreja vazia, de uma cidade abandonada, que o casal se entrega 

ao amor e, diante do altar, oficializa o casamento, feito por eles e testemunhado 

por Deus. É notável a presença forte do Catolicismo nessa cena; presença, aliás, 

que perpassa todo o Retábulo. Os amantes saem da igreja, ninho de um amor 

puro e intenso, e vão, sem rumo, apenas indo. Na ânsia de fuga da morte para ele 

e do castigo para ela, os dois acabam chegando à casa de Joana, a que lhes dá 

abrigo, proteção, confiança.  

 Não demora mais que uma noite para os capangas descobrirem os 

fugitivos. Mas Joana, com sua firmeza e precisão no uso da palavra, consegue 

dos “caçadores” a promessa de entregar o casal ao pai da moça, desde que a vida 

seja garantida.  

 
Joana[...] ponderou enérgica: “Essas duas crianças faz quase uma 
semana que andam pela terra, sustentados tão só pelo amor deles. Isso 
vale muito. [...] Posso ver então essa moça obrigada a fugir, não levando, 
de tudo que possui, bens que caibam nem na concha da mão, atrás de um 
fervor, só porque o pai não quer ouvi-la? Isso é pai? [...] De que serve a 
um homem ter gado e plantações, se não é capaz de tirar, do próprio 
coração, alguma grandeza?”  (p. 104) 

 
 

 
 As palavras proferidas, chamando atenção para os bens do espírito, tocam 

tanto o pai de Cristina que ele faz uma carta na qual pede Joana em casamento, 

pois desde que ficara viúvo, ninguém tinha falado a ele do alto e com justiça. Mas 

Joana não pôde aceitar o pedido, não poderia jamais. Consagrou-se ao marido, já 

morto há anos, no entanto bem vivo no coração da esposa. A consagração foi 

para toda a vida. “[...] muito me honra a sua proposta, amável e generosa. Ela 

significa, se eu a aceitasse, amparo e estabilidade pelo resto dos meus dias. Mas, 

então, o que seria de minha alma?”.44  



O mistério seguinte, o décimo, tem um ornamento que destaca o planeta, o 

homem e questões culturais. 
 
 
 
As calotas polares, as áreas temperadas e o aro equatorial, 

exalando ainda o bafo das bigornas. Continentes e ilhas, acerados picos, 
planícies, cordilheiras, vales, dunas [...]. O que repousa, invisível, sob 
nossos passos: colunas, deuses esquecidos, pórticos, tíbias ancestrais, 
minérios, fósseis, impérios em silêncio. [...] O lodo, a relva, as flores[...] o 
rolar das estações, dentro de uma estação mais ampla, civilizações 
intereiras florescendo e morrendo em um só Outono gigantesco, em um só 
Inverno de milênios. (p. 105) 

 
 

 
 As alterações no planeta, os terremotos, os vulcões podem sinalizar 

grandes mudanças na vida humana. Por outro lado, o parágrafo transcrito também 

suscita as marcas da passagem do homem pelo planeta. Uma fusão entre os 

processos de transformação da Terra e as civilizações. 

 Este mistério é contado por várias vozes. São, provavelmente, mulheres 

que moram nas proximidades da casa de Joana, pessoas da comunidade. Um 

traço cultural é notável, as conversas sobre a vida alheia, com suposições muitas 

vezes contadas como verdades incontestáveis. Ou ainda, o comentário acerca de 

algo que não se sabe exatamente como foi, onde, quando, nem com quem.  

 De certo, sabe-se que Joana, mesmo sem prever, salvara a vida de um 

garoto. Era um menino com deficiência física e que dormia em um banco próximo 

a uma porta na qual ele batia durante o sono. O vizinho, incomodado, parece ter 

falado em matar o menino. Mas Joana, tomando conhecimento de que o menino 

dormia em um banco alto, com risco de cair e se machucar, decidiu cortar os pés 

da cama improvisada. Foi com esse gesto que impediu que o garoto fosse vítima 

de uma bala saída da arma desse homem que diziam já ter matado muitos. O 

gesto foi associado a um milagre. 

