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Eu penso assim: existe o mundo, existem as 
palavras, existe a nossa experiência do mundo e a 
nossa experiência das palavras. E tudo isto está 
ordenado, é um cosmos. Mas no momento em 
que o escritor se põe diante de uma página em 
branco para escrever o seu livro, a sua narrativa, 
as palavras explodem, então ele está novamente 
diante do caos do mundo e do caos das palavras, 
que ele vai reordenar. Vai haver uma nova 
passagem do caos ao cosmos. (Osman Lins) 
 
Admiro os poetas. O que eles dizem com duas 
palavras a gente tem que exprimir com milhares 
de tijolos. (Vilanova Artigas) 
 
De qualquer modo, não deixamos de ler histórias 
de ficção, porque é nelas que procuramos uma 
fórmula para dar sentido a nossa existência. 
(Umberto Eco) 
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RESUMO 
 

Este trabalho trata do romance Avalovara, de Osman Lins sob o ponto de vista do 
entrecruzamento de linguagens para compreender como a cidade e seus lugares são 
representados na obra e quais seus significados. Seguindo o movimento de uma espiral sobre 
um quadrado estável, o personagem Abel se desloca na procura de uma Cidade idealizada, 
durante esta trajetória, se envolve amorosamente com três personagens femininas. Após 
visitar diversas cidades europeias, Abel retorna ao Brasil, que sob ditadura militar, se encontra 
em clima de extrema opressão. A busca pela Cidade sem nome termina quando Abel encontra 
em , a personagem Inominada, o amor, o sentido de sua vida, a literatura. Avalovara nos 
conduz a uma reflexão sobre a origem das coisas, do fazer literário, da busca do amor e da 
literatura, metaforicamente representada pela busca da Cidade. A visibilidade da Cidade no 
final do romance coincide com a entrega dos amantes ao ato sexual, no tapete. Naquele 
momento misturam-se personagens, corpos, textos, memórias, palavras, a Cidade, os 
monumentos e um rio. Abel está em  , é literatura, é Cidade e seus lugares sagrados.  
 

Palavras-chave: Avalovara. Cidade. Literatura e arquitetura. Lugar sagrado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



7 

 

ABSTRACT 

 
This work deals with the novel Avalovara, by Osman Lins under the perspective of the 
languages intertwining in order to understand how the city and its places are represented in 
this work and which are the meanings involved. Following the movement of a spiral on a 
balanced square, the character Abel moves himself searching for an idealized City. During 
this trajectory, he gets involved romantically with three female characters. After visiting 
several European cities, Abel comes back to Brasil – which was under a military dictatorship 
– and finds the country in an extreme opressed atmosphere. The search for the City without a 
name ends when Abel finds in   – the nameless character – the love, the meaning for his life, 
the literature. Avalovara takes us to a reflection on the origin of things, on the literary making, 
the search for love and literature, metaphorically represented by Abel’s search for the City. 
The visibility of the City in the end of the novel coincides with the lovers indulging 
themselves with the sexual act, on the carpet. In that moment, characters, bodies, texts, 
memories, words, the City, the monuments and a river, they all get mixed up. Abel is in  , it is 
literature, it is the City and its sacred places.  
 
Keywords: Avalovara. City. Literature and architecture. Sacred place. 
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INTRODUÇÃO 

 

Osman Lins (1924 - 1978) durante sua curta existência dedicou-se à literatura, à 

palavra escrita e à encenada, à cultura e à educação. Sua produção abrange vários gêneros e 

atinge diferentes graus de complexidade. A plasticidade de sua linguagem favoreceu a 

transposição do texto escrito para a linguagem verbo-visual do cinema e da televisão. Seus 

ensaios críticos são referências em tópicos de estudos literários, como o espaço e o tempo. 

Suas obras de análise da cultura brasileira e de denúncia do sistema educacional do país ainda 

são atuais e merecem releituras que as contextualizem no momento presente. Esse escritor que 

fez do exercício da palavra uma vivência e fez da palavra a sua experiência de vida não se 

limitou à linguagem verbal, mas a transformou em campo de confluência de diferentes 

linguagens. 

Na década de 70, especialmente neste momento da história política brasileira, da 

ditadura militar, alguns artistas e escritores foram censurados e até mesmo exilados do Brasil. 

Osman Lins permanece no país, reconhecendo a dificuldade do exercício do seu ofício de 

escritor em face da pobreza e da miséria de regiões como o nordeste brasileiro, da decadência 

dos centros históricos, que tornam as cidades sem identidade, e assumindo as consequências 

nefastas do regime político da época. 

 

Talvez Osman Lins tenha sido um dos escritores brasileiros que mais refletiram, ou 
pelo menos explicitaram suas reflexões sobre o ato de escrever e ficcionalizaram o 
exercício "problemático da literatura", valendo-se aqui das palavras de Borges, 
desde os primeiros passos de um escritor verde até a conquista da expressão na sua 
maturidade. Avalovara condensa essas questões de modo significativo (NITRINI, 
2010, p.140). 

 

A inserção de símbolos gráficos não alfabéticos na narrativa, a descontinuidade do 

tempo, a hipertextualidade, a visão não perspectívica das ações, a reflexão sobre o ato de 

escrever, representam algumas das inúmeras características do texto osmaniano verificadas 

principalmente após a publicação de Marinheiro de Primeira Viagem. Autor considerado 

denso, de difícil leitura, Osman atualmente tem despertado maior interesse de leitores 

especializados, tendo em vista a novidade de sua linguagem clara e culta, e o seu processo 

criativo, a sua reflexao metaliterária. Estudos acadêmicos abordam sua obra a partir de 

múltiplos aspectos, reconhecendo seu valor no panorama da literatura brasileira e a não 

correspondente repercussão no âmbito da recepção:  
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Autor premiado desde o primeiro romance, a partir do lançamento de Nove Novena, 
começa a dividir o foco, dentro e fora do Brasil, com autores como Clarice Lispector 
e Guimarães Rosa. Tal acolhida privilegiada pelas mais altas esferas de profissionais 
da leitura infelizmente não se traduz em semelhante recepção pela massa de leitores, 
motivo pelo qual Lins – embora quase unanimemente aclamado pela crítica - nunca 
foi tão conhecido quanto Clarice, Rosa ou Jorge Amado (para citar um autor mais 
popular). Os “profissionais da literatura” (escritores, críticos, acadêmicos, 
tradutores) formaram – e ainda formam - seu mais fiel e entusiasmado público. 
(FRITOLI, 2012, p. 105). 
 

