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              76
   E: Cálculo previsto p/ o término: 18-11-72. 1

 PISTOLA
 REVÓLVER Bala azulada. O peso.            azul
   Calibre: 9mm. m.m. calibre 38.
   Aço, escuro.
   WALTHER.           azul
   A aspereza da coronha.
   Puxar o cão. - Colocar a bala na agulha.
   A parte que puxa p/ colocar a bala na agulha, chama-se camisa.
   Quando se destrava a arma, aparece um ponto vermelho.

   SENSUALIDADE E PASSIONALIDADE.

   Partes projetadas no tapete: mãos, olhos dele ou dela espreitan-
   do por trás de plantes, peitos. Tudo conduzindo para o importante
   motivo final da fixação da imagem do casal, da migração do casal
   para o mundo do tapete  2

   A Máquina só volta à mulher na SEQUÊNCIA FINAL.
   A mulher de letras é o Caoe e eu, Abel, constituo a sua ordena-
   ção: ou dou sentido ao Caos. 3

   As vozes: vivos e mortos chamam-no (o pai, a mãe, Cecília etc.) 

 GORDURA     farto - abundância - fornido - dilatado - largo - transborda-
   empl
   empolado - volume - grado - graúdo - apojar (encher de leite,
   de outro líq.) - vultoso - corpulencia - bochecha – engrossar -
   gordo - enfunar - (pando, cheio) - intumescido - roliço - dilatado
   fazer dobras - bambolear (menear, com balanço de corpo) - ancho-
   caudal(oso)  (torrente, abundante) - largo (ancho) - bolbo (em forma
   de cebola) -  bulboso - desenvolvido - alteroso - bojudo (saliente)
   bojo (saliência) -  / esplendor - solar - prestígio - gran-
   dioso - solene 

   avançar no conhecimento do seu corpo 
   cravo-da-índia - almíscar.

   (Nesta ordenação, t em um papel o relógio, o mecanismo de som do
   relógio, destinado a [soar], íntegro, neste momento, e cuja ausência
   impedirá que a ordenação seja perfeita.)

1.
2.
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7.
8.
9.
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Notas da edição:

1 - Em carta de 2 de dezembro de 1972 (Igel, 1988, p. 93) Osman Lins afirma a filha Le-
tícia Lins que havia terminado o seu romance:

  S. Paulo, 2 de dezembro de 1972.
Letícia, minha filha,

 Fique sabendo que ontem, 1º. de dezembro, às dez horas da noite, terminei 
afinal o meu romance. Tenho , ainda vários acertos a fazer, é claro, alguns dos 
quais ficarão na dependência das informações que lhe pedi. Mas o texto já está 
pronto, e quase todas as 350 páginas na verdade são definitiva. Está notícia é para 
vocês três.
 Beijos, beijos, beijos. Sei pai (não aliviado de todo,
mas um pouco aliviado)
      Osman

P.S. - Mando um trecho do livro. Refere-se a uma cidade que o protagonista vê 
vir voando pelos ares e que pousa sobre um canavial do Nordeste. Cidade que ele 
procurou durante toda a vida e que aí vem a ele.

    O. 
        

 Assim, conforme a carta é possível considerar que a redação do tema E tenha se 
ajustado a data prevista no plano. Além disso, as informações solicitadas por Osman Lins 
a filha podem ser contempladas no anexo 3.

2 - Esta ideia é desenvolvida ao longo de segmentos do tema O e E. Ver comentários da 
Nota  14.

3 - Ao penetrar no corpo de sua amada Abel também penetra no mundo das palavras e esta 
alegoria pode ser  observada tanto como força destrutora quanto criadora, ele desconhece 
as palavras existentes neste corpo:

O seu corpo me embebe de palavras e imagens. Tais palavras e imagens, não as 
apreendo e quase nunca sei o que representam. Não agiríamos, porém, com tanta 
precisão, se realmente nada soubéssemos do que nos cumpre e cabe. Arqueólogos, 
inquietos e não sem a alegria de uma luz velando em seu íntimo, interrogam o her-
mético texto em espiral grafado no disco de Festo. Sabem que a probabilidade de 
decifrar o escrito é nula por assim dizer, mas não desistem e voltam sempre a ele. 
No disco, com os signos não decifrados sucedendo-se em espiral, separados por li-
nhas verticais, há um vozerio incompreensível e que certos ouvidos podem escutar. 
O texto, vindo de fora, entra no disco pelas bordas (Avalovara, 1973, p. 317) 

 E isto de alguma forma representa o Caos, assim ao buscar uma compreensão e um 
sentido para este universo desordenado, ele ressitua ou recria um Cosmos. 

 Mircea Eliade afirma que esta oposição entre Caos e Cosmos ocorre pelo modo como 
subentendemos o território habitado e o espaço desconhecido, assim se o primeiro é de nosso 
conhecimento enxergamos, então, um Cosmos, enquanto o segundo, o Caos. Contudo:
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um território desconhecido, estrangeiro, desocupado (no sentido, muitas vezes, 
de desocupado pelos “nossos”) ainda faz parte da modalidade fluida e larvar do 
“Caos”. Ocupando-o e, sobretudo, instalando-se, o homem transforma-o simboli-
camente em Cosmos (Eliade, 2001, p. 34).

 
 Ver informações e comentários da Nota 4 e 34 .
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Nota 41

Análise documentária:

Nota prévia; sem assinatura; sem data; papel 19,6 x 22,4 cm; recorte a tesoura na borda 
inferior; autográfo a lápis preto no canto superior direito; autógrafo a caneta esferográfica 
tinta preta; escrita ocupando a frente do suporte.
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     77
    AVALOVARA

  Muita  a tenção !   Os t rechos
        R-1     correspondem, na       E-1
         R-2     verdade, aos trechos    E-2
         R-4          E-4

  Trata-se  de uma inversão muito del i -
  cada  e  necessár ia ,  mas  tão  es t ranha
  ao  a rcabouço do  romance ,  que  pre-
  c i s o  c u i d a r - m e   p a r a   n ã o   e s q u e -
  c ê - l a .  Torna - se  a inda  ma i s  so l e r t e
  p e l o  f a t o  d e  R - 3  e  E - 3  r o m p e r e m
  e s sa  t roca  in i c i a l :  pe r t encem,  r ea l -
  mente ,às  ser ies  R e  E,  respect iva-
  mente.
  Medi r  r igorosamente  a  e f icác ia  da
  solução.1

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nota da edição:

1 - Esta Nota mostra uma inversão dos segmentos e um outro momento da escritura, uma 
vez que a solução apresentada se difere do conteúdo das Notas anteriores. Trata-se de  uma 
alternância dos segmentos já elaborados para se estabelecer uma relação entre o tema R e 
E que contém uma variação de espaço e tempo.

 Ela também reforça a ideia de que Osman Lins escreveu as narrativas dos oito temas 
separadamente e depois foi organizando os segmentos de acordo com a ordem de entrada 
estabelecida  pela espiral e o quadrado. Isto pode ser visualizado nas versões do romance 
em que se percebe ementas e colagens. Além disso, é possível considerar que esta alter-
nância tem como referencial o tema N, momento final que deternima os outros momentos.
Desse modo, temos, de acordo com a Nota, a seguinte correlação:

R 1

 No espaço ainda obscuro da sala, nesta espé-
cie de limbo ou de hora noturna formada pelas cor-
tinas grossas, vejo apenas o halo do rosto que as ór-
bitas ardentes parecem iluminar - ou talvez os meus 
olhos: amo-a - e os reflexos da cabeleira forte, opu-
lenta, ouro e aço. Um relógio na sala e o rumor dos 
veículos. Vem do Tempo ou dos móveis o vago odor 
empoeirado que flutua? Ela junto à porta, calada. Os 
aerólitos, apagados em sua peregrinação, brilham 
ao trespassarem o ar da Terra. Assim, aos poucos, 
perdemos, ela e eu, a opacidade. Emerge da sombra 
a sua fronte - clara, estreita e sombria. (Avalovara, 
1973, p.13.)

E 1

 Fim e início.       e eu, frente a frente, lado a 
lado, dorso contra dorso. O Sol, a Lua, a Interferên-
cia, o Equilíbrio. Dorso contra Dorso, lado a lado, 
face a face, os braços em T. Onde? Surgem, ao tempo 
de Carlos Magno, os mapas trocóides e com eles vão 
ao mar os navegantes. As águas, nesses mapas, são 
desenhadas como um T sobre um O: um T sobre a 
terra. Seremos, nós, com os braços abertos, T ante T, 
rodeados pelo mundo, um mapa? Que águas seriam 
então em nós evocadas com seus peixes? (Avalovara, 
1973, p. 314.)
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R 2

 As cortinas ocultam duas janelas amplas, com 
persianas de madeira e vidraças. Permanece fechada 
a janela ante a qual ficam as descoradas poltronas de 
damasco, a mesinha de centro e o sofá com forro de 
veludo ouro. A outra, aberta, ilumina a longa mesa 
posta: sobre pequenas toalhas ovais - vermelhas, azuis 
e verdes -, entre a louça e os talheres, dois castiçais, 
uma garrafa de vinho e o vaso com dálias amarelas. 
Palavra e corpo, o rosto - fogo e seda - junto ao meu:          
     . Afago seus cabelos, fartos, fortes, duas cabeleiras 
confundidas. Que liga esta hora à visão da Cidade des-
cendo sobre o vale como um pássaro? Uma explosão 
longínqua faz tilintarem os pingentes (faltam alguns) 
nos lustres de cristal. Também ouço o mecanismo, 
lento, do alto relógio. Do corpo nos meus braços, dos 
cabelos presos, cor de mel e aço, do alegre vestido, 
alça-se um perfume lancinante. Os motivos geomé-
tricos, os animais e as ramagens dos dois imensos ta-
petes diluem-se num rosa meio encardido. Retirado 
o pêndulo, poderiam esconder-se uma criança e seu 
cão na caixa de madeira do relógio. (Avalovara, 1973, 
p.14)

E 2

 Guia-se o homem, na sua viagem, com mapas 
incorretos e outras ajudas falsas. Sempre se perde? 
Não. Existem mapas visíveis no escuro: entramos nas 
coisas, às vezes, por trás do que são. Poderia asseve-
rar que ao lado de         – nesses dias esparsos e talvez 
insensatos –, mesmo quando silenciosa e eu de olhos 
cerrados, não leio e nada ouço? O seu corpo me em-
bebe de palavras e imagens. Tais palavras e imagens, 
não as apreendo e quase nunca sei o que representam. 
Não agiríamos, porém, com tanta precisão, se real-
mente nada soubéssemos do que nos cumpre e cabe. 
Arqueólogos, inquietos e não sem a alegria de uma 
luz velando em seu íntimo, interrogam o hermético 
texto em espiral grafado no disco de Festo. Sabem que 
a probabilidade de decifrar o escrito é nula por asim 
dizer, mas não dessistem e voltam sempre a ele. No 
disco, com os signos não decifrados sucedendo-se em 
espiral, separados por linhas verticais, há um vozerio 
incompreensível e que certos ouvidos podem escutar. 
O texto, vindo de fora, entra no disco pelas bordas. 
(Avalovara, 1973, pp. 316-317)

R 3

 O parque de diversões, com as suas luzes per-
didas na escuridão circundante, ela e eu no carrossel 
que range em torno do eixo, rangem as tábuas do piso 
se passa algum dos outros raros hóspedes; tento, sem 
conseguir, com faca afiada, cortar o olho desorbitado 
de um boi; a mala de viagem tomba no assoalho, range 
o mar nas bocas e nas barrigas dos peixes, ouço ou 
julgo ouvir, rosto contra rosto, um crepitar de chamas, 
as pranchas de carvalho rangem sob nossos pés, não 
sei se realmente       pronuncia nomes inventados ou 
se dou forma a vozes que na sua carne, parece, sub-
sistem, propaga-se em ondas amplas o rumor do mar 
pela costa ainda meio inculta, giramos abraçados no 
carrossel, range o leito vazio e o outro onde estamos; 
como entender que tão duros instrumentos, os olhos, 
recuem, queimem-se, tornem sobre si mesmos tal um 
pedaço de seda?; o vento espalha sem constância pe-
las casas pouco numerosas da praia Grande a música 
estridente do parque e faz ranger a janela grossa, com 
as aldravas pendentes, o calor do seu rosto advém tal-
vez dos olhos tórridos, desconheço o significado dos 
nomes que ela escande, de factícia sonoridade lati-
na (mas escande-os?), rangem os baús e a cômoda, 
as luzes inquietas ou circulantes da festa em meio às 
quais rodamos refletem-se nas rugosas paredes e no 
seu rosto, ninguém conhece este olhar que arde e não 
se extingue, só eu e algum homem a quem ela - em 
outro segmento do Tempo - deseje e ame, sua voz é 
uma aragem e queima-me, rangem em mim os ossos, 
rumor da mala sobre o assoalho no silêncio do ocaso, 
aves noturnas passam ante a janela e rangem, escuras, 
rangem no ar (Avalovara, 1973, pp. 15-16).