 A essa altura, Joana já estava velha. Morava próximo a Laura e Teófanes; 

os outros filhos já estavam mortos. “Não lhe faltavam o pão, a carne, o leite, um 

par de sapatos no fim do ano, tinha seus pertences, não precisava mais de 

trabalhar”.45 A velhice vinha lhe tirando a saúde, a mobilidade, os dentes, a 

memória, o sono. Joana estava chegando ao fim do ciclo. 



 O décimo primeiro mistério é ornado com um parágrafo em estrutura de 

adivinhação, como se intencionasse sugerir uma premunição. 
 

 

O que é, o que é? Leão de invisíveis dentes, de dente é feito e 
morde pela juba, pela cauda, pelo corpo inteiro. Não faz sombra no 
chão; e as sombras fogem se ele está presente, embora sejam, de tudo 
que existe, a só coisa que poupa sua ira e sua fome. A pele, mais 
quente que a dos ursos e camelos, e mesmo que a dos outros leões, 
aquece-nos de longe. [...] Ainda que devore tudo, nada recusando a 
seus molares, caninos e incisivos, simboliza a vida. [...] Nada o enfurece 
mais que o vento. (p.109-110) 

 
 
 

 O elemento fogo é o objeto temático desse ornato. Ele devora tudo, vive a 

consumir outrem. No entanto, ele também é símbolo uraniano da purificação, da 

iluminação, por isso ele também evoca a idéia de vida. No contexto da narrativa 

osmaniana, o fogo manifesta a ascensão espiritual de Joana, a sua purificação, 

relatada pelo padre da comunidade. 

  
 

Na velha cama de ferro, a chama de seus anos prestes a extinguir-
se, [...] confessa-me seus pecados. Dois anjos velam, um sério, outro 
sorrindo. Sobre o telhado, galopam cavalos. Os ventos de agosto. Cavalos 
galopam sobre as telhas. [...] Vi o passado como num espelho, Joana 
movendo-se além da lâmina de vidro, com seu fogo e sua melodia, mas 
não aquém: atrás de mim, ausência. Jamais haveria uma tarde 
semelhante, o Anjo da Morte estendia a mão a Joana. (p.110) 

 

 

A vida de Joana foi uma chama, no sentido de que ela agia com pureza 

d’alma, mas firme, sempre a iluminar os que estavam a seu redor. Por vezes, foi a 

vida quando o contexto era de morte, a esperança e a obstinação, quando tudo 

levava ao desespero. Diante do padre, Joana deseja se confessar. O quê? Disse o 

padre que quem muito fala, muito erra, e ela quase não falava. Durante os seus 

oitenta e seis anos, agiu, foi presente, ouviu, viveu, em parcas condições. Chegara 

a sua hora, o vento estava fortalecendo o fogo que era a luz de Joana na hora da 

partida. Os cavalos já estavam a galope, para conduzir o carro apolíneo no qual 



ela seria conduzida à vida espiritual. Joana partira sem o peso da morte, com a 

leveza do espírito. “Populus, qui ambulabat in tenebris, vidit lucem magnam”.46 

 Mistério final. Não há parágrafo para ornamentá-lo, a “lucem magnam” já 

abrilhanta esse mistério. A voz narrativa é múltipla, coletiva. Um coro fecha os 

mistérios e a passagem de Joana pela Terra. 
 
 

O casario, as cruzes, aves e árvores, vacas e cavalos, a estrada, 
os cata-ventos, nós levando Joana para o cemitério. Nós, Montes-Arcos, 
Agostinhos, [...] nós. Chapéus na mão, rostos duros, mãos ásperas, 
roupas de brim, [...] nós, os ninguéns da cidade, que sempre a ignoraram 
os outros, gente do dinheiro e do poder. [...] Para terminar seus dias onde 
quase tudo, como para nós foi parco, tornou-se muito difícil a Joana 
Carolina beber fosse o que fosse. Sonhava com fontes e bicas, e toda sua 
ambição nestes últimos dias reduziu-se a poder tomar um jarro dágua, 
sorvendo cada gole. (p.113-114) 

 
 