Ainda assim, muito se tem escrito e publicado no Brasil sobre Osman Lins em teses, 

dissertações, artigos, ensaios e resenhas. Neste sentido, vários pesquisadores, em diferentes 

regiões brasileiras, estudam e atuam como focos de divulgação de sua obra como Ana Luiza 

Andrade da Universidade Federal de Santa Catarina, Elizabeth de Andrade Lima Hazin, líder 

do grupo Gataco da Universidade de Brasília, Ermelinda Ferreira da Universidade Federal de 

Pernambuco, Leny da Silva Gomes do Centro Universitário UniRitter no Rio Grande do Sul, 

Odalice de Castro e Silva da Universidade do Ceará, Sandra Nitrini da Universidade de São 

Paulo, e Zenia de Faria da Universidade de Goiás, entre outros. Todas estas pesquisas 

demonstram que Osman Lins, aliando tradição e inovação, é fonte de reflexão que se expande 

na absorção de novas abordagens teóricas, de visões sediadas em outras áreas do 

conhecimento. Suas obras da década de 70, entre elas Avalovara, objeto deste estudo, são 

exemplares de uma produção que não capitulou às desmedidas e à violência da ditadura, mas 

trouxe para o romance a beleza das outras artes, transfigurando, assim, a linguagem 

arquitetônica, musical e das artes plásticas em linguagem verbal, fazendo-as conviver com a 

representação da brutalidade e o repulsivo do quotidiano de uma sociedade sujeita à opressão.  

Segundo o próprio autor, Avalovara expõe a construção do romance e do complexo 

processo do fazer literário. Sobre esse processo particular de Osman e entendendo 

cosmogonia como o termo que abrange os diversos mitos e teorias sobre as origens do 

universo, Sandra Nitrini escreve: 

 

Diante da página em branco, o escritor encontra-se diante do caos do mundo e do 
caos da palavra que ele vai ordenar, operando, desse modo, uma nova passagem do 
caos ao cosmos. O quadrado palindrômico é a imagem do espaço cósmico e da 
página do livro. A figura de uma espiral, símbolo do tempo, sobrepõe-se ao 
quadrado palindrômico (NITRINI, 2010, p.144). 

 

Além de Marinheiro de primeira viagem, um relato de viagem em que realidade se 

funde com ficção, publicado em 1966, destacamos, nesse sentido, Retábulo de Santa Joana 

Carolina, narrativa organizada em doze mistérios, porque nesta se sobressai a intima relação 

esteticamente construída entre o cosmo e a personagem. Observamos nos três primeiros 
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segmentos que funcionam como ornamentos dos mistérios, que o início é a representação da 

criação do cosmos “tudo medido pela invisível balança” (LINS, 1975, p.87), o segundo, da 

casa, “através de suas portas temos acesso ao resto do Universo e dele regressamos, através 

das janelas, o contemplamos” (LINS, 1975, p.89). A casa é responsável pela proteção do 

homem na vastidão do universo. E finalmente o terceiro mistério fala da cidade e da praça, do 

lugar de encontro entre os homens, onde se realizam procissões, sermões, circos, badalar de 

sinos, festas e lançados para o alto, fogos de artifício, ligando o céu e a terra.  

Avalovara trata da busca de um escritor jovem, Abel, pela Cidade, pelo amor 

verdadeiro e pelo sentido da vida. A viagem que realiza pela Europa em busca desta Cidade 

de que sequer sabe o nome, reforça sua identidade como um personagem nordestino que, 

embora admire lugares e monumentos culturais do velho continente, não pode negar sua 

origem e seu passado brasileiro.  

Em Paris, se apaixona por Anneliese Roos, uma mulher alemã feita de cidades, vazias 

e inatingíveis. Nesta busca, Abel não encontra a Cidade e tampouco concretiza o amor que 

sente por Roos. Na volta para o nordeste do Brasil, sua terra de origem, conhece a 

personagem Cecília, seu segundo amor, personagem hermafrodita, povoada de pessoas, 

trabalhadores e seres calados. O conhecimento encontrado por Abel no exterior, através da 

experiência com Roos somado à riqueza das manifestações populares brasileiras vivenciadas 

em Cecília, é acompanhado de uma reflexão teórica sobre o ato de criar e estabelece uma 

relação conciliatória entre o que é culto, mediatizado em Roos e o que é poético, popular, em 

Cecília. 

Mas o grande e culminante amor de Abel é a personagem identificada pelo símbolo 

. Depois da morte de Cecília, Abel a conhece na região sul do país, na praia do Cassino, e 

posteriormente, os encontros dos amantes ocorrerão nas cidades de Ubatuba e de São Paulo. 

Esta última é a cidade que Abel elege para viver e prosseguir em sua obra literária.  

O romance é estruturado em temas distribuídos conforme a intersecção de uma espiral 

sobre um quadrado, dividido em 25 pequenos quadrados que contêm 25 letras, as quais 

compõem, por sua vez, o Palíndromo Sator Arepo Tenet Opera Rotas inventado, no romance, 

por um escravo da cidade romana Pompéia. A frase, que pode ser lida igualmente em várias 

direções, é composta de cinco palavras, cada uma com cinco letras. Como algumas das letras 

são repetidas, na totalidade da composição da frase entram apenas oito - R S P A O T E N - 

que, distribuídas pelos quadrados menores, constituem as indicações dos oito temas do 
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romance. Cada tema pode ser lido separadamente, seguindo a letra que o representa, ou a 

leitura pode ser feita linearmente conforme a organização do livro.  

Assim, já de início, o leitor se vê convidado a escolher e percorrer caminhos que o 

levam a circular por compartimentos ou temas, limitados espacialmente pelo quadrado e 

conduzidos pelo movimento ilimitado da espiral. Esse elemento paratextual já é indicativo de 

que o romance obedece a um projeto arquitetônico, pois seu eixo estruturador é uma forma 

geométrica conhecida, a espiral infinita, símbolo da vida e do movimento. “A espiral cuja 

formação natural é frequente no meio vegetal (vinha, volubilis) e animal (caracol, conchas, 

etc.), evoca a evolução de uma força, de um estado” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2003, 

p.397).  