E 3

 O corpo de      e o meu, tudo o que temos para 
este encontro. Nossos corpos e o que ambos trazem. De 
pé, as suas mãos vibrando entre as minhas como vibra a 
cidade na hora ainda tumultuada da tarde, contemplo-a. 
Desejaria que soubesse e é possível que saiba: não vejoà 
minha frente um animal de presa. Ela responde, com a 
fúria e a solidão que ressoam em sua carne, a obscuros 
vazios que me roem. Percorre-a um rumor? Suas mãos 
nas minhas, vibrantes (assim vibra um sino percutido, o 
chão sob um galope de cavalos vindo, vindo, vibra as-
sim). As palmas largas e fortes. Bate-me o sol na cabeça 
e no canavial, verde e crespa ondulação descendo pelo 
vale, montando os flancos dos montes, quase branco à 
luz do sol que cai de chapa no canavial e em mim. Ex-
traviei-me do reduzido grupo e há um extenso silêncio, 
que abrange as cigarras, os pássaros e o canavial. Vejo 
entre montes uma chaminé e de longe, de longe, da mar-
gem das distâncias, vem o ganido de um carro de bois. 
Os anjos invisíveis e severos que antecedem a vinda da 
Cidade, que a precedem, parecem haver expulsado da 
paisagem todo bicho vivo e qualquer vento. Expressa o 
rosto de        , legíveis, símbolos claros e exatos como as 
letras que vogam entre os altos edifícios? Segredos nu-
merosos, nele, espreitam-me; e o confronto do meu cor-
po com o seu atende a um esforço de perfuração ou rom-
pimento, arrastam-me esse rosto e corpo – ventre ancas 
jarrete, vulva peitos ombros, língua, braços coxas – com 
todos os ímãs e iscas e méis, mas arrasta-me com ainda 
maior potência o esconso, o que irrevelado se move em 
sua carne, o ainda escuro e não aqui. Sua beleza estoura 
nos meus olhos e trespassa-me, cruza-me, atravessa-me, 
crava-me fundo em mim (Avalovara, 1973, pp. 322-
323). 
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R4

 Ajoelhado no tapete, descalço os  sapatos  de          ,  
descalço-os e beijo os pés recurvos, pequenos, cavados nas 
plantas. As unhas esmaltadas luzem sob as meias transpar-
entes. Tomo nas mãos os seus pés, os dois (ela, no sofá, 
meio curvada, afagando-me a cabeça), e descanso o rosto 
sobre eles. Nascem e abrem-se, nos pés, dentro dos pés, 
entre os ossos finos, violetas invisíveis: sinto-as. A Cidade 
navega pelos ares, em silêncio, pousa no vale. Face a face, 
eu e a Cidade, mudos. A quem pertencem, realmente, es-
tes pés sob meu rosto e dentro dos quais ouço vozes? Ela 
repete meu nome, docemente: “Abel! Abel!”.
 Dissipa-se o cheiro de pó com a sua presença ou 
com o ar morno da tarde entrando pela janela. Repetem 
as nossas línguas o jogo de avanços e recuos, próprio dos 
amantes. Os incisivos vez por outra se tocam e então nos-
sos músculos retraem-se. Sugo, sucessivamente, sua língua 
e seus beiços de corte nítido. Ela faz ó mesmo. Nossas lín-
guas incham e diminuem, avançam, expandem-se, tendem 
a ocupar inteiramente a boca do outro.       comprime a 
minha língua entre os seus dentes fortes, delicadamente. 
Ave de forma imprecisa ou flâmula negra, cintilando na 
linha do horizonte e aproximando-se, ampliando-se ondu-
lante no céu puro - pássaros? - e de súbito vejo delinearem-
se torres, muralhas, o rio ou braço de mar. O odor do ar 
que aspiro, tépido, das narinas de       , alcançar. intensi-
dade quase insuportável. Maior, ainda assim, o prazer de 
sorvê-lo. Respiro sobre um vaso de vinho? Uvas esmaga-
das, vides recém-podadas, folhas secas de parra queimando 
sob a chuva, lençóis de linho ao sol, entre latadas altas e 
sarmentos, eis, dentre muitas outras, algumas das imagens 
evocadas a esse hálito que ninguém mais possui e que ela 
própria, decerto, só em raros momentos exala com igual 
intensidade. A língua quente e agitada, feita para degustar 
os sabores da Terra, inverte esta função e faz-se alimento. 
Sabe a licor. De quê? Bebo o suco sempre renovado desse 
fruto vivo. Embebo-me do rumoroso ser abraço - e sinto, 
no meu peito, como se a mim pertencessem, crescerem 
seus peitos. Não terão apenas o arredondado, mas também 
o colorido das rosáceas (duas grandes rosáceas sobre rosá-
ceas menores) e neles fulgem, estou certo, palavras pouco 
usuais. (Avalovara, 1973, pp. 17-18.) 

E 4

 O texto em espiral do disco de Festo, quando 
grafado, teria um primeiro significado, efêmero e já per-
dido. Hoje, ressoa de longe, de um mundo impenetrável 
e nos atinge sem significar, evocando a presença e a visão 
do mistério. Não é isto linguagem na sua expressão mais 
densa? Assim o corpo de        . O capricho dos que lidam, 
para qualquer fim, com a escrita, elege sólidos de forma in-
esperada – simbólicos ou mágicos – sobre os quais exercer 
o seu ofício. Perpetuam-se feitos guerreiros em cilindros; 
evoca-se em um cone a restauração do templo de Marduc; 
reis assírios fazem registrar num prisma suas guerras de 
conquista. Num fígado de ovelha, petrificado, assinalam-
se os pontos propícios ou nefastos; e inscrevem-se, aí, fór-
mulas segretas, destinadas ao exorcismo e à adivinhação. 
Nenhum desses corpos, ostentando textos decifrados, 
equivale-se, em significação, ao disco de Festo, com o seu 
texto impenetrável. Aqui, o texto, em caracteres totalmente 
desconhecidos e resistentes à decifração, entrapelas bordas, 
vindo do mundo exterior, vindo do princípio – e enrosca-se 
em esperial, girando para o centro. De tal escrita, sabe-se 
– com aquela espécie de certeza que ultrapassa e dispensa 
comprovações – sabe-se que obedecia a essa direção. Es-
crevia-se e lia-se, coisa única na História, fazendo girar en-
tre as mãos o disco: como a Terra gira e os astros. Escrita 
que reflete, mas que nenhuma, o mundo e a nossa contepla-
ção do mundo. Sendo-nos vedado, por uma afortunada ig-
norância, saber o que exprime ao certo o texto – para nós 
noturno – do disco de Festo, nele ouvimos e lemos uma 
verdade onívoca, prismática, laçada pela espiral egressa de 
um disco invísivel, do qual o disco de argil é o centro e cujo 
nexo final está no centro do objeto moldado pelo ceramista 
e escriba. Evoca o corpo de        esse artefato irritante. 
Nele, sem que eu relamente possa saber como, capto um 
vozerio difuso; e a significação do vozerio ultrapassa a de 
um discurso, consistindo numa espécie de entrelaçamanto 
próximo do caos. Domina-me a convicção de que, no cen-
tro do seu corpo, imagem de uma escrita esquecida – esta, 
por sua vez, imagem do mundo e da sua contemplação –, 
pode-se entrever, entrever apenas, um nexo possível, sem 
leis e ainda remoto.  (Avalovara, 1973, pp. 325-326.) 
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Nota 42

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel 21,9 x 31,9 cm; 2 furos de ar-
quivamento; sinais de grampo e marca de oxidação no canto superior esquerdo; autógrafo 
a lápis preto no canto superior; escrita ocupando a frente do suporte.
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            78
     O romance 1

  

  E - Na sala (cêrca de 2 horas)
  S - Coincide com o pempo em que é escrito o livro; e abrange também
          um período anterior a 79 a. D (destruição de Pompéia).
  O - Coincide com E (havendo retrospecto de 1934 a 1966).
  A - Alguns meses, em 1962.
  T - 1956 a 1957.
  P - 1907 - 1953.
  R - 1966.
  N - Conclusão da cena relatada em E e O, as quais constituem uma 
         ampliação de um simples episódio de R.

  Isto, por uma lado.
  Por outro: a concepção do tempo se define.
  EXPLICÁ-LA: a existência das personagens na mente do Autor, asse-
            melhando-se ao destino.
  Mas a Literatura é arte temporal. A linguagem não foi preparada
  para cumprir o que exijo. Função eminentemente prática. 

  Exemplos. dificuldades.

Nota da edição:
 
1 - Neste esquema a relação temporal está estruturada, porém a ordem de entrada dos temas 
ainda não está de acordo com a que aparece no livro, ou seja, primeiro o tema R e depois 
o tema E.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.



Nota 43

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel 21,8 x 30,6 cm; 2 furos de ar-
quivamento; recorte a tesoura na borda superior; autógrafo a lápis preto no canto superior 
direito; sinais a caneta esferográfica tinta azul; escrita ocupando a frente do suporte.
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             79
          FAMÍLIA DE ABEL
   Nasc.
  BASTARDOS
        DA    1927 Mauro. (Mauro Barreto.) Viola. Dá uma surra numa empregada, com
      MÃE                quem casou, pendurando-a numa corda. Faz cartas anônimas
                 para si próprio, dizendo que é traído pela mulher. 1     
   1929 Leonor. (Bandolim. Vai ser freira. Rompe 3 noivados, após o que
       se decide pelo convento. (Ou mosteiro?) 2

   1930 Abel.   (Conhece Cecília:  1962. Casa: 1957). Ela morre: 1963.) 3

  LEGÍTIMOS   1931    Dagoberto. - (Mário Barreto. ) Canta bem. Músicas tipo Nelson Gon-
        çalves. Vive nos cabarés e caindo de bêbado na rua. 4

   1932    Janira.     -  Piano. Irmã de Téo. Enterrava os filhos etc. 5

    Lucíola.   (Aída.) Casa com americano e depois com um viúvo com
                seis filhos.    (Casamento de Laura.) 6

  BASTARDO
  DO PAI            1933    Damião. -   (Clarinete.) Criado na família. Chofer de táxi. Faz tudo
       para que o patrão não tenha prejuízo. 7

  LEGÍTIMOS    1933
   (fim)    Isabel. -      (Piano.) Amauri. 8

   1934  Eurílio. -     (Flauta.)  Morre baleado num bordel. 9

   1935 Augusto.  (Miro   Venta-Torta.  Janira: sua irmã predileta.) 10

    1936 Cesarino (Altamiro, meu tio. Empregado em bordéis) 11

   1936 Estêvão.   Fica noivo de môça de 15 anos mais velha. Ela rompe o
              noivado. Êle dança 7 horas seguidas, fica com pneumo- 
              nia. Morre em consequência disto. 12

   1937  Cesarino.    (Altamiro, meu tio. Faz serviços menores em bordéis.)
   1938  Cenira.    (Violino.)  (Casa com Misael, vai para a Paraíba o Rio,
              onde passa grandes dificuldades. Sua beleza.) 13

    Músicos:  Mauro - Viola.
          Leonor - Bandolim.
          Janira - Piano.
          Damião - Clarinete.
          Isabel - Piano.
          Eurílio - Flauta.
          Cenira - Violino. 14

            46 
    Suas idades em 1962 (Mauro – 19 ?    Em 1956  - 33
       Leonor  - 17  ?                              27
             ABEL   -  16
       Janira    -  14
       Damião -  13
       Isabel    -  13
       Eurílio  -   12 
       Cenira  -    8
        
              1962
    Idade dos vivos em 1956  - Presente ao jantar 15 -  Mauro     - 29  35
                Cesarino  - 19  25
                Isabel       - 23  29
                Lucíola    - 23  29
                Damião    -  23  29
                Dagoberto - 25. 31
                    ABEL    -26. 32
       Ausentes                         -  Leonor      -27  33
                 Janira        -24  30
                Cenira        -18  24
                Augusto     - 21  27

                 1957       21
    Mortos   Estevão  +    1954,  c/ 18 anos. 16

       Eurílio    +  1953,  c/19 anos.

   Nenhum conclui curso algum. Todos fogem das escolas. Têm habilidade
   musical.
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Notas da edição:

1 - Mauro é o irmão mais velho de Abel, tem pai desconhecido e aparece nos segmentos T 
3, T 8, T 10, T 11 e A 13. Parte da cena é desenvolvida em T 8:

- Sua mulher já sabe ler? (Isabel a Mauro.) Corre que você fez cartas anônimas a 
você mesmo, dizendo que ela lhe punha chifres. Para ter um pretexto de largá-la 
(Avalovara, 1973, p. 145).

2 - Leonor é irmã de Abel e é mencionada nos segmentos T 3, T 8, T 10, T 16 e A 13. Esta 
cena é desenvolvida em T 8:

Leonor num convento da Bahia, após três noivados desfeitos (Avalovara, 1973, p. 144).

3 - Supressão <1966> . Abel tem o seu primeiro encontro com Cecília a 15 de julho de 
1962 e a dela morte ocorre em abril de 1963. No romance não há referência a data do casa-
mento de Abel.

4 - Dagoberto é irmão de Abel, sendo filho da Gorda e do Tesoureiro, aparece nos segmen-
tos T 3, T 8, T 10, T 11 e T 15. A cena que mais se aproxima do plano está em T 10:

de Dagoberto desperdiçando a voz no Bar Gambrinus ou nos puteiros da Marquês de Olinda 
(Avalovara, 1973, pp. 173-174).

5 - Janira é irmã de Abel e filha da Gorda com o Tesoureiro. Prostituta, mata dois filhos e 
vive foragida da polícia. É mencionada nos segmentos T 3, T 8, T 10 e T 15. No romance 
não aparece a personagem Téo e nem referência ao fato dela enterrar os filhos. A cena que 
se aproxima do plano está em T 8:

Janira foragida da polícia, em algum cabaré de quinta classe, depois de fazer o que fez 
(Avalovara, 1973, p. 144).