 
 Este mistério, o último, deixa claro um tom de revolta. Sem dúvida, há muito 

o que denunciar, a omissão dos poderosos, a opressão, as condições subumanas 

em que muitas pessoas vivem. A fome, o trabalho escravo, o egoísmo, a miséria 

que parece genética. A seca até de lágrimas. A fartura de dor. Terá sido esse o 

objetivo do tecelão desse Retábulo, suscitar a indignação diante da violência que 

massacra, que mata os menos favorecidos? Para Joana, “quantas vezes o mundo 

[...] foi estéril e cegante, uma cidade de sal, com casas de sal, fontes salgadas e 

avenidas de sal? Quantas vezes [...] viver mais um ano, um dia, um instante, foi 

como avançar sobre as afiadas lâminas de faca?”47  
 

 

Humildemente, em silêncio, Joana Carolina toma seu lugar, as mãos 
unidas, entre Prados, Pumas e Figueiras, entre Açucenas, Pereiras e 
Jacintos, entre Cordeiros, Gamboas e Amarílis, entre Rosas, Leões e 
Margaridas, entre Junqueiras, Gallos e Verônicas, entre Martas, 
Hortênsias, Artemísias, Valerianas, Veigas, Violetas, Cajazeiras, Gamas, 
Gencianas, entre Bezerras, e Peixes, e Narcisos, entre Salgueiros, e 
Falcões, e Campos, no vestido que era o das tardes de domingo e 
penetrada do silêncio com que ficava sozinha. (p.117) 

 
 

 



O círculo de Joana se fecha. Ela vai acompanhada com o silêncio tão 

característico seu, o silêncio dos sem voz social. A ela é oferecido um buquê que 

serve de ornato ao fim deste mistério. O ramalhete, à maneira de todo o Retábulo, 

é “tecido” com palavras, que dão às flores a estabilidade, o espírito, para sempre 

estarem com Joana. 

O Retábulo de Santa Joana Carolina é “urdido com fios medievais”. Todo o 

texto se assemelha a uma hagiografia. A santa, inclusive, não tem voz narrativa. 

Todas as suas falas são reproduzidas pelos diversos narradores. São eles que em 

micro-histórias, com começo e fim, independentes umas das outras, exibem a 

sublimação de Joana, um anjo que veio à Terra para cumprir uma missão. Ao 

mesmo tempo, essa estruturação do texto confere um olhar aperspectívico para 

ela, e através dela, para o mundo do qual ela fazia parte.  

As cenas retratadas revelam pobreza, penúria e, em se tratando de Joana, 

a solidariedade como um traço comum. Um quadro bem semelhante ao que a 

sociedade medieval enfrentava. Ao senhor de engenho, corresponde o senhor 

feudal. O trabalho na terra era praticamente o mesmo, com charrua, o carro de 

boi, o empregado, o sol. Em contrapartida, a fé, a reza, a Igreja, a proteção de 

Deus, a lei de “agir sempre como se o impossível não fosse”.48  

Aos doze mistérios protagonizados por Joana Carolina, em uma quase 

paixão, podem ser comparados os Passos de Cristo. O numeral doze tem uma 

vasta simbologia para os cristãos. Doze são os apóstolos; doze são os filhos de 

Israel; doze estrelas na cabeça tem a mulher que sente as doze dores de parto, no 

Apocalipse49; doze também é o numeral da Jerusalém celeste: “Tinha grande e 

alta muralha, doze portas, e, junto às portas, doze anjos, e, sobre elas, nomes 

inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel”.50 Doze é o 

número do Zodíaco, “roda da vida”, como ressalta Durand.51  

É possível associar cada mistério a um signo zodiacal, pois em cada 

ornamento há um indício:  

 

 

 



     
    1º 

    
    Balança 

 
“[...] tudo medido pela insensível balança [...]” 
 

     
    2º 

      
    Escorpião 

“As paredes externas e os tetos nos resguardam, para 
que não nos dissolvamos na vastidão da Terra [...]” 
 

    
    3º 

      
    Sagitário 

“Lugar   de   encontro.   Os   homens   reunidos   para  a
 discussão, para o divertimento, para as rezas”. 
 

     
    4º 

      
    Capricórnio 

“Revolvedor  de oceanos, cólera dos  redemunhos,  dos
 furacões, dos vendavais, dos tornados [...] cujo couro e 
 chifres se convertem em chuva [...]” 

     
    5º 

      
    Aquário 

“A   lenta   rotação   da   água,   em  torno  de  sua  vária
 natureza. [...] Pode ser um bicho, peixe imenso [...]” 
 