Esta força, a espiral, impulsiona a sequência não linear dos fatos e ações narrados na 

obra. O romance é construído pela passagem da espiral, limitada pelo quadrado fechado, 

dividido nos vinte e cinco quadrados menores. Segundo o dicionário de símbolos 

 

[...] a espiral é uma figura anti dinâmica, ancorada sobre quatro lados. Simboliza a 
interrupção (ou parada), ou o instante antecipadamente retido. O quadrado implica 
uma ideia de estagnação, de solidificação; e até mesmo de estabilização na 
perfeição. Muitos espaços sagrados tomam uma forma quadrangular: altares, 
templos, cidades, acampamentos militares. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2003, 
p.750). 

 

A passagem da espiral por cada um dos quadrados menores indica o retorno cíclico 

dos temas nomeados pelas letras do Palíndromo. Simbolicamente, perpassa muros e, 

concretamente, se expande através do leitor, e da possibilidade que tem a literatura de permitir 

a visão de outros lugares, de construir outras vidas, outras dimensões. A sucessão de temas é 

governada pelo giro da espiral em direção ao tema N, centro do quadrado e capítulo final de 

Avalovara. Se a espiral é o tempo, o movimento, o quadrado é o espaço onde acontece a 

trajetória da vida, o limite. 

A cada letra do romance, particularmente denominada tema, é adicionado um título 

com significado específico que sugere o eixo do tema correspondente. Ao tema R é acrescido 

o título  e Abel: Encontros, Percursos, Revelações; ao S, A Espiral e o Quadrado; ao O, 

História de , Nascida e Nascida; ao A, Roos e as Cidades; ao T, Cecília entre os Leões; ao 

P, O Relógio de Julius Heckethorn; ao E,  e Abel: Ante o Paraíso; e ao N,  e Abel: o 

Paraíso. Dentro de cada tema, ocorrem interferências de fatos e personagens de outros temas, 

gerando quebras da estrutura sequencial tradicional com um início, meio e fim. Esta forma 
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aparentemente caótica, que se revela extremamente controlada, é análoga à procura da Cidade 

pelo personagem Abel que aparece nos temas A, T, E e N conforme será demonstrado. 

No romance é verificada, de várias formas, a importância que assume a cidade: na 

construção da personagem feminina Roos associada às cidades do tema A; na busca do 

sentido de sua vida, do amor e da literatura, representada metaforicamente pela procura de 

uma Cidade idealizada e na finalização do romance no momento em que Abel junto a , no 

tapete, se depara com a Cidade, a literatura, o paraíso. 

Cada relacionamento de Abel se desenrola em um espaço e um tempo determinados. O 

encontro com Roos acontece em cidades europeias, com Cecília - um ser duplo, andrógino, 

Abel transita pelas cidades de Olinda e Recife e com , a personagem Inominada, síntese de 

todas as buscas de Abel e dos dois amores anteriores, os encontros furtivos são realizados em 

Ubatuba e na cidade de São Paulo. 

Esses dois fatores, a organização estrutural do romance e o destaque dado às cidades, 

já são suficientes para despertar o interesse em uma investigação que associa Literatura e 

Arquitetura. Como docente, ministro disciplinas da área de teoria e história da arquitetura e do 

urbanismo e acredito na importância da literatura na construção do conhecimento e da 

memória social. Sabemos que mediante a análise de outras artes como a literatura, a fotografia 

e as artes plásticas, melhor entendemos o processo das transformações urbanas de um 

determinado lugar. Neste sentido, produzi algumas publicações, especificamente sobre a obra 

de escritores gaúchos como Reynaldo Moura e a modernidade em Porto Alegre (2006), A 

Literatura de Ficção na construção da memória urbana de Porto Alegre (2006), Escritos 

sobre a cidade (2007) e Dyonélio e os Ratos (2011). Nesses textos, analiso suas contribuições 

relativas à memória urbana de Porto Alegre.  

O que nos leva a estudar essas relações entre a arquitetura e a literatura, através de 

análise de espaços narrados, é a constatação de que o escritor, como um leitor especial da 

cidade, possui um tipo de apreensão diferenciada dos demais. Essa percepção é resultado de 

uma observação muito peculiar em que, como escritor “apenas vê mais ou menos em raio-X, 

o que a maioria das pessoas submersas na vida corrente percebe pouco ou não percebem. O 

poeta é um observador. É por isso que pode muito bem servir à sociedade” (MERQUIOR, 

1963, p.34).  

No romance Avalovara, certas cidades visitadas e nomeadas por Abel, protagonista do 

romance, não foram selecionadas pelo autor de modo aleatório. Constatamos que essas 

representações de cidades, com seus edifícios, monumentos e lugares sagrados, são de 
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importância fundamental para a cena literária do texto. Se a formação das cidades é 

decorrente de concepções mítico-religiosas e de necessidades sociais, então se originam de 

diferentes maneiras e possibilitam interpretações historicamente situadas. Interessa-nos saber 

quais cidades são representadas em Avalovara, identificar espaços e analisar sua 

funcionalidade e quais são suas significações no texto. 

Em Avalovara identificamos representações de cidades, espaços e edifícios relevantes, 

passíveis de análise histórica, urbana e compositiva, carregados de sentido e potencialidades. 

No decorrer deste trabalho, elas serão identificadas e analisadas segundo conceitos de habitar, 

de lugar e de quadratura, formulados pelo filósofo alemão consagrado, Martin Heidegger 

(1889-1976), em uma confereência denominada Construir, Habitar e Pensar e pelo arquiteto 

e teórico norueguês Norberg Schulz (1926-2000), seguidor das ideias de Heidegger, o qual 

aborda as questões da arquitetura sob o ponto de vista da fenomenologia.  

Martin Heidegger, Felix Guattari, autor de As três Ecologias, publicada em 1990, que 

atenta sobre a maneira como vivemos neste planeta no contexto da aceleração das mutações 

técnico-científicas e Norberg Schulz estão conectados com uma nova maneira de pensar os 

ambientes naturais e os modos como os seres vivos se relacionam. Esta maneira encontra 

respaldo na ecocrítica, uma inspiração teórico-metodológica que estuda a relação entre a 

literatura e o ambiente físico. Avalovara, além de ser uma reflexão metaliterária, é, sobretudo, 

um texto que pode ser lido sob esta perspectiva. 