“Vocês me dão notícia de Janira?” Leonor, do claustro, ereta numa cadeira de espaldar 
alto: “Um mês depois de casada, ganhou a zona, Augusto. Deus a proteja. Matar os 
próprios filhos! Dois!” A voz de Janira, branda e monótona, de virtuosa moça de família: 
“Morreram antes que tivessem um nome. Isso é morrer? (Avalovara, 1973, p. 145).

6 - Lucíola é irmã de Abel e filha da Gorda com o Tesoureiro. É citada nos segmentos T 3, T 
8, T 10, T 11 e T 15 e a cena que menciona os seus relacionamentos estão em T 8 e T 15:

Mauro, que deixou passar a observação maldosa de Lucíola, fala-lhe: - Não me 
conformo com uma coisa. É seu primeiro marido, o falso fabricante de moedas 
falsas, fugir com aquela dona, deixar a roupa na beira do rio, pra fingir que morreu 
afogado - e depois baixar numa sessão espírita (Avalovara, 1973, pp. 144-143).

Lucíola veio visitá-la e pedir algum dinheiro. Contou ter visto Dagoberto caído bê-
bado na rua. O marido, sempre as voltas com negócios mal orientados, anda outra 
vez sem meio de vida. Resultado: Lucíola está grávida, quando o mais velho dosdos 
seis enteados já vai fazer 16 anos (Avalovara, 1973, p. 265).
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7 - Damião é filho do Tesoureiro e irmão de criação de Abel, trabalha como motorista de 
táxi e é mencionado nos segmentos T 3, T 8 e T 11. Esta cena aparece no segmento T 8:

Cesarino mostra os dentes podres e ergue o rosto ceroso, com olheiras roxas, que tor-
nam ainda mais neutro o seu olhar de cadáver: 
 - Damião, estou admirado. Que vai dizer seu patrão, o dono do táxi? Você, um 
empregado tão zeloso, parar o serviço mais de duas horas, para jantar com a mãe que 
nem é sua? (Avalovara, 1973, p. 142).

- Vou na cozinha comer a sobremesa - avisa Damião. Preciso trabalhar. Afinal, meu 
patrão confia em mim. Devo retribuir. 
 - A que horas você lambe os ovos dele? 
 - Na mesma hora, Cesarino, que você lambe o rabo daquelas marafonas. 
 - Feliz de você, quando casar, se sua mulher tiver um rabo limpo como aqueles. 
O animal, no ombro de mamãe, espreguiça-se com o dorso de gato e salta para a mesa, 
a cauda erguida. Ela censura-nos: 
 - Bons irmãos são vocês. Não vejo nenhum lembrar-se dos que estão mortos ou 
ausentes. 
 - Que se danem. 
 Isabel: 
 - Por que, Damião? 
 - Por que sim, que se danem.
  - É uma firma que ainda vai crescer muito (Avalovara, 1973, p. 146).

8 - Isabel é irmã de Abel e filha da Gorda com o Tesoureiro aparece nos segmentos T 3, T 8, 
T 10 e T 11. Seu marido é 21 anos mais velho do que ela e um contrabandista.

9 - Eurílio é irmão de Abel e em 1953 foi assassinado num bordel do Recife, cena que é 
desenvolvida no segmento A 9:

meu irmão Eurílio assassinado a tiros numa tarde nublada e sufocante, em 1953, com 
dezenove anos incompletos, num bordel do Recife) (Avalovara, 1973, p. 70).

10 - Augusto é irmão de Abel, sumiu em 10 de maio de 1954 e nunca mais deu notícias. 
É citado em T 3, T 8, A 13 e A 14. As ideias relacionadas a este plano não aparecem em 
nenhum destes segmentos.

11 - Cesarino é irmão de Abel e não há no romance a personagem Altamiro. Cesarino apa-
rece nos segmentos T 3, T 8 e T 9, sendo que a única referência a sua atividade está em T 
8:

Cesarino, que bebe sem parar, pergunta a Damião qual o seu próximo grande papel no tea-
tro, se entregar uma carta ou trazer um copo dágua. 
 - É melhor trazer um copo dágua para uma condessa no palco do que fazer mandados 
para aquelas catraias da rua do Apoio, como você. Cesarino defende-se, impudente:
 - São minhas amigas (Avalovara, 1973, p. 144).

12 - Estevão é irmão de Abel e morre após ficar horas dançando, desesperado, por causa do 
fim do noivado com uma viúva mãe de três filhos. É mencionado nos segmentos A 9, T 3, 
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T 8 e T 10. Nesta cena há uma alteração em relação a idade dos personagens, mas o plano 
da Nota é desenvolvido no segmento A 9 e T 10:

Abro a carta da Gorda: comunica o noivado de Estêvão com uma viúva sem meios 
e mãe de filhos. “Imagine, vinte e um anos, quase seis mais moço que você. Sabe 
a idade da tal noiva? Trinta e nove nos costados e varizes até no olho da goiaba” 
(Avalovara, 1973, p.69).

(“Agora, sim, estou realizada: pari um mártir da libertinagem!”), de Estêvão, mais 
jovem que Eurílio, rendendo a alma antes do tempo depois de horas e horas dan-
çando sem parar, desesperado, na Academia da Praça Maciel Pinheiro, por causa do 
noivado desfeito (a noiva, sem bens, viúva e mãe de três filhos, tem mais de duas 
vezes a idade dele) (Avalovara, 1973, p.173).

13 - Cenira é irmã de Abel e não há referência ao nome do marido no romance. É citada nos 
segmentos T 3, T 8 e T 11, sendo que parte deste plano é desenvolvido em T 8:

Cenira num subúrbio do Rio de Janeiro, casada antes dos dezoito anos com um dentista 
sem clientes, comendo o pão amassado pelo diabo (Avalovara, 1973, p.144).

14 - A cena em que os irmãos são associados aos instrumentos também surge em T 8:

Mudos, com o violino de Cenira, o bandolim de Leonor, o clarinete de Damião, a 
viola de Mauro, a flauta de Eurílio, o piano East Coker (Avalovara, 1973, p.144).

15 - No segmento T 8, Abel está reunido com sua família para comemorar o aniversário 
de sua mãe. E a partir deste jantar é possível estabelecer algumas relações com o conto, 
Feliz aniversário, de Clarice Lispector. Isso é possível, pois Osman Lins fez um ensaio 
intitulado “O tempo em Feliz aniversário”, publicado em 1974, como apresentamos ante-
riormente.

 Para Osman Lins o tempo é o tema do conto e ele o investiga a partir de sua impor-
tância no enredo, isto é, o aniversário de uma anciã. Em determinado momento nos diz que 
o conto narra:

pela voz dum narrador onisciente, a insensata festa com que se comemora o ani-
versário duma velha: seu 89º aniversário. Assim, pelo título e pelo tema, eis-nos 
diante duma narrativa dominada pela presença do tempo. Não se trata apenas dum 
aniversário, mas do aniversário duma anciã, de alguém que ainda contempla a fa-
mília apaixonadamente, com desprezo e ódio, mas ao mesmo tempo do outro lado 
duma fronteira invisível, da morte e da eternidade, onde as palavras quase não 
existem mais. O tema do tempo, que, no aniversário dum jovem, poderia ser pouco 
importante: a festa gira em torno dum ser quase nonagenário. Daí, evidentemente, 
decorrem temas como o da incomunicabilidade (Lins, 1974, p. 18).

 Assim sendo, da temática principal brotam subtemas que resultam, principalmente, 
do contexto familiar apresentado no conto, sendo que, o fato mais importante enfocado 
neste trecho é o tema da incomunicabilidade. 

 A família de Abel é realmente problemática e toda esta complicação assume uma 
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grande importância dentro da cena de comemoração do aniversário de Gorda, pois se no 
texto de Clarice Lispector a onisciência apresenta alguns fatos que são silenciados pelas 
personagens, Osman Lins percebe na incomunicabilidade, na dissimulação, no desconforto 
e no escárnio temáticas essenciais para ambientar um conflito ou a degradação familiar. É 
o reflexo de um mundo em ruínas. 

16 - Supressão <1934>
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Nota 44

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel 21,9 x 30 cm; 2 furos de arqui-
vamento; autógrafo a lápis preto no canto superior direito; escrita ocupando a frente do 
suporte.
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             80

   10   12   15   20 1

    1   10       10  12          12  15         15  20        20 
    2   20       30  24          36  30         45    40        60
    3   30       60  36          72  45         90    60      120
    4   40     100  48        120  60       150    80      200
    5   50     150  60        180  75       225           100      300
    6   60     210  72        252  90       315           120      420
    7   70     280  84        336           105       420           140      560
    8   80     360  96       1432            120       540           160      720
    9   90     450  108     1540           135       675           180      900
  10 100     560  120     1660           150       825           200    1100
  11 110     660              165       990           220    1320
  12 120     780              180     1170           240    1560
  13 130     910              195     1365           260    1820
  14 140   1050               210     1575           280    2100
  15 150   1200              225     1800           300    2400
  16 160   1360              240     2040           320    2720
  17 170   1530              255     2295           340    3060
  18 180   1710              270     2565           360    3420
  19 190   1900              285     2850           380    3800
  20 200   2100              300     3150           400    4200
  21 210   2310              315     3465           420    4620
  22 220   2530              330     3795 
  23 230   2760   
  24 240   3000   

Nota da edição:

1 - A progressão aritmética dos capítulos apresenta variações entre as bases de 10 linhas 
para os temas R, S, O, A, E; de 12 linhas para o tema P; e de 20 linhas para o tema T. Con-
tudo, nesta Nota temos um esquema com a variação de 15 linhas sendo, provavelmente, 
um plano descartado para a organização das incidências e quantidades de linhas para cada 
tema. Em relação ao fascínio pelas estruturas numéricas Osman Lins apresenta algumas de 
suas influências em uma entrevista:

a minha atração pela estruturas de inspiração geométrica não se definiu a partir 
da leitura de outros romances, e sim a partir da leitura dos ensaios de Matila C. 
Ghyka: Esthétique dês Proportions dans la Nature et Art e Le Nombre d´Or... Tam-
bém Pitágoras e a alquimia não são estranhos à minha atração pelas figuras geo-
métricas. Quanto aos números, tem fascinado aos homens desde sempre. Na Idade 
Média, como podemos ler em Curtius, eram freqüentes as obras regidas por uma 
estrutura numeral (Lins, 1979, pp. 168-169).
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Nota 45

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel: primeiro recorte de 16 x 19,5 
cm e segundo de 17 x 4,1 cm; recorte a tesoura nas laterais; colados em folha de 21,9 x 30 
cm; sinais a caneta esferográfica tinta preta; escrita ocupando a frente do suporte.



                    da
  Avalokiteçvara, 1 o Senhor dotado  de  iluminação integral, mas que   81
  permaneceu neste mundo para a salvação das criaturas, é antes de
  tudo o Misericordioso. Chamado também Padmapâni, traz um lótus
  côr de rosa; para atestar que procede de Amitâbha,2 êle traz a sua
  efígie incrustada no penteado. Ninguém, que sofra, pede em vão
  a sua ajuda. Como o trabalho não lhe falta neste miserável mundo,
  “il n´a pás trop de mille bras”. O Kârandavyûha 3 descreve suas
  perigrinações caridosas, seja trazendo algum refrigério aos dana-
  dos do inferno, seja convertendo as “ogresses” (râkchasî) do
  Ceilão, seja pregando a Lei aos seres encarnados em insetos e em
  vermes na região de Benares. Assim, ainda que sua residência nor-
  mal seja o paraíso de Amitâbha, sua morada de eleição é o mundo
  do sofrimento, que êle prefere à paz do Nirvana. (nirvâna)
       A China operou uma singular transformação neste buda: como
  para honrar o seu poder de amor, ela lhe deu o tipo, feminino,
  dessa deusa Kouan-Yin (Kouannon) 4 que, trazendo uma criança nos
  braços, pa assemelha-se tão estranhamente à Virgem Maria com seu
  divino filho. Em contraste com essa efígie tão concreta, a Índia
  imagine este salvador cheio de compaixão com um ser cósmico, de
  formas inumeráveis:
       “De seus olhos nasceram o sol e a lua; e de sua fronte, 
  Maheçvara; de suas espáduas, Brâma e outros deuses; de seu cora-
  ção, Narayana; de suas coxas, Sarasvati; de sua bôca, os vem-
  tos; de seus pés, a terra; de seu ventre, Varouna... Êle é uma
  lâmpada para os cegos, um guarda-sol para aquêles que devora o
  ardor solar, um regato para os sedentos; aos que temem um perigo,
  êle retira tôda espécie de mêdo; para os doentes, faz-se médico;
  para os infelizes, pai e mãe.” Mãe! eis o aspecto sob o qual êle
  conquistou o Extremo Oriente. 
         Mitologia Geral, pág. 332. 5

                   Há efígies de Avalokiteçvara representada com seis mãos

  O número 1, origem dos demais, deve contar também a origem dos 2 prin
  cípios opostos, q. constituem o princípio do mundo: o limitado e o 
  ilimitado. Aos números ímpares corresp.o limitado (e correlativamen-
  te o limite); e o bom (assim como o reto, o repouso, o luminoso e o 
  masculino); aos pa res corresponde o ilimitado, o mau (assim como o
  curvilíneo, o movimento, o tenebroso e o feminino.) Esses opostos en-
  contram-se no cosmos. - O10, soma dos 4 primeiros números, tem uma 
  grande fôrça, enche tudo, atua em tudo, é comêço e guia da vida di- 
  vina, celestial e humana. 6
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Notas da edição: 

1 - Osman Lins nunca fez mistérios sobre a origem do nome do romance e isto pode ser 
observado em uma entrevista a Geraldo Galvão Ferras de 28-11-1973:

Veja - Você podeira dar uma visão geral de Avalovara, situando-o e apresentando-o 
ao leitor?