     
    6º 

      
    Peixes 

“–Acha sempre a caça? A pesca? Com sua rede escura 
[...], seu anzol de fogo [...]” 
 

   
    7º 

      
    Áries 

 
“FIANDEIRA CARNEIRO FUSO LÃ” 
 

    
    8º 

     
    Touro 

 
“[...] o ancinho, o arado, o boi [...]” 
 

     
    9º 

      
    Gêmeos 

“Porque  nenhum  gêmeo  é  igual  a  outro;  só  o nome
 gêmeo é realmente idêntico ao nome gêmeo”. 
 

   
  10º 

      
    Câncer 

“O  lodo,  a  relva,  as  flores, os  arbustos,   as   árvores
 segrais, madeiras e frutos, a sombra das ramagens. Os
 bichos do chão”. 

   
  11º 

     
    Leão 

 
“Leão de invisíveis dentes [...] e morde pela juba [...]”. 
 

   
  12º 

      
    Virgem 

“[...] as mãos unidas entre Açucenas, [...] Amarílis, entre
 Rosas, [...] Margaridas [...]”. 
 

 

No Retábulo de Santa Joana Carolina, a simbologia diairética se materializa 

por meio da relação patrão/empregado, de Joana com a miséria e do artesão do 

Retábulo com os exploradores. A firmeza de Joana se opunha em todo o texto à 

mísera situação em que ela vivia. Era uma luta constante, vencida pela 

sublimação da protagonista. Como conseqüência, os símbolos espetaculares e os 

ascensionais permeiam a narrativa, presentificados na figura de Joana. Como 



aponta Eliade52, “o muito alto é uma dimensão inacessível ao homem como tal; 

pertence de direito às forças e aos Seres sobre-humanos. Aquele que se eleva 

subindo [...] a escada ritual que conduz ao Céu, deixa então de ser homem: [...] 

passa a fazer parte da condição divina”. Não era esse o caso de Joana? Ela 

deixou a humanidade e, guiada por cavalos presentes no telhado e por duas 

moças vestidas de branco – idéia de ascensão –, se transformou em “lucem 

magnam”. 

 Vale a pena ressaltar a influência medieval presente também na simbologia 

teriomórfica evocada no texto. Em todos os momentos de morte os animais 

surgiam, ora como sugestão de perigo, ora como sugestão de vínculo entre o 

terreno e o celeste. No Medievo, era comum a morte ser representada por bichos 

sombrios e horrendos, como se simbolizassem o mundo subterrâneo. 

 Como convém a uma santa, Joana não morre, ela cumpre o seu ciclo, seus 

doze mistérios, em contigüidade ao fechamento do círculo anual. Por esse prisma, 

é possível afirmar que ela volta ao seu estado primeiro, luz, anjo. Em sendo luz, é 

a representação divina na Terra. Provavelmente seja essa a justificativa para, 

durante os últimos dias, ela desejar tomar água, sorver cada gole. Joana tinha 

sede de vida, o que, paradoxalmente, só a morte lhe traria. Nesse contexto, a 

morte é eufemizada em volta às origens. 

 Conforme pode ser visto, Retábulo de Santa Joana Carolina é o texto de 

Nove, novena que encerra com mais precisão os objetivos de Osman Lins: 

“caminhar para a conquista de uma visão singular e intensa do Universo” e “criar 

uma obra que, na sua totalidade, transmita essa visão e seja, ao mesmo tempo, a 

história nova da sua conquista”.53  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 “Palavra feita vida”. É o que diz Paes a respeito da escrita de Osman Lins. 

De fato, essa é a idéia que fica após a leitura de Nove, novena. Nessa obra, é 

visível a crença no transcendente, na ordenação lógica, da qual o homem 

contemporâneo tem se distanciado. E quanto mais ele se distancia do sublime que 

encerra o Universo, mais ele se fragmenta e embrutece. 

É possível afirmar que um sentido de sacralidade perpassa todas as 

narrativas da novena osmaniana. Não se fala aqui de sagrado como religioso, 

visto que os dois não se confundem. O sagrado é, conforme diz Eliade, uma 

modalidade de ser no mundo, é o que se opõe ao profano.  