O entendimento e a origem das cidades, de seus ritos e suas relações com o sagrado 

encontramos em Joseph Rykwer e Mircea Eliade. O Dicionário dos símbolos: mitos, sonhos, 

costumes, gestos, formas, figuras, cores, números de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant 

contribuiu de forma permanente na tentativa de entender a linguagem dos símbolos implícita 

no texto. 

Abel parte para Europa em busca de uma Cidade, sem nome. Fixado em Paris, viaja 

para outros países, conhece cidades e uma personagem de origem alemã, Anneliese Roos. A 

partir daí, muitas referências reais são encontradas, nomes de ruas, avenidas, parques, praças, 

edifícios, cafés, etc. Uma leitura proposta a entender o romance Avalovara, sob o ponto de 

vista da arquitetura, resultou na divisão do trabalho em três partes. A busca da Cidade, o 

encontro com referentes identificáveis de cidades reais e seus significados constituem a 

primeira parte do trabalho, dividida em cinco capítulos.  
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No primeiro, abordamos algumas especificidades do escritor; o olhar ecocrítico, a 

reflexão metaliterária, o aperspectivismo de sua narrativa e a leitura especial que o escritor faz 

sobre a cidade e seus lugares.  

No segundo capítulo, associamos ao Palíndromo estruturador do romance, a metáfora 

da fundação das cidades antigas romanas, assim ampliamos o conhecimento sobre os ritos de 

fundação das cidades, os lugares sagrados e a relação que existe entre a cidade celestial e a 

cidade dos homens. 

O terceiro capítulo agrupa as cidades percorridas por Abel na Europa e no Brasil, 

partindo de referentes reais, nos levando a pesquisar como a literatura refrata a realidade e 

qual a relação entre elas. Outra maneira de representação das cidades aparece em partes do 

corpo de Roos, como fragmentos identificáveis, importantes cenários e centros de resistência 

de lutas e massacres da Europa medieval, é o que trata o quarto capítulo. Finalizando esta 

primeira parte, o capítulo cinco refere-se à Cidade sem nome, com letra maiúscula, conferindo 

maior importância em relação às outras, esta Cidade é visualizada por Abel no corpo de Roos 

em Paris, na cisterna da casa em Recife e em um canavial numa região de Pernambuco. 

Na busca de uma Cidade, Abel se depara com modelos exemplares de arquitetura. Na 

segunda parte deste trabalho, destacamos dois edifícios singulares encontrados no percurso de 

Abel pela Europa, o palácio Chambord, na França, e o conjunto da Isola Bella na Itália. No 

Brasil, o destaque é o edifício Martinelli, moradia da personagem , nascidade e nascida na 

época da ditadura militar. Os três edifícios são obras monumentais, apresentam 

excentricidades construtivas e são produtos de sonhos de personalidades marcantes da 

História. 

A terceira e última parte identifica e analisa três lugares no texto que, a partir de certas 

ocorrências e reações de alguns personagens, são transformados e passam a constituírem 

lugares sagrados. O primeiro lugar é no Recife, quando Abel ainda jovem, se isola em torno 

de uma cisterna. Olhando para a água, busca um sentido para sua vida, almeja encontrar o 

amor, ocorrendo o que podemos interpretar como a iniciação de Abel em busca do 

conhecimento. O segundo lugar é habitado pela personagem , o terraço do edifício 

Martinelli em São Paulo onde uma estranha ave realiza voos espiralados no céu, tentando se 

aproximar de seu corpo em direção ao seu ventre. Finalmente o terceiro lugar está localizado 

na sala de um apartamento da cidade de São Paulo, em que os dois personagens, Abel e , se 

encontram, vivem a experiência do ato sexual e diluem-se como seres opostos na busca da 

unidade, do paraíso, aí se dá o desfecho do romance. 
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Esta maneira de organização do trabalho obedece ao princípio de análise, do geral para 

o particular. Da amplitude da viagem empreendida pelo personagem Abel ao exterior em 

busca de uma cidade sem nome, passando por dois envolvimentos amorosos abortados, em 

Paris e no Recife, convergimos para um espaço limitado de um tapete onde o personagem, 

junto a , viverá momentos de entrega e paz infinita. O tapete é o lugar sagrado, o plano de 

ocorrências significativas das ações finais, onde a Cidade e a literatura, os humanos e os 

animais, Abel e  se fundem, construindo uma unidade. 
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PRIMEIRA PARTE: EM BUSCA DA CIDADE 
 

O tema da cidade na literatura de ficção foi trazido à cena pela modernidade como seu 

representante principal porque, abrigando alguns bilhões de pessoas, tem sido palco de 

variadas e contínuas expressões humanas.  

 

Assim, a cidade – como sublinha Michel de Certeau (A invenção do cotidiano) – a 
cidade é o teatro de uma guerra de relatos, o que se pode entender tanto como a 
multiplicidade de vozes que formam a cidade polifônica (Massimo Canevaci), 
quanto a ação dos grandes relatos da TV e da publicidade que esmagam ou 
atomizam os pequenos relatos de rua ou de bairro (GOMES, R., 2009, p.22). 
 

Sobre as representações da cidade construídas pela literatura, Renato Gomes afirma 

que textos descrevem a cidade como um discurso, considerando, além dos aspectos físico-

geográficos, costumes e tipos humanos. Este processo de criação resulta “em uma cartografia 

simbólica, em que se cruzam o imaginário, a história, a memória da cidade e a cidade da 

memória” (GOMES, R., 2009, p.24). Diz ele que a cidade da multidão passa a ser a grande 

personagem de muitas narrativas consagradas ao longo do século XX, assim é Paris para a 

produção de Baudelaire, Buenos Aires para Jorge Luis Borges, o Rio de Janeiro para 

Machado de Assis e Lima Barreto, e Recife para Osman Lins e outros tantos escritores que 

observam e escrevem sobre as cidades.  

 

Há necessidade, portanto, do habitante re-situar-se nessa cidade disseminada, de que 
cada vez temos menos ideia onde começa, onde termina, em que lugar estamos 
(além da cidade é ainda a cidade – cf. Calvino). Tem-se, desta forma, baixa 
experiência do conjunto da cidade: nos usos da cidade e nos imaginários, perdeu-se 
a experiência do conjunto: atores tradicionais parecem ocupar-se de pequenos 
fragmentos (Canclini, p. 82 In:GOMES R., 2009, p.22). 
 