Lins - Primeiro, o título corresponde ao nome de um pássaro que existe no roman-
ce. Um pássaro imaginário. Inventei esse pássaro, não o nome. Pensava guardar 
para mim o segredo, mas revelo-o. Há uma divindade oriental, um ser cósmico, de 
cujos olhos nasceram o Sol e a Lua; de sua boca, os ventos; de seus pés, a Terra. 
Assim por diante. É lâmpada para os cegos, água para os sedentos, pai e mãe dos 
infelizes. Tem muitos braços, pois não lhe falta trabalho no mundo. Seu nome é 
Avalokiteçvara. Não foi difícil, aproveitando esse nome, chegar ao nome claro e 
simétrico de “Avalovara”, que muitas pessoas acham estranho.

Veja - E qual o papel desse pássaro (ou desse deus) no romance?

Lins - Tem um papel simbólico. É um grande pássaro feito de pequenos pássaros. 
Simboliza este romance e também minha concepção de romance. Suas significa-
ções, porém são ainda mais amplas. Por exemplo: o  Avalokiteçvara é uma divin-
dade plena de amor. Tanto que, masculino na Índia, assume na China um caráter 
feminino, maternal (Lins, 1979, p 165).

 É possível que Osman Lins tenha entrado em contato com o nome desta divindade 
e realizado parte da pesquisa sobre estas referências a partir da obra O mundo dos deuses 
e dos heróis: Mitologia Geral de Maria Lamas. Esta não está depositada na Casa de Rui 
Barbosa, mas em certo trecho do livro encontramos uma descrição muito próxima da que 
há na Nota:

Avalokiteçvara, o “Senhor” dotado de iluminação integral, mas que se conservou 
neste mundo para salvar as criaturas - é o primeiro chefe do “Misericordioso”. A 
china transformou o Bodisatva Avalokiteçvara, dando-lhe o tipo feminino da deusa 
Kuan-Yin (Kuannon), que tem um filho nos braços. Quis, talvez, honrar assim o 
seu poder de amor; a Índia, pelo contrário, considera este “salvador” compadecido 
como um ser cósmico, com inúmeras formas (Lamas, 1959, p. 291).

2 - Amitâbha é o buda principal da família de Lótus e um dos cinco budas da meditação, 
purifica o karma do desejo e representa a sabedoria discriminativa dos Budas.

3 - Referência ao sutra Kârandavyûha. O sutra no busdismo é um termo que alude de ma-
neira geral as escrituras canônicas, são os ensinamentos orais trasmitidos por Buda.

4 - Kouan-Yin é a divindade preferida dos chineses, sendo a deusa da clemência. Conhe-
cida como a que escuta as preces, as queixas e os prantos, no Japão tem o nome de Kan-
non. Foi importada da China por missionários budistas, sob a forma de um bodhisattva. Na 
origem era Avalokiteçvara.
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5 - A página 332 de Mitologia Geral não apresenta, de acordo com a edição de 1959, ne-
nhuma relação com as informações desta parte da Nota, contudo há no livro diversas refe-
rências aos deuses da mitologia indiana:

 Maheçvara é um dos nomes de Shiva, Brâma é o primeiro deus da trindade do hin-
duísmo, que se forma junto com Vixnu e Shiva. É considerado como a representação da 
força criado ativa do universo. 

 Narayana é um dos nomes de Vixnu e significa: origem e refúgio dos seres ou pro-
tetor dos homens. 

 Sarasvati é a deusa hindu da sabedoria, das artes e da música e a shákti, que signi-
fica ao mesmo tempo poder e esposa, de Brahma, o criador do mundo. 

 Varouna era um deus arquiteto e ferreiro, devido a isto possuía um conhecimento 
infinito. Organizou os ciclos do Sol, colocou cada rio em seu caminho, ordenou as fases da 
Lua, estruturou o relevo da Terra e se encarregou de nunca deixar o oceano cheio demais.

 Mircea Eliade em Imagens e Símbolos: ensaios sobre o simbolismo mágico-reli-
gioso nos apresenta como boa parte destes mitos indianos estão relacionados a questão do 
tempo e da eternidade assumindo formas cíclicas e que servem para reatualizar a cosmo-
gonia. Desse modo, talvez seja possível considerar a partir desta temática, o interesse de 
Osman Lins por estes mitos, uma vez que tratam principalmente da questão da criação. Ver 
comentários da Nota 4 e 8.

6 - Não há em O mundo dos deuses e dos heróis: Mitologia Geral, nenhuma parte rela-
cionada a simbologia dos números, mas é possível considerar que esta colagem tem uma 
relação com a questão cosmogônica dos mitos indianos.
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Nota 46

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel com marca d´água: América Led-
ger - ind.brasileira; 22 x 32,6 cm; 2 furos de arquivamento; marca de grampo e oxidação na 
parte superior esquerda; autógrafo a lápis preto na parte superior do canto esquerdo; sinais 
a caneta esferográfica tinta azul e verde; sinais a lápis preto; escrita ocupando a frente do 
suporte.
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                     A

                    C
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C 1

Nota da edição:

1 - Esta Nota mantém uma relação com as Notas 1 e 2

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.



Nota 47

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel 22 x 32,7 cm; 2 furos de arquiva-
mento; autógráfo a lápis preto na parte superior direita; escrita feita a lápis preto e a caneta 
esferográfica tinta azul; escrita ocupando a frente do suporte.
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             88
  
  1         2         3         4         5         6         7         8        9         10        11        12
              A                               A        A                                           A
                             A                                            A                              A

  1     2     3       4        5         6        7         8        9         10       11       12         13       14
                     B            B             B             B          ?

 1    2    3    4    5    6   7    8    9    10    11    12    13    14   15   16   17     18    19   20   21
 C        C  C   C            C           C

      12 14  21
      24 28  42             12                   35´28    12
      36 42  63             14                                                 112       294
      48 56             48                     048     
      60 70           12                                                       00
      72            168                   ? 
               21                         35´28      14
             168                                                     072          252
 3528                     336                                                         028                 
 7056         3528      24                                                00
    10584                    112        151 e quatro horas      ?
    14112 35´28   5                  028          
    17620 028   705              04                      35´28       21
    17640         3                                                            12                    142
                 1                                                                  24                      168        ? 168      
                                                                                    36                        00
            2                                           48
   17640   24                    60
                                084 735                    72
                120                           84       Basta / sistema avanço
       00                     96       de atrasar 1 hora p/ desor-
                    3                              108        ganizar a previsão
            21                  120 
        40
            660     
            260  16
 As varas de zinco           20     
                           e       Cada sistema de som tem
 4 notas falsas, misturadas de     a corda e pode parar antes
 modo a soar no meio da frase mominal   dos outros. 1

   
   365
   730

Nota da edição:

1 -  Esta Nota mantém uma relação com as Notas 1, 2 e 46.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.



Nota 48

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel 22 x 30 cm; 2 furos de arquiva-
mento; rasgo na lateral direita; autógrafo a caneta esferográfica tinta preta e lápis preto 
no canto superior esquerdo; sinais a caneta esferográfica tinta preta; escrita ocupando a 
frente do suporte.
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              2
             90
  Foguetes - 1 Nike-Tomahawk √ S    1 10hs.
         2         -Javelin√      D    3 11   38   10 
         3          Hydac√      D    4 11   55   19
         4          Apache√  1    N    5 12   02
         5          a  √   N    6 12   06
         6          t   S     8 12   07
         7          j   N  10 12   07   03
         8          a   N    9 12   08
         9          h   D  11 12   08   37
       11          h   D  13 12   22   30
       12          t   S   14 12   13 
       13          j   D  15 12   50
       14          j   D  16 13   35
       15          a   N  17 14
          O 10 teve o vôo cancelado.

  Genini 12  -  Encontrava-se a 300 km. De altura, sôbre o Peru,
     quando os astronautas apontaram suas camaras através da
     escotilha aberta para fotografar o eclipse.

  Os foguetes: câmaras de televisão e instrumentos magn ele-
      trônicos de alta sensibilidade.

  Antes, na véspera, foram lançados 6 foguetes para prova de 
       calibração de radar. Serviram também para fazer a revisão
       da contagem regressiva, avaliação das técnicas de colher
        dados e tomada de medidas preparatórias, e emissão de
       sinais captados em terra.

  Cientistas de 13 nações (não estavam tôdas no Brasil) acompa-
         nharam o fenômeno, segundo o Correio do Povo.
  A coroa do Sol.

  Fotografar cometas e estrelas e cometas que voam perto do
  Sol e que por isto são ofuscados.

  Baixamar-  8,42    -  Preamar  -  12  14,54.
  Às 12 horas, estava começando o fluxo da maré.

Nota da edição:

1 - Nomes dos foguetes americanos cujos lançamentos foram observados por Abel e          em 
Rio Grande. Aparecem nos segmentos R 5, R 7, R 8, R 13, R 18 e R 19.

Não sei como, nossas mãos se encontram, estamos de mãos dadas, ela aperta-me 
os dedos e mostra o rastro no céu do primeiro foguete Nike Tomahawk (Avalo-
vara, 1973, p. 20).

A afluência à praia do Cassino, onde se erguem as rampas para o lançamento dos 
foguetes Nike-Apache, Nike-Hadac e Nike-Javelin, esvazia as ruas e as praças de 
Rio Grande. O rosto de       , alegre e talvez um pouco insubmisso, passa pelas 
sombras das árvores (Avalovara, 1973, pp. 35-36).
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Nota 49

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel 18,2 x 13,3 cm; recortes a te-
soura na lateral esquerda e na parte inferior; autógrafo a lápis preto no canto superior 
direito; sinais a caneta hidrográfica tinta azul e a lápis preto; escrita ocupando a frente do 
suporte.
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             91
 Letras    Incidências    Total de 
             linhas 

 O          24 1       3000 2√
 R          22        2530 3

 A          21        2310 4√
 T          17        3060 5√                   √
 E          17        1530 6

 S          10            550 √
 P          10            660 7 √
 N             2                 30   ( ´)
         123 8    13.670 9 + 152 = 13.822
                           (   ´) A última         
        incidência da le-         
        tra N pode não ter         
        limite. 

 Cada linha terá a extensão, nesta máquina, de 140 milí-
 metros, ou seja, a extensão desta.10

   
Notas da edição:

1 - <23> / 2 - <203>/ 3 - <2470>/ 4 - <2250>/ 5 - <1670>/ 6 - <1570>/ 7 -  <550>/ 8 -  <122>/ 
9 - < 12.630> 

 Esta sequência de supressões e substituições mostra o movimento do processo cria-
dor, uma vontade do escritor que passa por reformulações de acordo com a elovução da obra 
em construção. Reforça-se assim, a ideia de controle e vigilância sobre a criação como a que 
é apresentada no livro:

Inversamente, por uma necessidade de simetria e de equilíbrio na concepção, amplia-
rá sempre o construtor da obra, em progressão aritmética, o espaço concedido, cada 
vez, aos vários temas do livro, controlados no ritmo de seus reaparecimentos e na 
extensão dos textos a eles referentes. A caprichosa ampliação desses temas constitui 
uma espécie de réplica, às avessas, daquela espiral que se fecha. Serão eles a seu 
modo, espirais que se abrem ou cones que se alargam.  Exercerá assim o construtor 
uma vigilância constante sobre o seu romance, integrando-o num rigor só outorgado, 
via de regra, a algumas formas poéticas. (Avalovara: 1973, p. 19-20).

10 - Estas substituições estão dentro do controle do número de linhas que cada tema deverá 
apresentar. O que pode se constar é que este  cálculo da quantidade de linhas tem por base o 
número de toque da máquina de escrever usada por Osman Lins como atesta a própria Nota 
e uma carta, depositada no Fundo Osman Lins do Instituto de Estudos Brasileiros, dirigida a 
José Otávio Bertaso, diretor da Editora Globo S.A, datada de 24 de Abril de 1973:

O livro foi escrito - e está datilografado - de maneira a que cada linha conte 55 toques, 
o que corresponde, com grande aproximação, a linha em corpo 10 de uma edição nor-
mal de romance. E os vários temas são abordados mediante uma progres são aritmética, 
sujeita a pequenos erros. Desde a primeira página, vê-se, por ex., que o tema “R”, ao 
surgir, apresenta 10 ou 11 linhas; ao voltar já são dedicadas 20 linhas 

                                          (Fundo Osman Lins do Instituto de Estudos Brasieliros)
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Nota 50

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel 22 x 30 cm; 2 furos de arquiva-
mento; marcas de rasgamento na lateral direita; autógrafo a lápis preto na parte superior 
direita; sinais a caneta esferográfica tinta preta e azul; escrita ocupando a frente do su-
porte.
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           92
         Dia do eclipse: 12 de novembro de 1966, sábado.

  50 mil pessoas na praia do Cassino.
  Policiamento: tropas do 9º RI, Regimento Tuiuti, de Pelotas;
              3º Batalhão de Guardas   (150) e
              Polícia Rodoviária. 