 O livro Nove, novena traz um tom de alerta, ou quem sabe de protesto, à 

visão não construtiva do mundo, do homem. Uma visão que se prende ao aqui e 

agora tal como aparecem, e esquece de recriá-los. Não é aleatório o ascetismo na 

obra, é uma postura diante da consciência de que o olhar puramente perspectívico 

tem fragilizado os liames entre o homem e o Universo, e por isso o destino 

humano tem sido, pouco a pouco, a autodestruição. Urge, desse modo, que se 

busque uma visão que ligue o disperso e o diverso, como fazia o homem do 

Medievo, embora, para isso, deva ser buscado o “espírito medieval dos tempos 

atuais”.  

Por conta do teocentrismo, a Idade Média foi fortemente marcada pela 

valorização das questões da alma, de respeito aos preceitos da Igreja. E isso, se 

por um lado, ocasionava submissão; por outro, favorecia uma sociedade mais 

integrada, tendo em vista a comunhão do propósito de vida: salvar o espírito.  

Esse objetivo, outrora partilhado por todos – clérigos, senhores, cavaleiros 

e operários –, levava o homem a uma postura de vigilância constante, que 

pressupunha a renovação diária da fé, até para que as muitas dificuldades da vida 

material fossem suportadas. Sendo assim, o homem desenvolvia uma visão 

aperspectívica dos fatos, “como se ele não estivesse fixado num determinado 

lugar”, afinal, Deus tudo via e tudo sabia. Sabe-se que esse mundo não pode ser 



reconstituído numa época como a atual, mas talvez fosse possível almejar algo 

análogo, no que diz respeito à valorização das questões da alma. 

 Fruto da crença que o Inferno seria o Reino de Lúcifer, representante 

máximo das trevas, o medo do pecado suscitava o “convívio” com uma simbologia 

diairética. Contrastes como bem x mal, vida x morte, sagrado x profano eram 

intrínsecos à cultura do Medievo. Por conseqüência, os símbolos espetaculares e 

os de ascensão “circulavam” no imaginário cristão, porque chegar ao Paraíso era 

o sonho de todos, e acreditava-se que esse é o Reino da luz, o qual fica além da 

Terra.  

 O regime diurno, conforme é possível constatar, predominava na 

imaginação do homem da Idade Média. Nesse período, a postura era 

essencialmente de luta, fosse para defender os ideais cristãos e a hegemonia da 

Igreja, fosse para se proteger do pecado; fosse, ainda, para combater o mal, 

inimigo que rondava. As catedrais góticas, por exemplo, expressam a ânsia de 

ascensão, de luz, de fuga das trevas, da morte, do finito. 

 Em um certo sentido, Nove, novena também expressa uma cosmovisão 

voltada para a ordem, o equilíbrio, o não perecível. Com isso, deixa implícita a 

rejeição ao mundo desordenado, carnal, por vezes caótico, que tem sido o da 

contemporaneidade. O Retábulo de Santa Joana Carolina, por exemplo, tem como 

personagem central da narrativa uma mulher cuja vida foi uma luta constante, pela 

sobrevivência e contra a miséria, o egoísmo, os interesses puramente materiais. 

Uma mulher que trazia como armas a coragem, a firmeza, a fé. Sem dúvida, em 

Nove, novena, o Retábulo é o texto que traz “a mais completa compreensão 

poética da existência”. 

 Ao passo que o diurno é recorrente no livro, o noturno também se 

materializa reiteradamente, daí a existência da dualidade. A simbologia cíclica 

está presente em toda a obra. A própria novena já encerra um ciclo. Se for feita a 

leitura de que ela – a novena – é um convite para o homem olhar para si e para o 

mundo, perceber-se-á que a simbologia da intimidade está implícita no grande 

texto de Osman Lins. 



 Sinais do imaginário medieval são encontrados desde o título do livro. Às 

rezas que caracterizam uma novena, corresponde o ascetismo de Nove, novena. 