Mas a cidade escrita é também resultado da leitura e construção do sujeito que a lê, é 

constituída de cenários móveis, de arranjos mentais e modos diferentes de imaginá-la. Quando 

o escritor argentino Jorge Luiz Borges em 1921 regressa da Europa onde passou sete anos 

encontra a cidade de Buenos Aires muito diferente, urbanizada com ruas e avenidas abertas 

entre as ruas de casas baixas. Na tentativa de reconstruir a cidade de sua infância em 1930 

realiza um projeto de livro chamado Evaristo Carriego nome do amigo e poeta argentino, em 

que incluiria uma série de fotografias de casas baixas da antiga cidade, “donde se estaban 

sustituyendo lãs casas bajas de tapias rosadas por edifícios cuyas fachadas tapaban el cielo” 
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(GRAU, 1997, p.20). Esta tentativa de Borges de recuperar a imagem da cidade antiga nos 

livros, através de fotografias, revela a maneira de valorizar e preservar uma arquitetura que, 

segundo ele, era de uma qualidade superior àquela que estava se afirmando como moderna na 

cidade de Buenos Aires, já com a inserção do Art Nouveau. 

Renato Gomes destaca o livro As cidades invisíveis de Italo Calvino que, segundo ele, 

é uma mistura de racionalidade geométrica formal com existência humana, cuja leitura é uma 

travessia que estabelece conexões particulares entre o narrador e o leitor. No romance citado, 

um personagem do livro, o veneziano Marco Polo, descreve para o imperador Kublai Khan, as 

cidades de seu império, desconhecidas pelo soberano, todas com nome de mulher e narradas 

com precisão de detalhes. Mediante uma situação dialogal entre os dois interlocutores o 

resultado  

 
[...] gera grafias urbanas que constituem o relato sensível dos modos de ver a cidade, 
produzindo uma cartografia simbólica, captando a cidade enquanto “símbolo 
complexo capaz de exprimir a tensão entre racionalidade geométrica e emaranhado 
de existências humanas”, como ressalta Ítalo Calvino, no ensaio “Exatidão”, uma 
das Seis propostas para o próximo milênio (GOMES, R., 2009, p.24). 

 

As “grafias urbanas”, resultantes de diferentes olhares dos leitores especiais, 

fotógrafos, poetas, romancistas e cronistas, confirmam que é possível viajar através da 

literatura. A cidade imaginada representada é diferente para cada leitor que a lê e também 

diferente em cada vez que retorna à leitura.  

Avalovara nos convida a pensar sobre o que é literatura e qual sua relação com nossas 

vidas, mediante o ensaio chamado A viagem e o rio, escrito por Abel. Seu conteúdo é uma 

reflexão sobre a criação literária, do romance em particular e distribuído em fragmentos 

dispersos no tema R, em formato de letra itálico, trata “do tempo mítico e suas relações com a 

narrativa”, conforme as palavras de seu autor. 

Segundo a pesquisadora Elizabeth Hazin, Abel é um viajante cujo nome remete às 

origens da criação do mundo, como pastor e nômade se move na terra, se desloca em busca de 

tudo, do amor, do paraíso e, através de um rio, navega pelo mundo. Para Osman Lins, escreve 

Hazin, a literatura é uma grande viagem “uma peregrinação a lugar desconhecido. Busca. 

Caminhos a serem percorridos. Sendo assim, o texto é uma espécie de mar, sobre o qual se 

navega precisamente aquele espaço que oferece perigos e enganos” (HAZIN, 2010, p. 15). 

 

Existe o Pai? Nele e em torno dele: um rumor sem silêncios, cortiço ressoante de 

abelhas, a Eternidade ressoando: em torno dele e nele. Abelhas zumbem imóveis 

soando: em torno dele e nele. Abelhas zumbidoras, suspensas - não se movem - em 
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toda a extensão do Tempo e do Mundo. Muito havendo convivido com as águas e à 

força de ler na superfície, diz o pescador: "Aqui há peixe". Onde? Quantos? Não 

sabe e o peixe é veloz: não pára ante o anzol e as interrogações (LINS, 2005, R8, 
p.51).1 

 

Este fragmento fala de um tempo sem início e fim, cíclico, portanto um tempo mítico 

relacionado ao tempo das origens. A viagem, o percurso da vida, possui um objetivo para 

Abel que inicialmente desconhece "Que procuro?" Persigo uma caça ignorada, anos, caço na 

cegueira. Posso se desconheço o objeto da procura, chegar um dia ao seu termo? (E13, p.357). 

Abel questiona neste fragmento o que a humanidade, desde os tempos mais remotos de sua 

existência, anseia por responder. 

 

Agora, próxima e, contudo, imaterial na sua transparência, a resposta se apresenta. 
Busco uma cidade, esta, com seus templos e suas construções profanas, algumas de 
um luxo para mim ofensivo, entre obeliscos e arcos, sobre colinas que separa um rio 
ou braço de mar. Que cidade é, porém, não sei, ela não se nomeia (E13, p.357). 
 

Em Avalovara, coexistem inúmeras representações de cidades: cidades com referentes 

reais, cidades idealizadas, cidades desertas, cidades deterioradas, cidades iluminadas, cidades 

em trevas, cidades perfumadas, fragmentos de cidades, a cidade miniatural, a cidade 

monumental e outras imagináveis.  

 

                                                           
1 Avalovara é composto por oito temas, identificados pelas letras R, S, A, O, T, P, E e N, os quais se subdividem 
em partes ou capítulos numerados, de modo que A 11, por exemplo, corresponde ao décimo primeiro capítulo do 
tema A. As próximas citações seguirão LINS, Osman. Avalovara. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, com 
a indicação da letra do tema e do número do capítulo, seguida do número da página. 
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1. OLHARES URBANOS DE OSMAN E DE ABEL   
 

Osman Lins é um Homo Viator, expressão latina que significa “homem que viaja”, um 

“peregrino”, que assim como seus personagens, percorre lugares e cidades com uma 

capacidade de observação e, consequentemente de reflexão muito intensa, um viajante que 

busca entender o sentido de sua vida, da arte, dos espaços, dos lugares, percorrendo cidades 

carregadas de significados. Podemos perceber este modo de olhar do escritor analisando 

algumas de suas obras publicadas. 