  Longa fila de carros e ônibus transportam MAIS DE METADE
          DA POPULAÇÃO do Rio Grande p/ a Praia do Cassino.
          Itinerário: Estradinha da Vieira, passando pela ponte
          Preta, até os Molhes: daqui partiriam para o cordão
          de segurança, a
  Cordão de segurança: 1.200 metros da Base.
  Improvisando leitos, muitos dormiram na areia, outros em barracas,
          outros em carros e  ?  camionetas. 1

  Na Praia do Cassino havia um ponto de estacionamento demarcado
        p/ os ônibus.
  A mais antiga praia do R. G. do Sul: fervilhando, colorida, de cheia
           de gente inquieta.

  Praia do Cassino: pontilhada de quiosques, onde se vendiam ali-
     mentos: cachorro quente, refrigerante, maltado, frutas, leitão
     assado. Atmosfera de festa, de pique-nique.
  Os ônibus transportando colegiais: freitas  feito meninas, sor-
             rindo.
  Na praia e nas ruas próximas: também toldos, com comidas.
  Duração total do fenômeno, desde o início: 2 horas.,45ms. e 43 segs.
  Hora do eclipse total: 12 horas e 5 minutos e 5 segs. E 9 décimos.      2

  Duração total: 1 minuto 57 segs. E 1/10. (aprox.:116 segundos).

  Principais cidades do eclipse total: Itaqui, Alegrete, Dom Pedri-
         to, Torquato Severo, Bagé, Erval e Arroio Grande.
  Recife: 1/10. - Salvador: 3/10. - Vitória: 5/10. Belo Horizon-
  te: 6/10. - Guanabara: 6/10. - São Paulo e Cuiabá: 7/10. -
  Curituba, Florianopolis e Corumbá: 8/10. -

  Cobriu tôda a América do Sul, sul dos EE. UU., América Central,
   sul do Continente Africano e grande parte da Antártida. - Quase 
  todo o Atlântico Sul e parte oriental do Oceano Pacífico.   3

  Côro de vivas e aplausos.
  Vidros enfumaçados e pedaços de filmes fotográficos velados. 
  Duraçã Cientistas: EEUU, Uruguai, Itália, Holanda.

  Objetivos científicos: observações óticas, através de telescópios,
        da fotosfera, cromosfera e coroa solar; americanos da
        Adelphi University: camaras especiais para fotografar a
        Imagem de 6 cometas, ofuscados a luz solar e cuja exist ência
        é apenas suposta; 4 medir densidade eletronica nas regiões 
        da ionosfera, temperatura dos elétrons, perfil de absorção de
        radiação solar, densidade de ions e gama de 10 a 58 unidades
        de massa atomica; ventos da alta atmosfera, em altitudes de 
         90 a 140 quilometros; frequencia de colisão de elétrons e 
                        composição de ions positivos.

  TOTAL): estreita faixa de /88 quils., atravessando o R. Grande
     paralela à fronteira c/Uruguai.
  Freta de grandes jatos da NASA, voando a grande altitude, também
         realiza observações. 5
 

  Astronautas da Gemini 12 tiram fotos da sombra da Lua. O eclipse
          (1 hora e 57 em terra) dura apenas um minuto na Gemini 12.
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Notas da edição:

1 - As informações que aparecem neste trecho da Nota estão em parte nos segmentos R 16 
e R 18:

Águas e terras, num oval que se inclina de Noroeste a Sudeste, sofrem a ação do 
eclipse. O ovo dessa noite rara e breve, cuja borda superior, nascendo no pacífico, 
une em um arco a Califórnia à Geórgia, corta o Atlântico e alcança, descendo, o 
extremo meridional da África, abrange as Caraíbas, o México, todo o continente 
sul-americano, extensa área deserta da Antártida, escurecendo à medida que se 
aproxima do núcleo: uma tangente sobre o paralelo 32, à altura das pastagens quase 
sempre planas da fronteira. Os foguetes, sobre as plataformas, três das quais já va-
zias, perfilam-se ao longo da praia do Cassino, potentes e precisos, apontados para 
os astros com seus bicos de aves aquáticas. Cerca-os, arco agitado e compacto com 
quase dois quilômetros de raio, uma multidão que aos poucos emudece, mantida à 
distância por tropas bem armadas do 9.° Regimento de Infantaria e do 3.° Batalhão 
de Guardas. Todas as passagens estão obstruídas por soldados, de modo que os ve-
ículos - largados nas calçadas, no mato, fora das estradas ou à margem de taludes 
- formam por trás da multidão uma barreira de carrocerias, sólida e sem ordem, os 
vidros refletindo um Sol cortado (Avalovara, 1973, pp. 301-302).

Alguém, sustendo ainda no ar, em uma ou outra janela, o vidro enfumaçado com 
que segue o eclipse, olha-nos passar, mãos enlaçadas, espectros ociosos sob o 
meio-dia tíbio. O sol, lunar, banha-os frontões das casas e os vidros emitem refle-
xos pálidos. Nossos passos realçam o silêncio nas ruas pouco transitadas. Ouvimos 
o ruflo das asas quando os pássaros desorientados levantam vôo e vozes de mulher 
atravessam quarteirões, alcançam-nos, claras como se atiradas de trás das persia-
nas. As lojas fechadas e as aulas suspensas. Cinqüenta mil pessoas, mantidas à 
distância dos foguetes pelos cordões de segurança e suas automáticas, comprimem-
se na Praia do Cassino, muitas desde a véspera, tendo passado a noite de Verão na 
areia, nos carros ou em tendas. Vistosas e inúmeras bandeiras, trazidas para que os 
escolares acaso extraviados se orientem, flutuam sobre o acampamento. Cornetas, 
campainhas, gaitas, assovios, garrafas quebradas, gritos, cascas de frutas jogadas à 
distância, batuques, vozes, um hino marcial. Percorre as cinqüenta mil pessoas um 
silêncio, uma vaga de silêncio como um rumor - e os mastros das alegres bandeiras 
aquietam-se: prepara-se o tiro do Nike-Apache, último foguete a ser lançado antes 
que o eclipse alcance o apogeu (Avalovara, 1973, pp. 327-328).

2 - Esta informação está presente em uma reprodução de jornal, sobre o eclipse, que faz 
parte dos documentos do processo. Ver anexo 2

3 - Esta supressão não é descrita em nenhum segmento do tema R.

4 - Não há nenhuma referência a Adelphi University no romance

5 -  Esta referência sobre a NASA aparece em R 19:
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Uma frota de grandes aviões a jato, emissários da NASA, voando a tal al-
titude que confinam o imaginário, estudam os círculos solares (Avalovara, 
1973, p. 340).



Nota 51 - fólios 1, 2 e 3

Análise documentária:

Nota prévia; sem assinatura; sem data; Envelope 17,4 x 10,5 cm; marca de oxidação; 
manuscrito; papel 7,9 x 10,5 cm; manuscrito; papel 7,8 x 10, 5 cm; rasgamento na lateral 
direita; datiloscrito; papel  18,9 x 2,8 cm; recorte a tesoura nas laterais; autógrafo a lápis 
preto na lateral direita; escrita a caneta esferográfica tinta preta azul e vermelha; escrita 
ocupando a frente do suporte.
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Em vez de palavras: l    
linguagem.      
Imundície. Prostituta. Corromp    
Tormento e pressão.     
Praias.        95    
muitas multidões     
uma voz de grande multidão    
ruído de muitas águas     
diadema       

         
    N Setentrião   
                 3  
(ocidente) O           E (oriente)

Soportal    S 
átrio  meio-dia
                aíva
(?) aiva   -ruim 

 1

Notas da edição:

1 - O envelope e a sequência de Notas estão colados em uma folha A4.

2 - Parte destes nomes de minerais foram extraídos da Revista de Gemologia que está junto 
aos documentos do processo de Avalovara. Há nesta uma sequência de nota marginais.
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          94

    Tema  N
     Final 1

jaspe-
safire
caleidônie 
esmeralda-
sardônia  96
sárdio 
crisólito
burilo 
topázio
crisóparo
jacinto
ametista

chapéus com asas de pássaro - levitas cor de pérola-
estolas de arminho-chapéus de castor-ou de palha-colete       97
com uma corrente passada-bengalas-plastrons-camisas de
peito duro-luvas-rostos brandos, cabelos frisados –espartilho
meninos à marinheira-pernas de avestruz-os peitos lança dos p/frente 



Nota 52- fólios 1,2,3,4 e 5

Análise documentária:

Nota prévia; versão;datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel 18,6 x 5,4 cm; 19,5 x 3,6 
cm; manuscrito; 10,4 x 3,1 cm; 10 x 4,4 cm; datiloscrito; 10,7 x 1,5 cm; recorte a tesoura 
nas laterais; autógrafo a lápis preto no canto superior direito; sinais a caneta esferográ-
fica tinta preta; escrita a caneta esferográfica tinta preta; escrita ocupando a frente do 
suporte.
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 1

Nota da edição:

1 - Estes recortes são, em parte, provavéis versões da narrativa sobre a morte de Natividade (Ver 
comentários das Notas 17, 18, 19, 20, 21 e 22) e que evidenciam uma forma como Osman Lins 
compunha estes segmentos, pois é possível observar nas versões do romance diversas colagem 
feita pelo escritor. Esta técnica sobrepunha um versão desejada sobre uma que seria suprimida. 
Ver exemplo na Nota 35.
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                   98

 Tema R. - notas preparatórias.
    Voz de Abel (Eclipse, Enterro etc)
        e noticiário.)

       AVALOVARA 
                98

Betoneiras, betoneiras reversíveis, betorneiras rotativas, bombas     99
auto-aspirantes (para águas sujas), bombas centrífugas (para
águas limpas), carrinhos para aterro e concreto, compressores
portáteis e estacionários, guinchos de fricção, guinchos de
engrenagens para bate-estacas, máquinas para terraplenagem,
motoniveladoras, transportadores-basculantes, tratores, caçambas,
tôrres de elevação.
Portas de aço onduladas - portas de susoensão, abrindo-se com o 
enrolamento da cortina em redor de um rolo. Podem ser de chapa
e de grade. Chapa de aço ondulada, a mais antiga.

R-8 pg 2 ?                                   100

lentamente, num campo de papoulas e de margaridas efê-
meras. Pode ser resolvida hoje, pela Comissão de Justiça
da Câmara, crise provocada por mais seis cassações.

R-11 pg. 3

             103
meras. Pode ser resolvida hoje, pela Comissão de Justiça
                    Cap   
da Câmara, crise provocada por mais seis cassações.

[?] humilhados.                                    101
Lava-me da iniqüidade.
Cria em mim um coração puro.   
Tantus labor non sit cassus. Não seja
               em vão tanta dor. 

           102
Cap. 9: marinheiro (passa a lixeiro),soldado,
Criada, servente de obras, arrombador.
A criada passa a prostituta.
 
Cap. 7: 2 soldados de polícia, 1 mar., 1
arromb. e 1 criada.



Nota 53

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel jornal; 21 x 32 cm; sinal de 
grampo no canto superior esquerdo; marcas de rasgamento na lateral direita e na parte in-
ferior; autógrafo a lápis preto no canto superior direito; sinais a caneta esferográfica tinta 
vermelha; escrita a caneta esferográfica tinta azul; escrita ocupando a frente do suporte.
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                126

     O pontal em Ubatuba1

                                                       
      *     * 

                              
                              *          
        
       
         súmula.   A. mulher pobre, com chapéu de holandesa, não medo
   D. homem rico que veio de bicicleta, pescava tudo 6 peixes, apesar de ter
   sido o ultimo a chegar.
   E. sera irmão, foi embora e/ F. Ao passar pela mulher A disse-
   lhe que o irmão lhe daria os peixes pescados.
   D. ficou só e continuou c/ sorte. (Os outros não pescavam nada.)
   Chegam depois + 2 personagens. Um de escuro c/ botas de bor-
   racha e gorro: outro de calção e guarda-chuva velho. Vão
   p/ o pontão o de batas vem buscar 2 caixas onde
   se sentam. (O baque dos caixotes).

   De repente apareceu no porto X um Volks c/ 5 adultos
   e 2 crianças que descem rápidas e seguem pelo pontal, c/
   suas vozes cantantes.
   Dialogam c/ D. Uma garota joga um dos peixes no mar.
   D desiste da pescaria. Todos se dirigem no rumo da mulher
   Tensão. O homem irá dar-lhe os peixes? Conversaram com 
   ela. Afastaram-se. Nada lhe deram. Um dos homens da
   Voltas, (que nada tem q. ver com D), traz os
   peixes na mão. Tomam o carro e se afastam,
   Tão rápidos como chegaram. A cena durou uns 5
   minutos, desde a chegado do Volks
   D pega uma bicicleta e vai embora. A mulher A
   continua inutilmente tentando apanha algum 
   peixe.
   A estava de blusa vermelha.
   B. coberta c/ 1 plático amarelo.