A idéia de que só a geometria pode atingir a magna forma também era comum 

aos intelectuais da Idade Média. Por isso, inclusive, os artesãos góticos produziam 

com simetria. A devoção à palavra na produção osmaniana tem uma força 

análoga à que se tinha no Medievo. No dizer de Rosenfeld, “numa época de pouca 

fé na palavra, Osman Lins reafirma a sua confiança inabalável na expressão e 

comunicação verbais”. É válido ressaltar que a essa atitude devota soma-se a 

reflexão acerca dos acontecimentos históricos, das descobertas científicas e do 

avanço tecnológico, os quais sucederam o período medieval. 

 Ademais, da mesma forma que o poeta Dante Alighieri, em sua Divina 

Comédia, Osman Lins também concebeu uma viagem em Nove, novena. Na 

osmaniana, é o leitor que viaja. A saga começa com um vôo em um Pássaro 

Transparente, que conduz o leitor às entranhas de um ser que perde as rédeas do 

próprio caminho, e se corrompe, porque passa a seguir tudo o que antes 

repudiava. É um trajeto de descida ao âmago, este povoado por pássaros 

sombrios, com olhar de gente e jeito de ave de rapina. 

 Durante a viagem, surge a lógica da geometria como solução para a 

desordem. Na narrativa Um Ponto no Círculo, uma personagem deseja que sua 

vida se converta em um círculo, para que, então, possa ser encontrado o Ponto. 

Em continuidade, o leitor chega ao símbolo da união dos desiguais, um 

Pentágono, o de Hanh. No centro dessa figura geométrica, fica uma elefanta, 

como se refletisse a imutabilidade da vida de cada um dos personagens da 

narrativa. 

 Continua a viagem. Encontra-se com dois amantes, Os Confundidos, que, 

por vezes, se fundem em um só eu. E giram os dois, um em redor do outro, como 

a Terra e o Sol, numa espécie de retomada do valor cósmico do homem, da sua 

relação com o Universo. Saindo da confusão dos amantes, o leitor se vê diante de 

um Retábulo, o de Santa Joana Carolina. Neste “ambiente plástico”, percorrem-se 

doze mistérios – a trajetória de Joana – sua quase via sacra. A personagem é 

acompanhada, em uma luminosa síntese, do nascimento à morte. 



 O leitor segue o seu itinerário, e se depara com uma Unidade Tripartita. 

Três encaminhamentos que, na realidade, compõem uma só narrativa. Ou: uma 

narrativa que é, em si, símile da Trindade. Os passos do leitor se dirigem a uma 

Pastoral. A transmutação de um adolescente conduz ao maravilhoso, no qual os 

animais surgem com uma força extraordinária. 

 Do fantástico poético, a caminhada leva ao fantástico ético. Em Noivado, o 

homem-burocrata se transforma, assemelhando-se a um inseto. O animal ganha 

uma conotação negativa, uma metáfora do rebaixamento humano. O último 

destino da rota osmaniana é o “lugar” que denota encontros e desencontros: os 

Perdidos e Achados. Em uma praia, o pai perde o seu filho, e começa a procurá-lo 

inutilmente. A morte já havia se dado. E o menino volta à água, à vida, em outro 

plano.  

 Do mesmo modo que na viagem dantesca visita-se o Inferno, o Purgatório e 

o Paraíso, na de Nove, novena, vivencia-se a dor, a alegria, os dias, as noites, o 

sol, a chuva, os bichos do ar, da terra e da água, os astros, círculos, luz, trevas. A 

viagem de Dante começa com uma descida a um ambiente sombrio, e termina 

com a ascensão ao Reino da Luz. A de Osman se inicia com um mergulho em um 

local também escuro e, em contigüidade à do poeta florentino, se encerra com 

uma cena de elevação.  

 Se, na Divina Comédia, for considerado o Inferno propriamente dito, sem o 

Anteinferno, e o Paraíso sem o Empíreo, espaço do além, observar-se-á que 

esses dois Reinos, segundo Dante, tinham nove partes. Nove eram os círculos 

infernais, igualmente nove eram as esferas celestes. Nove são as narrativas da 

obra osmaniana. Nove é a medida da gestação, origem de uma vida. E não há em 

Nove, novena uma cosmogonia? 

 Como bem disse Osman Lins, “no momento em o escritor se põe diante de 

uma página em branco para escrever o seu livro, a sua narrativa, o mundo 

explode, as palavras explodem, então ele está novamente diante do caos do 

mundo, e do caos das palavras, que ele vai reordenar”. 
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