O escritor realiza sua primeira viagem à Europa permanecendo por seis meses em 

Paris cumprindo um verdadeiro retiro cultural. Lá visitou parques, galerias, museus, catedrais, 

teatros e outras instituições e conheceu escritores do Nouveau Roman. Na Europa, o escritor 

reflete sobre novas maneiras de conduzir suas narrativas e amadurece profissionalmente. Em 

entrevista ao escritor Alain Robbe-Grillet, Osman questiona  

 

- E o que é mais importante , no romance contemporâneo? O que devo contar, antes 
de tudo? 
- A maneira de dizer. Dizia-se que, para escrever um romance, era preciso antes de 
tudo um assunto. Era preciso ter o que dizer. Acho, porém, que o que é fundamental 
é ter uma maneira de dizer (LINS, 1963, p 124). 

 

As experiências deste período e os percursos de Osman Lins na Europa resultaram em 

Marinheiro de primeira viagem publicado no ano de 1963, um relato de viagem com 

anotações em forma de diário, correspondendo a uma espécie de divisor de águas em sua 

trajetória como escritor. Na literatura produzida por Osman Lins encontramos novos modos 

de narrar, ora alternando espaços e tempos sem continuidade linear, misturando narrativas e 

enfatizando.algumas pela repetição, ora transpondo fatos reais vividos por ele para a ficção.  

A maioria das cidades europeias mencionadas nesta publicação são citadas no tema A: 

Roos e as cidades, do romance Avalovara. O texto é transpassado de observações de lugares, 

pessoas e cenas corriqueiras, aparentemente sem nenhum atrativo, mas narradas de forma 

especialmente poética por conta da sensibilidade e habilidade do escritor. Para o leitor que 

conhece essa obra, ao ler o romance Avalovara certamente irá associar algumas passagens do 

personagem Abel pela Europa com as de Osman Lins em Paris, no ano de 1961, visitando 

museus, teatros, monumentos arquitetônicos, parques e praças. 

O livro não relata uma experiência turística, o personagem principal, diferentemente 

das multidões que encontra em certos centros urbanos, como um viajante e não um turista, 
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demora-se nos lugares em uma atitude de respeito e admiração buscando entender 

profundamente os habitantes da cidade, seus hábitos cotidianos e suas posições perante o 

mundo. Sobre os turistas o narrador observa: 

 
Há qualquer coisa de imprudente, de tolo e de desrespeitoso nessas multidões de 
máquina em punho e óculos escuros, que são descarregadas pelos ônibus nos pontos 
“pitorescos”, com tempo marcado para o exercício da admiração pré-fabricada, que 
fotografam e filmam e fotografam, fazem-se fotografar junto aos monumentos, na 
ilusão de que assim prolongam a permanência junto àquela igreja, àquela estátua, 
àquela inscrição, ou simplesmente para assim documentar um acontecimento em que 
não crêem, ou ainda por uma idolatria aos meios mecânicos de registrar a vida, o 
acontecido para eles sendo mais ou menos fictício, mais ou menos irreal, em todo 
caso incompleto, enquanto não sagrado pela câmara escura (LINS, 1963, p.37). 
 

O narrador em terceira pessoa observa lugares e cidades e registra suas percepções 

criando uma estética literária inovadora com narrativa não-linear, marcadamente fragmentada, 

de leitura independente mas intensamente poética. Esta maneira do narrador de Marinheiro de 

primeira viagem, de olhar e perceber o que de mais intrigante e belo têm as cidades e seus 

monumentos é a mesma do personagem Abel de Avalovara pela Europa. Tanto o criador 

Osman Lins quanto suas criaturas realizam percursos por cidades reais, ou com referentes 

reais, estabelecendo relações entre a literatura e a narrativa urbana. Podemos pensar no 

escritor como um arquiteto que observa as relações entre as pessoas para construir na cidade, 

suas moradias, praças, cafés, instituições, etc.  

Carolina Damasceno em resenha na revista paulista Remate de Males escreve sobre o 

livro de Sandra Nitrini, Transfigurações o qual reúne alguns de seus ensaios já publicados 

sobre a obra de Osman Lins, além de estudos inéditos. Segundo Damasceno, ao deter-se na 

estrutura de Marinheiro de primeira viagem, Nitrini observa que os fragmentos desse relato 

“podem ser lidos e apreciados como se fossem quadros numa sala de exposição em que o 

visitante, embora solicitado, não é obrigado a seguir a ordem de contemplação sugerida por 

seus organizadores” (NITRINI, 2010, apud DAMASCENO, 2011, p.372).  

Esta maneira livre de estruturar as narrativas, proporciona ao leitor escolher caminhos 

não pré-determinados e será recorrente em obras posteriores de Osman Lins. Avalovara, é um 

romance realizado como um hipertexto, uma história estruturada e organizada por temas 

(letras indicativas que funcionam como link) permitindo ao leitor saltar de um tema para outro 

sem que a leitura fique sem sentido podendo, inclusive, excluir temas ou módulos. Neste tipo 

de produção literária, não é necessário que os módulos ou blocos tenham o mesmo narrador 

ou protagonista, mas no seu conjunto devem contar uma estória. Segundo Luiz Ernani Fritoli, 
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O conceito de “narrativa hipertextual” se refere essencialmente à estrutura modular 
combinatória, mais precisamente, ao modo em que o texto é organizado em 
fragmentos (blocos ou módulos) que possuem uma certa autonomia de sentido, mas 
que se completam, através das escolhas do leitor, para formar um conjunto singular 
coeso e coerente (FRITOLI, 2012, p. 214).  

 

A estrutura modular combinatória referida acima é análoga a composição estrutural de 

igrejas e catedrais construídas no início da Idade Medieval com pequenos módulos repetidos, 

quadrados ou retangulares, que limitava o tamanho da catedral, “os tramos românicos”, uma 

unidade rítmica, formada por uma abóbada e seus elementos de descarga de força. Esta 

relação aproxima a estrutura compositiva  de Avalovara com a composição da tipologia 

religiosa medieval, uma sucessão de tramos que poderiam ser repetidos, aumentando o 

número de naves da catedral. 

 

Figura1: Tramos românicos da Catedral 

          
Fonte: Dicionário Ilustrado de Arquitetura 

 

Figura 2: Palíndromo de Avalovara 

 
Fonte: LINS, Osman. Avalovara. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p.18 

 

Percebemos na estrutura dos quadrados do Palíndromo, a malha ortogonal dos tramos 

que, articulados, sustentam as cúpulas formadoras da cobertura da obra.  
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Sandra Nitrini comenta que no livro Marinheiro de primeira viagem, o escritor 

“prenuncia a composição descontínua de Nove, Novena: narrativas e Avalovara e o seu 

parentesco mais chegado com a arte do retábulo e com a pintura.” (NITRINI, 2010, p.68). 