Nota da edição:

1 - Esta Nota está relacionada a uma cena que ocorre na cidade de Ubatuba ao longo do 
tema R, iniciando em R6:

Ubatuba, nesta quinta-feira de novembro, lembra uma cidade morta ou da qual fugiram 
os habitantes. O rosto de      , de perfil, adquire, à claridade fria da tarde, contra os 
vidros molhados do carro, uma transparência que o faz intocável e distante. Ergue-se 
nas mudanças de marcha o vestido: seus joelhos luminosos. Algumas casas antigas e 
de aparência nobre, também estas mal cuidadas, assinalam um período ascendente e 
encerrado. Um ciclista, conduzindo varas de pescar, passa sob a chuva fina  (Avalovara, 
1976, p. 26).
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 Segmento R8:

Detritos, jogados pelas muretas, batem nas paredes do pequeno cais em T, ago-
ra pouco usado pelas canoas de pesca. Nos extremos do espesso paredão corres-
pondente ao traço sobre o qual incide a perpendicular da letra, duas lâmpadas, 
pendentes de postes delgados e recurvos no alto (girassóis sobre hastes murchas) 
iluminavam à noite as duas pedras rombas e escuras destinadas a amarrar os barcos. 
Uma das lâmpadas (um dos girassóis?), a da direita, foi arrancada pelo vento que às 
vezes sopra com força em Ubatuba. Este acidente atenua a simetria perfeita do cais, 
brilhante sob a chuva leve. Isola-o um pouco do mundo a névoa pouco espessa que 
se estende sobre a cidade, a praia e o mar cinzento (Avalovara, 1976, p. 47).

À direita do T, sentado na pedra sob o poste sem lâmpada, o figurante abrigado num 
plástico amarelo inflado pelo vento espera que algum peixe venha morder o anzol. 
Outros vultos pescam no cais, todos silenciosos (Avalovara, 1976, p. 48).

 Segmento R 10:

Quase ao pé do cais em T, planta-se, sentada à esquerda, uma velha de aparên-
cia rude; o chapéu de feltro desabado cobre parte do seu rosto; tendo dobrado as 
pernas, abriga-as com a saia ruça - roxa ou negra - e tão encardida quanto a blusa 
vermelha. Com gestos mecânicos, substitui seguidamente as iscas do anzol; não 
consegue fisgar um único peixe. Ainda desse lado, mas na asa do T, perfila-se um 
segundo pescador, munido de luvas e agasalho de lã. No extremo direito do cais, 
sob o poste cuja lâmpada o vento com certeza arrancou, o pobre homem mal abri-
gado num plástico amarelo - com tão pouca sorte quanto a velha - sustém resigna-
damente a sua cana. Entre ele e o homem de luvas, mais perto dele que do outro, 
vemos o quarto figurante do quadro, de costas para nós, os pés pendendo sobre as 
águas: tira e repõe a intervalos o chapéu, um chapéu incomum, azul e cônico (Ava-
lovara, 1976, pp. 82-83).

 Um barco a motor passa à distância com uma figura de pé na proa, faz um desvio 
junto aos dois pesqueiros ancorados e avança, o compasso abafado do motor es-
praiando-se no silêncio da tarde e parecendo separar com um traço a cena do cais, 
estática, das que devem seguir-se (Avalovara, 1976, pp. 83).

Dois novos personagens se aproximam do cais, um de roupa escura, com botas de 
borracha e gordo; outro de calção azul e camiseta branca, abrigado sob um velho 
guarda-chuva. Vêm devagar, conversando, as varas de pesca na mão (Avalovara, 
1976, pp. 82-83).

Há, entre o burguês à esquerda e o primeiro caixote (onde se senta o homem de 
guarda-chuva), intervalo um pouco maior que o observável entre o caixote da direi-
ta (senta-se nele o de botas) e o obscuro figurante que, mais uma vez, tira e repõe o 
estranho chapéu azul, sem voltar-se para os lados. Move  a cabeça e olha-me, as na-
rinas acesas: sua mão forte aperta-me a coxa. O duplo baque dos caixotes, soturno, 
acaba de demarcar, assim como a passagem, ao largo, do barco a motor, mais uma 
unidade da composição que, à semelhança de um texto, ante nós se organiza e da 
qual somos parte (pois não seria incompleta e, em certo sentido, perdida, inútil, se 
aqui não houvesse alguma consciência que, contemplando-a, aprendesse o sentido 
que contém - ou, ao menos, simula conter - e a seu modo o traduzisse?) A mancha 
amarela do plástico afla ante o mar fosco (Avalovara, 1976, pp. 84).
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 Segmento R11:

Serão atraídos para que lugar do cais, indagamos, o ciclista e a moça vinda no qua-
dro da sua bicicleta, ambos vestidos como a tarde úmida exige? Há, na disposição 
das figuras entre os postes, uma distorção, uma inclinação, conquanto não ostensi-
va, para o lado onde pesca o indivíduo coberto com um plástico amarelo: um verso 
onde as tônicas, divididas igualmente entre os dois hemistíquios, pesassem mais 
nas últimas sílabas. Apeando, dirige-se o casal ao pescador enluvado, sempre de pé 
à esquerda (Avalovara, 1976, p. 108).

Os outros pescadores, mesmo os que não se voltam, demonstram perceber o grito. 
Todos, menos a velha: imóveis o chapéu e os braços. Novos gritos do ciclista, su-
cessivos, anunciam sua pescaria feliz (Avalovara, 1976, p. 109).

 Segmento R 12:

As pequenas cabeças com movimentos de pássaros, certa lassidão no andar e um 
jeito de levar a mão esquerda à cintura. Semelhanças. Ouço a voz da moça, como se 
estivesse a dois passos de nós, dizendo à velha: “Quando ele for embora, pode ficar 
com os peixes. São seus.” Voz afável e sem calor, com algo de mecânico. A velha, 
sentada, move a cabeça e ergue a mão. Novamente a vara do ciclista encurvada e a 
ostensiva alegria do seu grito. As rabanadas no ar (Avalovara, 1976, p. 122).

Vêm os quatro (as vozes das crianças, agudas e tensas) em direção à velha, obstina-
da e muda - um peixe. Desconjunta-se o vívido equilíbrio de forças e todo o peso do 
quadro incide agora sobre uma asa do cais, a direita; mas é em torno da pescadora, 
do lado oposto e mais perto de nós, que o evento aqui articulado segundo as leis 
da narrativa e com precisão de todo improvável (uma vida inteira pode decorrer 
sem este encontro prodigioso e legível de alguns fragmentos à deriva na explosão 
do mundo, tão raro sabemos, com nostalgia e júbilo - que ninguém o conhece duas 
vezes, por mais que viva) vai culminar, simulando coerência e mesmo certo caráter 
augural: não há quem leia nas vísceras das aves e dos peixes? As meninas e o ho-
mem estão junto à pescadora, mas  e eu sabemos, tão certo como se aguarda, num 
verso ainda inconcluso, o advento - inevitável - da tônica final, que as meninas de 
cinzento não surgem em vão; invasoras egressas de outro mundo, precipitam-se 
de longe (das nuvens?) para arrebatar esses peixes. O casal do Packard (os faróis 
ainda acesos e mais luminosos na tarde que escurece rápida) aborda o pescador 
e pede os peixes. As meninas saltam para o carro, que oscila sobre as molas: no 
interior, sombrio, cintilam os peixes. Vai-se, com vara e cesto leve, o ciclista. O 
pescador com plástico amarelo dirige-se para o centro do cais, irresoluto. Fecha o 
guarda-chuva o de calção azul e tudo se decompõe. Volto a ouvir, quando o carro 
se afasta, metal de campainha e de ferraduras em lajedos, sons do veículo invisível 
antes unido ao Packard como um sortilégio e que contrário rumo em se dirige agora 
(Avalovara, 1976, pp. 124-125).
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3. Anexos: Notas complementares do processo criador

  Observaremos nesta parte da edição alguns documentos que visualizam outros re-
cursos utilizados por Osman Lins ao longo do processo criador. Assumem também o papel 
de notas de planejamento na medida em que guardam informações e indicativos pertine-
tentes ao ato criador. No entanto, eles não passarão pelo mesmo processo de análise como 
nas notas anteriores. Isto se deve a específidade dos documentos que demanda um outro 
tipo de análise a saber: Marginália e Co-autoria. Algo a ser realizado em estudos futuros.

Anexo 1

Recorte de 15,9 x 21,5 cm; colado sobre uma folha de 21,5 x 31,5 cm; autógrafo a lápis preto no canto 
superior direito; trata-se de uma reprodução de jornal, pois não há matéria no verso.

 Ver comentários e as informações da Nota 48.
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Anexo 2

Papel de 21,2 x 35,5 cm; autógrafo a caneta esferográfica tinta preta na parte superior; e a 
lápis preto no canto superior direito; sinais de caneta esfeográfica tinta preta; trata-se de uma 
reprodução de jornal, pois não há matéria no verso, está escrito apenas: eclipse.

 Ver comentário e as informações da Nota 34.



Anexo 3 - fólio 1

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel jornal 22 x 32,5 cm; 2 furos de 
arquivamento; recortes na lateral direita e borda inferior; autógrafo a lápis preto e a caneta 
hidrográfica tinta vermelha no canto superior direito; escrita feita a caneta esferográfica 
tinta azul e vermelha; escrita ocupando a frente do suporte.
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                111

  
          1

  Está aí   o   trabalho. 1

   Às    2as       não    há    jornal, ou seja  JC. Caso
  sejam   imprescindiveis , procurei   estas notícias no
  Diár io   da  Noite .   ou no DP.   Mas o “  vão ”
  foi   das   2 as  f o i   i m   p r e e n c h i d o    c o m    a s
  not íc ias    das  3 as,  cer to  ?

  Tudo  OK -  veja:
         1962 -  julho 19 -  5ª    OK
            26 -  5ª    OK
             27 -  6ª    OK
            28 - Sáb. OK
             29 - Dom OK

          agosto  1  -  5ª     OK
                 6  -  2ª   (não há,  Fiz  da 3 a ,  7)      ?
          16 -  5 ª    OK
          21 -  3ª    OK 

      setembro 14  -  6ª   OK
          15 -  s á b  O K
          17 -  seg2ª  (não há.  Fiz  da 3ª ,  18)    ?
          19  -   4 ª   OK
          20  -   5 ª   OK

     outubro   18 -  5ª    OK
          2 5  -  5 ª   O K

     novembro  1 -  5 ª   O K

Nota da edição:

1 - Conforme apresentamos na Nota 40 esta sequência de documentos contém informações 
e fatos jornalísticos que saíram no Jornal do Comércio - Recife. São notícias solicitadas 
por Osman Lins a sua filha Letícia Lins.

 Portanto, o manuscrito autógrafo pertence a Letícia Lins, mas, ao que tudo indica, 
segue orientações de Lins. Assim, podemos considerar tais documentos como elementos 
importantes para entender parte do processo criador da obra Avalovara, porém preferi co-
locá-los como anexo por se tratar de um conjunto que se diferencia dos demais, não pelo 
discurso indicativo e informativo, mas sim por ser de autoria de Letícia Lins.
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Anexo 3 - fólio 2

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel jornal 22 x 32,5 cm; 2 furos de 
arquivamento; recortes na lateral direita; autógrafo a lápis preto e a caneta hidrográfica tinta 
vermelha no canto superior direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul e ver-
melha; sinal a caneta esferográfica tinta vermelha; escrita ocupando a frente do suporte.
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             112 1

                   2

           12    12 - 2a  (Não há - Fiz 3a, 13)  ?
                    14 - 4a  OK

   dezembro      3 - 2a (Não há .  F i z  3 a,  4 )  ?
          8 - sáb  OK
        12 - 4a  OK
                              15 - sab  OK

    1963 março   28 -  5 a

    abr i l     45  -  6 a 
                             6    - sáb
                             7    - dom
                            21   -   5a

               maio -  21  -   3 a OK
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Anexo 3 - fólio 3

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel jornal 22 x 32,5 cm; 2 furos de arqui-
vamento; recortes na lateral direita e bordas; autógrafo a lápis preto e a caneta hidrográfica tinta 
vermelha no canto superior direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul; sinais a caneta 
esferográfica tinta vermelha e verde; escrita ocupando a frente do suporte.
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  ANO - 1962 -

     Colocarei  as manchetes na seguinte ordem:
  * INTERNACIONAL
  * NACIONAL
  * RECIFENSE/OLIDENSE
  * FILMES.
      Evitei  notícias  regionais, assim como só coloquei manchetes
     pessoais, quando realmente havia nome. Dei mais vez a
     greves, ressacas, coisas assim, tá?

  MÊS - Julho
  Dias
  * 19-5a feira - Desfechado um golpe militar no Peru e aprisionado o 
     presidente Manoel Prado; Um balão... o maior veículo já
     l ançado  no  e spaço  pe los  EEUU
  *    Rumores de que o Brasi l  mudará pol í -
     tica externa; A crise é de crescimento, diz Brisola; Preo-
     cupado Itamarati, com crise no Peru.
  *  Orla  marí t ima pára  hoje  em sol idar ie-
     dade ao pessoal do petróleo; Convenção do PTB defi-
     ne hoje rumos eleitorais do Partido;                ?              
                                               ?                                                     
                                               ?                                                    
             ,  Lavradores   que  só queriam trabalho
  saíram do engenho.
  *  Sombras no f im  da Escada;  As Noi-
     vas do Vampiro.
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Anexo 3 - fólio 4

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel jornal 22 x 32,5 cm; 2 furos de arquiva-
mento; recortes na lateral direita e borda inferior; autógrafo a lápis preto e a caneta hidrográfica 
tinta vermelha no canto superior direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul; sinais a 
caneta esferográfica tinta vermelha e verde; escrita ocupando a frente do suporte.
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  * 26   5a      Poderão  ser  modif icadas as  exigências  das
    fiscalização das provas nucleares; Louco jogou tinta
    num quadro de Leonardo da Vinci.
  *            Incompetente  TSE para f ixar  dia  do
    Plebiscito; Borracha Sintética: já firmando convênio
  *           Goular t  virá  ao Recife  domingo e  i rá
    à  Paraíba;  Defeito no Trem de aterrisagem fez avião
    voltar; Assiste
  *          O Pequeno Vagabundo.