Neste livro sua admiração pelas catedrais medievais e seus vitrais é registrada ao visitar a 

catedral de Chartres “[...] de súbito, descobrindo os vitrais do transepto, com suas grandes 

figuras solitárias, Aarão, David, parei extático” (LINS, 1963, p.40). 

Conforme Leny Gomes, se considerarmos que a obra de Osman Lins apresenta três 

movimentos, sugeridos nos próprios pronunciamentos do autor, Nove, novena: narrativas nos 

fornece algumas das chaves para a leitura de Avalovara. Sobre a obra de transição, Ana Luiza 

Andrade afirma que “entre a fase da procura e a fase da plenitude, manifesta o momento de 

transição do autor, entre um esquema ficcional caracterizado pela busca por parte dos 

personagens e um plano calculado que possibilita o diálogo entre o texto e o mundo” 

(ANDRADE, 1987, p.113). 

A cada publicação, Osman Lins se manifestava pela imprensa em entrevistas, 

acompanhando os passos e os voos de seus livros. Em uma dessas declarações Osman Lins 

situa Nove, Novena: narrativas como o livro que  

 
inaugura uma fase de maturidade, talvez de plenitude, em minha vida de escritor. 
Com ele (no momento em que alcanço a quarentena), suponho haver resolvido 
problemas literários que há anos me perseguiam e conquistado uma expressão 
pessoal. Quero dizer, métodos de concepção e de execução que devem relativamente 
pouco a obras alheias (LINS, 1979, p.141). 
 

Em Retábulo de Santa Joana Carolina, Lins inova o cenário da narrativa brasileira ao 

inserir no texto sinais gráficos e geométricos e estruturá-lo como um retábulo medieval rico 

em ornatos. A sofrida trajetória de uma humilde professora primária do mundo rural do 

nordeste brasileiro, Joana Carolina, é relatada por várias vozes e organizada em doze blocos 

ou capítulos que o autor chamou mistérios, cada um possui diferentes símbolos geométricos 

identificadores dos narradores da obra. Em Avalovara Osman Lins também utilizará um 

recurso gráfico , ao referir-se a uma das principais personagens do romance, o terceiro 

amor de Abel. 

Em 1969 publica Guerra sem testemunhas - o escritor, sua condição e a realidade 

social, um ensaio sobre as atividades e dificuldades enfrentadas pelo escritor. Reflexão que o 

acompanharia em outros escritos publicados futuramente, como Avalovara e A Rainha dos 

Cárceres da Grécia, obras da década de 70, exemplares de uma produção que não capitulou 

às desmedidas e à violência da ditadura.  
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Sua última obra publicada A Rainha dos Cárceres da Grécia, de 1976, aborda o tema 

da cidade como realidade e ficção simultaneamente. O romance em forma de um diário, relata 

um mergulho de um professor de Biologia, o narrador, na obra deixada por sua amante, Júlia 

Marquezim Enone, não publicada, na tentativa, segundo ele, de melhor conhecer a mulher que 

amou. No texto escrito por Júlia, o narrador professor mostra o jogo de penetrações de 

espaços e seus significados, construindo uma fusão das duas cidades, Olinda e Recife. Os 

personagens transitam em um espaço simultaneamente real e irreal, os nomes de ruas, prédios, 

ladeiras e outros rumos que a personagem Maria de França segue, são referenciados 

juntamente com o imaginário. Ao cruzar as  ruas do Recife perambulando entre consultórios e 

repartições, a personagem transforma a cidade tridimensional em um espaço agora 

bidimensional. “É como se a cidade se transformasse no seu próprio mapa, de tal modo 

flexível que se pudesse dobrar, sem com isso perder o volume: continuasse habitável” (LINS, 

2005, p.118).  

Em determinado ponto da narrativa, a mente de Maria de França visualiza a entrada 

das forças holandesas em Pernambuco, acontecimento datado em fevereiro de 1630. 

Sobrepõe-se aqui o ontem da invasão, ao hoje de Maria de França e do relato do professor, o 

sólido se desmanchando em líquido, o fixo do passado se movendo para o presente móvel, um 

tempo distante invadindo o tempo da fábula escrita por Júlia e narrada pelo professor. Na 

mente de Maria de França fundem-se as duas cidades, um cenário só surgindo a partir daí. 

O episódio da ocupação holandesa de Recife, através de Olinda, volta a aparecer no 

livro, quando o professor vagueia pela noite de São Paulo e escuta uma onda arremetendo 

sobre as rochas. Ele pergunta-se, o que será por trás dos edifícios, este clarão movendo-se 

como um navio? É o mar.  Então, quando São Paulo se funde com a água do mar, o professor 

perde a memória, sua identidade. Os espaços da narrativa neste romance apresentam-se como 

estruturas móveis flutuantes, desconjuntas, reorganizando-se continuamente. A cidade de 

Recife recebe Olinda e surge da fusão operada, uma cidade fantástica, exclusiva do livro.  

Neste romance, Osman Lins nos oferece uma verdadeira lição de como fazer literatura, 

como compor um romance, quais os dispositivos de mediação e estratégias do autor, verdades 

disseminadas ao longo da narrativa em forma de diário. Segundo ele  

 
Há dois modos distintos de formar e que nem sempre coexistem: o culto e o poético. 
O primeiro reflete sempre as leituras do escritor, selecionadas em áreas consagradas 
pela tradição, e aspira a uma certa elegância: o segundo, propenso a explorar o 
informulado e o rústico, sonda em vários planos as jazidas populares e ignora a 
herança cultural ou combate-a (LINS, 2005, p.76). 
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O romance de maior impacto literário pela sua inovação foi Avalovara publicado em 

1973, a obra que melhor representa este modo de formação do romance. Avalovara é uma 

obra literária com estrutura relacionada diretamente com a arquitetura das catedrais 

medievais, aberta, translúcida. Assim como os vitrais das catedrais dos séculos XII e XIII 

construídos artesanalmente, o escritor distribui temas e capítulos permitindo ao leitor escolher 

o que quer ler e como ler, sem uma ordem pré-determinada de imersão na história.  