  * 27 6a feira    O presidentente militar do Peru atribuiu
    parcialidade ao embaixador dos EEUU; O perigo de 
    guerra civil na Argélia intensifica o Êxodo de milha-
    res de colonos europeus.
  *          Ministro da J A Legitimidade do Parlamen-
    tarismo, Só uma consulta ao Povo através do plebiscito
    atestará; Desaparecido o recurso de Arraes: TSE;
    Procura-se      uma solução legislativa
  *          Estudante  es tar ia  l iderando ação de 
    ligas camponesas; Telefônia queixa-se do desvio de 
    fios e Sabotagem nas linhas; Desfile de oitenta
    tratores    acusado de mero exibicionismo.
  *             Sangue e Areia.

  * 28 sábado      Consultas em curso, na Casa Branca
  sobre proibição das provas nucleares; Esforço para
  a Libertação dos Prisioneiros Cubanos detidos já no
  regime de Fidel Castro.
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Anexo 3 - fólio 5

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel jornal 22 x 32,5 cm; 2 furos de arqui-
vamento; recortes na lateral direita e bordas; autógrafo a lápis preto no canto superior direito e a 
caneta hidrográfica tinta vermelha; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul; sinais a caneta 
esferográfica tinta vermelha e verde; escrita ocupando a frente do suporte.
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  *     Desapropriação de terras no São Francisco;
   Recurso de Arraes: votação no TSE termina adiada;
  *     Oi to  mil  e  quinhentas  casas  popula-
    res    serão   construídas no Recife; Securitários dão
      ?      prazo de oito dias e ameaçam greve
  *     A Lágrima que fal tou

             
           domingo
  * 29  sábado    Antepõe-se obstáculo à entrada da Grã-
    Bretanha no Mercado Comum Europeu; Restabelecido os
    Direitos Civis Que foram suspensos com o golpe
    militar  do   Peru.
  *           Plano de urbanização custará 62 milhões
    a Prefeitura Municipal; Concreta, e não de fantas-
    mas, a infiltração comunista nos órgãos públicos: ar-
    cebispo faz informação.
         *(nacional)  Decretos assinados, sexta e sábado pelo 
  presidente da República Alteram vários comandos da FAB.
  *  O circo chegou.

    MÊS -  AGOSTO
    DIAS -
  * 1º 5ª feira    “ É à negação de liberdades civis que nos
    opomos” - declarou, o presidente Jonh Kennedy, dos EUA; O
    Governo argentino procura evitar que paralise o trabalho;
     Advertências  contra  as  Sanções Econômicas  das
    Nações Unidas.
  *      Delegações de Poderes  vai ser discu-
    t ida  na Câmara dentro de mais  uma semana;  Algo-
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Anexo 3 - fólio 6

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel jornal 22 x 32,5 cm; 2 furos de arquiva-
mento; recortes na lateral direita e borda inferior; autógrafo a lápis preto e a caneta hidrográfica 
tinta vermelha no canto superior direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul; sinais a 
caneta esferográfica tinta vermelha e verde; escrita ocupando a frente do suporte.
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    dão do  Nordeste pode ir à Falência; Pássaro vooou dos
    Estados Unidos a  Cabo Frio (Rio)
  *           Época das ressacas chegou e as prais
    continuam sem defesa; Críticas devem ser feitas a fal-
    tosos, afirmou  ontem  l ider.
  *           Cimarrom.

  6 - segunda. feira    não  há  jornal às 2 as

          *  7 - terça-feira    Faleceu Marilyn Monroe, uma das mais 
    famosas “estrelas” do cinema mundial;
  *    Comandos todos estão atentos à crise
    política; Abastecimento: crise chega ao climax no sul;
    Padre,        jur is ta  e  médico condenam o aborto
    até para evitar     monstros
  *  Delegacia fiscal invadida: roubados
    seus telefones; Documento desmascara grosseira fal-
    sificação.
  *  Rastros de Ódio

  * 16 - quinta feira Estudantes americanos repetem  segregação
  e  imper ia l i smo:  campanha  e  seminár io ;
  *  A tentativa do acordo fracassou; Direito de 
  Greve no Senado.
  *  Solidariedade à greve dos arrumadores amea-
  ça atingir outros setores
  *  Teus olhos castanhos
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Anexo 3 - fólio 7

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel jornal 22 x 32,5 cm; 2 furos de arquiva-
mento; recortes na lateral direita e borda inferior; autógrafo a lápis preto e a caneta hidrográfica 
tinta vermelha no canto superior direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul; sinais a 
caneta esferográfica tinta vermelha e verde; escrita ocupando a frente do suporte.
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   Dia 17 de agosto nõa está no roteiro mas tem boa
   manchete: Luar de agosto é ressaca: Olinda

         *  21 - 3a feira      Moscou rejeita a idéia da proibição de
   experiências nucleares atmosféricas; Onda de atentados
   para fazer o General Franco abandonar sua atual polí-
   tica liberal.
         *  Jato cai  no mar:  salva  cem pessoas;  A
   democracia não se sustém em baionetas
         *  Roubaram dinheiro e revólver do comissá-
   rio na viagem de ônibus; Extinção   da estiva  Livre
   marcou o fim da greve portuária.
         *  Ps icose

  MÊS - SETEMBRO -
   DIAS
          *14 - 6a feira       Viagens aéreas  especiais  a  Cuba para  o
   transporte de técnicos soviéticos;  A  Argentina apoia
   a reunião para debater o problema cubano
          *  Trabalhadores: É hora da reformas de 
   bases no país; Hora por hora, as desmarches tendentes
   da consecução dum acordo, em Brasília.
          *  Instituto Histórico de Olinda vai pro-
   mover excurções históricas; Caixão chegou vazio;
   Eleva-se a 24 o número de barcos parados no
   Porto.
          *           Trapézio

          * 15 - sábado    Problema de Cuba não é tão perigoso
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Anexo 3 - fólio 8

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel jornal 22 x 32,5 cm; 2 furos de arquiva-
mento; recortes na lateral direita e borda inferior; autógrafo a lápis preto e a caneta hidrográfica 
tinta vermelha no canto superior direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul e verde; 
sinais a caneta esferográfica tinta vermelha e verde; escrita ocupando a frente do suporte.
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    que justifique uma medida apressada; A URSS concorda em
    não enviar seus carros blindados a Berlim Ocidental.
  *  Já se rebelam bancadas contra lideres na
    Câmara; Tropas do Paraná rumo a São Paulo
  *  Reunião  na  Prefei tura   para   resolver
    problemas do tráfego: providências; Causador da morte
    do poeta foi condenado.
  *  Os  Brutos  Também  amam

    17 .  2 a -  não    há    JC

  *18.  3 a   Os Estados Unidos tem olho vigi lante
    sobre os  1000 km da costa  Cubana;  Dtonada pela
    União Soviética ontem, uma bomba de 15 megatons;
  *    As  cúpu las  dos  pa r t idos  todos  fo ram
    derrotados; Acordo entre UDN e PSD está rompido
    Comunistas da Agência  Nacional  investem contra
    a  Cruzada do Rosário em Famíl ia
  *   Cruzada  do  Rosá r io   é  ag radec imen to
    a um milagre da Virgem: Padre Pleyton prega hoje
    no  13 de Maio  (  Que diabo é  isso?. .  ) ;   Cais  do
    Santa  Ri ta  também  abandonado  pelo prefei to .
  *  Felpudo, o cão feiticeiro

         SEGUE 
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Anexo 3 - fólio 9

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel jornal 22 x 32,5 cm; 2 furos de arqui-
vamento; recortes na lateral direita e borda inferior; autógrafo a lápis preto e a caneta hidrográ-
fica tinta vermelha no canto superior direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul; 
sinais a caneta esferográfica tinta vermelha e verde; escrita ocupando a frente do suporte.
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  * 19 - 4a feira     Pela realização de uma conferência sobre o
    problema comunista de Cuba; Esforços para impedir
    o uso indevido dos elementos nucleares.
  *  Completo já o Conselho de Ministros; Traba-
    lhadores insatisfeitos com situação.
  *  Fiscal pegou usineiro pela gola: “ Homem
    de Responsabilidade” é Sonegador de impostos!; Tentou
    f r auda r  a  P re fe i tu ra  em ma i s  de  um mi lhão ;  Cho
    que de gigantes na Ilha do Retiro (jogo de futebol).
    Um pecado em cada alma.

  * 20- 5a feira    Poderosa  facção  do  Exérc í to  Argent ino  le -
    vantou-se contra o Alto Comando; Dentro de três anos
    a  China disporá de Engenhos mili tares;  Marcha para a
  t rada da Grã Bretanha no Mercado   Comum Europeu.
  *  A l g u n s  n o m e s  e  a  m i s s ã o  d e  C o n s e l h o
    de  Min i s t ro  de  Ou tubro ;  Der ro ta  da  UNE de  Pe rnam
    buco repercute  no sul  do país
  *   D e m a g o g o ,  n o  R e c i f e ,  o  h o m e m    d e 
    v e r m e l h o  é  m i l i o n á r i o  n o  C r a t o ;  A C a m p a n h a  d o 
    U r s o ;  P r e f e i t u r a  i n t e n c i o n a l m e n t e  a l h e i a  a o s  p r o b l e -
    m a s  d o  R e c i f e ;  O  d e s m e n t i d o  d o  s o n e g a d o r ;  P e -
    ç a s  d e  b a r c o  e r a m  d e s v i a d a s  p e l o  m a r i t i m o ;  N o v a
    i n v e s t i d a   d o  m a r  s o b r e  a  o r l a  m a r í t i m a ;
    barracas  e  barca ameaçados de destruição (Olinda)
  *   U m  p e c   B o m  M e s m o  é  C a r n a v a l

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272

Anexo 3 - fólio 10

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel jornal 22 x 32,5 cm; 2 furos de arquiva-
mento; recortes na lateral direita e na borda inferior; autógrafo a lápis preto e a caneta hidrográfica 
tinta vermelha no canto superior direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul e vermelha; 
sinais de caneta esferográfica tinta vermelha e verde; escrita ocupando a frente do suporte.
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    OUTUBRO
  * 18- 5a feira  Mantida a posição russa no tocante entre
    Oriente e Ocidente; Línguas modernas na missa, em 
    vez do latim, em estudo no Vaticano; Estaria sendo
    preparado uma campanha de violência no solo da Repú-
    blica Dominicana
  *  Mais nomes pessedistas no Gabinete; Desco-
    berta o assassino do milionário; Vergonhosa a situação do
    Brasil nos nossos dias.
  *  Quase que definida a sorte dos candi-
    datos à deputado federal; Computador eletrônico
    será adquirido pela Prefeitura de Recife.
  *  Cinema na AIP - reinicio; Expectativa na
    Europa Central pela exibição do “Pagador de Promessas” 

  * 25 - 5a feira     Bloqueio efetivo: navios soviéticos mu
    daram de rumo; Adverte-se que águas que rodeiam Cuba
    podem tornar-se muito perigosas; fidel Castro rejeita qual-
    quer limitação ao Armamentismo de Cuba
  *  Brasil favorável à neutralização de Cuba,
    sob auspícios da ONU.
  *  Sindicato pede estudo de Novas tarifas Pa-
    ra Coletivos da Cidade; Militar tarado foi preso no Cine
    Torre por soldado da RP; Semana da Música com 
    audição em vários educandários.
  *  Orquídea negra
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Anexo 3 - fólio 11

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel jornal 22 x 32,5 cm; 2 furos de ar-
quivamento; recorte na lateral direita; autógrafo a lápis preto e a caneta hidrográfica tinta ver-
melha no canto superior direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul e verde; sinais a 
caneta esferográfica tinta vermelha e verde; escrita ocupando a frente do suporte.
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    NOVEMBRO
             *1o quinta-feira   Fidel Castro insiste em que os EEUU
    deixem a base de Guantanamo; Levadas para uma zona
    mais compacta as forças navais do bloqueio das Caraíbas; De-
    verão “ser breves, porém substanciais” os sermões da missa.
  *(recifenses)       Navios viriam para o Recife, a caminho
    das Carnaíbas; Cardápio Recifense Otília levará a Festi-
    val Internacional; Encerrado período sem haver reunião:
    faltou “Quorum”/ (Olinda);
  *(nacionais)       Brasil terá êxito em Havana, diz o pre-
    sidente do Soviete Supremo; Juliette Greco vem buscar
    a Bossa Nova para As “Caves”; Com agitação e prisões
    teve curso a greve dos metalúrgicos paulistas
    no AIP - “Amor na tarde” e “Banco dos 
    Renegados” (anúncio no jornal do dia 1º; filme a passar no dia 2)

    12. 2ª feira - não há jornal

  *13 - 3ª feira   É uma incógnita a quantidade de ar-
    mas ofensivas que ainda existem em Cuba; Desaparecimento
    de Pérolas avaliadas em um milhão de dólares; Mar-
    cada para o mês de maio, a segunda sessão de Concí-
    lio Ecumênico.
  *  13º Salário: controvérsias são suscitadas;
                                                           ?                                                
            ?              Uma nova fórmula para a 
  volta ao presidencialismo;
    Os sodalícios promovem romaria; “Dau-
  phine” em alta velocidade bateu no ônibus: três mortos”
  
  (Achei  engraçado  a formiga  bater no  elefante...)
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Anexo 3 - fólio 12

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel jornal 22 x 32,5 cm; 2 furos de arquiva-
mento; recorte na lateral direita; autógrafo a lápis preto e a caneta hidrográfica tinta vermelha no 
canto superior direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul; sinais a caneta esferográfica 
tinta vermelha e verde; escrita ocupando a frente do suporte.
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  *          A   Um Raio de Luz.
 
    14- 4a. feira         Capturado o principal chefe da agência do
    Serviço Central em Cuba; Gigantesco “Saturno” iniciará nova
    série de provas  rumo à lua.
  *       Sancionada, cem vetos, a lei sobre abusos
    do Poder Econômico;
  *       Os “Morcegos” temem apontar outros bandos;
    Justiça denegou ontem mandato de seguranção de grupos de
    arrumadores; No  Bairro Novo , foi mais  sentida ontem,
    a investida do mar;
  *  O Assalto ao Trem Pagador

    DEZEMBRO
       dra    3- 2ª           não circula jornal

   4a      * 4 - 3ª                      Moscou só espera o momento favorável
    para firmar tratado de Paz com Alemanha Ocidetal; Con-
    trole da aplicação dum Tratado Integral sobre Provas
    Nucleares.
  *     Devem estar concluídos em março, anteproje-
    tos dos Códigos do Trabalho; Gabinete não deverá ser mo-
    dificado.
  *     Advogado inssite em que estudante seja en-
    xumado; “Habeas corpus” foi impetrado em favor de
    um mas libertou o outro; Comissão de Carnaval re-
    jeitou     ?      os trabalhos   de  propaganda:  Ruins
  *     Um lugar ao sol.
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Anexo 3 - fólio 13

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel jornal 22 x 32,5 cm; 2 furos de 
arquivamento; recorte na lateral direita; autógrafo a lápis preto e a caneta hidrográfica tin-
ta vermelha no canto superior direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul; sinais 
a caneta esferográfica tinta vermelha e verde; escrita ocupando a frente do suporte.
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  * Dia 8 - sábado          ?    Sondagem em busca do can-
    didato para o Ministério da Economia na Argentina;
    Concluída a primeira etapa de trabalho         ?       do
    Concílo Ecumênico; O que controlava os caminhões
    da morte na alemanha Nazista.
  *  13º Salário é confusão geral; Novos
    rumores de golpe voltaram a circular no Rio; Reunião
    Pró-Cuba no rio foi frustada;
  *  Portuários dispostos a recorrer à greve;
    Guri improvisa-se fiscal de trânsito e denuncia con-
    traventor; Exumação do extudante será nos próximos dias;
    Caldo de Cana e preços de cinema: tabela divulgada.
    A Guerra de Tróia.

  * Dia 12. quarta     Demissões movimentam os altos postos da
    força Aérea da República Argentina; Prova de que não
    será impossível a Proibição de provas nucleares; Ex-
    plosão nuclear abre cratera.
  *  Mais quatro devolveram as condecora-
    ções; Regime atual foi debatido no Congresso; Faraco apron-
    ta parecer sobre Reforma Bancária.
  *  Anunciada para 21 Greve do Transporte cole-
    tivo: adere CTU; Dedignados legistas para exumação do 
    estudante amanhã;
  *  Quando Setembro Vier.

  * Dia 15 - sábado  Planos para enfraquecer a Aliança do Atlân-
     tico e minar a seurança do mundo; libertação de
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Anexo 3 - fólio 14

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel jornal 22 x 32,5 cm; 2 furos de arquiva-
mento; recortes na lateral direita e borda inferior; autógrafo a lápis preto e a caneta hidrográfica 
tinta vermelha no canto superior direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul e vermelha; 
sinais a caneta esferográfica tinta vermelha e verde; escrita ocupando a frente do suporte.
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    Presos Políticos e de Militares, Na Argentina, Para a felicida-
    de dos lares; Avioes “Mariner Segundo” fez contacto com Planeta Vênus
  *  Aviões caem na Amazônia; Obrigatório o
    voto no predecito Plebliscito; 13º mês: Sairá a regulamen-
    tação. a  Polí t ica Potiguar diz que paciência do povo
    se esgotou.
  *  Professor faz campanha para situar
    melhor o ensino artesanal; Apelo a Goulart para
    que Clima de Câncer não feche no Recife; Es-
    tudante será exumado 30 dias a´pos sua morte;
    Metas de “Aprenda a ler de pé no chão” estão
    sendo alcançadas
  *  O Cantor e a Bailarina
      21-  Teria havido a greve?

  *ANO - 1963
    Mês - maio  março
    dia 28. 5ª feira          20 de março a
            10 de abril  não há
    jornais  -  Greves dos gráf icos  “do tempo de 
    Miguel    de  Arraes ,  “movimento  de salár io”
    (Aqui merece um parênteses. Saí da aula de Inglês às 8h. 35.
    Cheguei no Arquivo do Jornal e me plantei. Na ânsia de 
    terminar logo - porque sabia, que se parasse talvez só retornasse
    quatro dias depois ao trabalho - saí da sala às 16h. Fui
    ao almoxarifado, procurar exemplares referentes às cole-
    ções às datas, que não tinham nas coleções. Não achei. Foi
    quando um velhinho da oficina disse: Ah, já sei 
    o que é...) E falou naquilo ali em cima. Os jornais
    passaram simplismente 20 dias sem circular
              LOGO
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Anexo 3 - fólio 15

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel jornal 22 x 32,5 cm; 2 furos 
de arquivamento; autógrafo a lápis preto e a caneta hidrográfica tinta vermelha no canto 
superior direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul e vermelha; sinal de caneta 
esferográfica tinta vermelha; escrita ocupando a frente do suporte.
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    Maio - 21 - 3ª

  *  Prevalecerá, ao que se consta,
    governo de orientação esquerdista na Itália; Estados
    Unidos terão outra dor de cabeça na A. L.
  *  Pormenores do Decreto sobre abusos
    do Poder econômico; Governo decide agir sozinho
    nas reformas de base.
  *   Vo tação   do   p ro j e to  c r i ando  e 
    extinguindo cargos foi adiado (Câmara Municipal); Na -
    vio traz resto de equipamento para fábrica de 
    borracha.
  *  Câmara  Ardente

    28/de - 3 - 63 -  quinta  - greve
    5/4      63 -    sexta  ¨
    6/4      63-     sábado ¨
    7/4      63-     domingo ¨

  e
  21  de  maio ,  quando acabou a  greve ,  es ta  a í !
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Anexo 4 - fólio 1

Recorte de revista; sem identificação; 20,3 x 27,8 cm; frente.



285

Anexo 4 - fólio 2

Recorte de revista; sem identificação; 20,3 x 27,8 cm; verso.
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Anexo 4 - fólio 3

Recorte de revista; sem identificação; 20,3 x 27,8 cm; etiqueta com datiloscrito 3,2 x 4,5; frente.



Anexo 4 - fólio 4

Recorte de revista; sem identificação; 20,3 x 27,8 cm; verso.
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Anexo 4 - fólio 5

Recorte de revista; sem identificação; 20,3 x 27,8 cm; frente.
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Anexo 4 - fólio 6

Recorte de revista; sem identificação; 20,3 x 27,8 cm; verso.
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Anexo 4 - fólio 7

Recorte de revista; sem identificação; 20,3 x 27,8 cm; frente.
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Anexo 4 - fólio 8

Recorte de revista; sem identificação; 20,3 x 27,8 cm; verso.
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Anexo 5

Recorte de revista; sem identificação; 20,5 x 29 cm; colada em uma folha de 21,5 x 31,5; etiqueta com 
datiloscrito 3,2 x 4,5 cm; 2 furos de arquivamento; marca de durex; marcas de oxidação.
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Anexo 6

Postais 10,5 x 15 cm; colados em uma folha de 21,5 x 31,5 cm; etiquetas com daliloscrito 3,2 x 4,5 
cm; autógrafo a caneta hidrográfica tinta preta.
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Anexo 7

Postais 10,3 x 14,8 cm; colados em uma folha de 21,5 x 31,5 cm; etiquetas com daliloscrito 3,2 x 4,5 
cm; 2 furos de arquivamento na lateral esquerda.
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Anexo 8

Postais 10,3 x 14,8 cm; colados em uma folha de 21,5 x 31,5 cm; recorte com datiliscrito 3 x 19,1.
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Anexo 9

Postais 10,5 x 15 cm; colados em uma folha de 21,5 x 31,5 cm; etiquetas com daliloscrito 3,2 x 4,5 
cm; 2 furos de arquivamento na lateral esquerda.
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Anexo 10

Postal 10,2 x 14,5 cm; colados em uma folha de 21,5 x 31,5 cm; recorte datiloscrito de 10,2 x 14,5 
cm.
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Anexo 11

Recorte de revista 19 x 30,5 cm; colado em uma folha de 21,5 x 31,5 cm; etiqueta com daliloscrito 
3,2 x 4,5 cm; 2 furos de arquivamento na parte superior.
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Anexo 12

Recorte de revista 20,2 x 28 cm; colado em uma folha de 21,5 x 31,5 cm; etiqueta com daliloscrito 3,2 
x 4,5 cm; marca de grampo no canto superior esquerdo; marca de durex; sinais a caneta esferográfica 
tinta preta e vermelha.
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Anexo 13

Cartão  15,5 x 22,1 cm; colado em uma folha de 21,5 x 31,5 cm; etiquetas com daliloscrito 3,2 x 4,5 
cm; marcas de durex.
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Anexo 14

Imagem recortada 9 x 12 cm; colado em uma folha com datiloscrito; 15,5 x 21,5 cm. 
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4. Edição eletrônica

 A Crítica Genética se debruça sobre os documentos do processo criador e busca re-

vitalizar os manuscritos que de maneira geral são vistos como “os restos” de uma constru-

ção. Talvez esta perspectiva ocorra pelo fato de que frequentemente este material é pouco 

acessível ou até mesmo desprezado pela crítica tradicional como nos apresenta Philippe 

Willermart no seu ensaio Crítica Genética e Marginalidade (Willermart, 2005, pp.17-21).

 Contudo, não podemos desconsiderar que apesar das dificuldades existentes neste 

tipo de estudo a tecnologia viabiliza, hoje, uma possibilidade de contato com os documen-

tos processo criador. Para os que são atraídos pelas marcar e pegadas que o artista deixa 

ao longo de seu trabalho, temos nesta edição eletrônica uma forma de aproximação.

CD
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5. Considerações finais

 Em um manuscrito existe um percurso e um trabalho em curso e ao estudá-lo po-

demos perceber parte da consciência estrutural e estilística do escritor, o movimento do 

pensamento, o seu modo de forma a matéria, os seus anseios e desejos que podem ou não 

ser concretizados na obra. Esse contato como os documentos do processo nos apresenta 

um mundo de escolhas e hesitações e a nota de planejamento é um momento deste trajeto 

da criação, podendo até mesmo indicar uma primeira visão de conjunto se considerarmos 

que o texto publicado é a metonímia de todo o trabalho.

 No geral estas notas têm uma linguagem mais telegráfica e um discurso indicativo, 

traçando determinações que são utilizadas como lembretes pelo escritor e o interessante 

é que o material nos dá a dimensão de um trabalho não realizado, seja através de apon-

tamentos de elementos narrativos (espaço, tempo, personagens) ou uma síntese de partes 

da obra. Logo, temos o contato direto com a imaginação, lirismo, crítica, metalinguagem, 

intertextualidade e a invenção de Osman Lins que vai do erudito ao popular ao realizar 

uma poética fundada na tensão entre a inserção do homem no cosmos e seu enraizamento 

histórico.

 Apresentada, então, esta edição das notas de planejamento do romance Avalovara 

é possível visualizar que o ato da criação abrange não apenas uma concepção artística 

que se desenvolve ao longo do processo, mas também uma consciência da construção. A 

elaboração da obra agrega elementos que vão aos poucos se integrando, tomando forma, 

montando um painel amplo e diversificado, ela apresenta procedimentos múltiplos e visões 

diferenciadas que evoluem de acordo com a proposta do artista, mostrando realmente que 

o criador sustém o mundo em sua em sua órbita.

 Contudo, sem chegar a conclusões, o que de certa forma não combinaria com o 

conjunto de informações existentes nos documentos do processo criador, há ainda a pos-

sibilidade de se reiterar várias reflexões que foram colocadas devido a diversidade e com-

plexidade dos temas. 

 Embora percorrer os labirintos de Avalovara exija leitores muito atentos, Osman 

Lins advertiu que em cada momento de sua produção, o romance que escreveu era o melhor 

que podia fazer e o que melhor correspondia sua visão do gênero, porém o mais ambicioso 

foi Avalovara, pois:

trata-se de um mundo muito denso, muito compacto, e alguns anos hão de passar 
antes que se comece realmente a penetrá-lo. Muitos estudos, alguns leitores mais 
atentos, e particularmente seus tradutores – que têm de lê-lo em profundidade, por 
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força do ofício –, já se deram conta que se trata de um universo amplo, com infini-
dades de problemas humanos e literários lá dentro, à espera de decifração 21.
  

 Longe de apresentar uma sequência de documentos que venham a corroborar com 

esta declaração, as notas de planejamento pontuam os caminhos para este “mundo denso” e 

ao serem reveladas nos ajudam na compreensão desta complexidade. Desse modo, ao tirar 

os documentos do processo criador de Avalovara dos arquivos e colocá-los outra vez em 

movimento temos a possibilidade de observar uma diversidade de temas e questões elabo-

rados por Osman Lins e a sua preocupação com a criação literária.

21 - Lins, 1979, p.266.
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