O romance é regido por diferentes ordens, a progressão matemática, a fusão do real e 

imaginário, a justaposição dos tempos e espaços, entre outras, sendo a espiral a força motriz. 

 

Avalovara assenta-se numa tensão entre o mutável e o imutável, da qual decorre a 
aparência de uma estrutura aberta, permitindo ao leitor adentrá-la de diversas 
maneiras, mas que, no fundo, é rigorosamente arquitetada por um construtor 
onipresente, em perfeita consonância com a concepção de que a narrativa é uma 
cosmogonia (NITRINI, 2010, p.153).  
 

Esta citação reforça o conceito de que o escritor, assim como o arquiteto construtor, 

projeta sua obra com rigor e precisão técnica por vezes não percebidos pelo leitor. O romance 

Avalovara aparentemente aberto possui a solidez e estabilidade construtiva dos templos 

religiosos medievais, os quais permanecem até hoje desempenhando sua função original de 

forma digna e precisa. 

Dando forma ao abstrato movimento circular da espiral, Avalovara, apresenta uma 

fusão entre os seres – os pássaros formados de vários outros; o gato que é metade macaco; as 

personagens femininas com quem Abel relaciona-se amorosamente; o tempo passado e o 

presente; a falta de limites entre o ser e o não ser, o lugar e o não lugar, 

O movimento agregador dessa forma geométrica que dá sustenção e coerência à 

estrutura do romance, como estratégia compositiva, mostra-se também como recurso que 

viabiliza a representação de uma visão de Osman Lins, particular para a época, de unidade 

entre os seres. Antecipando estudos sob o ponto de vista da ecocrítica que somente no final do 

século XX são desenvolvidos, em Avalovara realiza-se a integração homem/cosmos. 

Atualmente, estudiosos da literatura, como Cheryll Glotfelty, incentivam o 

pensamento sobre a relação dos humanos com a natureza, sobre os dilemas éticos e estéticos 

impostos pela crise ambiental, e sobre como a literatura transmite valores com profundas 

implicações ecológicas. Desta maneira, a ecocrítica abre discussões e promove resultados que 

sensibilizam leitores, escritores, estudiosos e críticos para entender a importância de recuperar 

a conexão harmônica que já existiu em tempos passados, entre o homem e seu meio natural  
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Esta unidade entre bichos, personagens, deuses e cidades nos autoriza a reler 

Avalovara tendo em mente conceitos da ecocrítica, em que os valores atribuídos à natureza, 

aos deuses, aos homens e as coisas são idênticos. Osman Lins contribui de maneira brilhante 

quando examina a configuração dos vínculos entre o homem e o universo e questiona a sua 

assumida posição central, desconstruindo o sedimentado antropocentrismo, reinstalando a 

unidade entre sujeito e objeto. 

Para os estudiosos ecocríticos, cidades formadas de arquiteturas que respondem às 

necessidades, não só físicas, mas também espirituais humanas, e ainda respeitam a natureza 

são habitações no mundo, lugares. Em determinadas passagens do romance, lugares descritos 

correspondem a estes conceitos de habitar no mundo  

 

Nessa perspectiva, recentes estudos literários têm se voltado para uma reavaliação 
de vários conceitos que estão consolidados no pensamento ocidental, como resultado 
de um longo caminho racionalista e de uma prática que privilegia aspectos técnico-
científicos das ações humanas. Situa-se neste contexto a Ecocrítica, uma modalidade 
de análise literária, comprometida com a ecologia, com estudos interdisciplinares, 
com as inter-relações entre natureza e cultura. Se na cultura ocidental moderna as 
dicotomias, as polarizações, o distanciamento entre sujeito e objeto e o 
antropocentrismo formam as bases das percepções do mundo e das relações entre os 
seres, nossas raízes mais remotas têm outro modelo a oferecer, marcado pela 
inexistência de polarização entre homem/natureza (GOMES, L., 2012, p.9).  

 

Avalovara reafirma nossas raízes remotas ao colocar, no mesmo patamar os seres 

sejam humanos ou não humanos, e nos mostrar que todos pertencem e habitam o mesmo 

mundo, formado de céu, terra, habitação, seres e natureza.   

Assim, descaracterizando aspectos do romance tradicional, tais como figuras 

principais e secundárias, delimitação entre tempos presente, passado e futuro e espaços 

definidos, a fusão que anuncia essa vertente de análise literária, entre personagens, tempos e 

imagens, nos possibilita a compreensão do personagem Abel como um ser híbrido, formado 

de vários seres, fundidos pela literatura.  

Ao avistar a Cidade buscada, no tema E, no meio do canavial, Abel se sentindo parte 

do canavial, passa a incorporar essa Cidade. Aspirando cigarras e pássaros, estes tornam seu 

corpo uma habitação povoada de pavões, cigarras e mugidos de bezerro.  

 

Sopra o vento raso e as folhas do canavial também plantado em mim roçam umas 
nas outras, verdes, as bordas como fios de navalha. A solidão, nesta hora do dia e a 
céu aberto, ou, o que também é possível, o sortilégio da Cidade, vindo na dianteira 
da Cidade, pouco a pouco esbate e confunde os meus limites. Aspiro, pelo nariz e 
pela boca, as cigarras e os pássaros. Depois, apenas as cigarras: calam-se os pássaros 
ou vão-se. Meus olhos descem das órbitas e se unem na garganta. Abrem-se os 
cantos das cigarras, caudas de pavões, cinco ou seis, pousadas ao acaso, eu busco o 
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ponto de intersecção entre os sons (aí está o equilíbrio e, com o equilíbrio, a visão 
conjunta, um pavão de pavões), busco esse ponto e quando encontro ou acredito 
encontrar o centro do polígono, cai o vento, as cigarras silenciam e neste centro (ou 
em mim, pois com o centro me confundo) muge um bezerro (E15, p. 367). 
 

A literatura, a cidade, absorve Abel, trepassa seus limites, embaralha seus orgãos. 

Similar identificação ocorre no tema A, em que o personagem Abel viaja por cidades 

europeias à procura da Cidade misteriosa. Abel, após visitar Milão com Ross, parte sozinho 

para outras cidades italianas em busca dessa Cidade, farejando alguma coisa que o faça 

identificá-la. Vivenciando espaços, fluxos, e pessoas, caminhando, cheirando, ouvindo as 

ruas, os bordéis, os mercados e as casas, Abel denuncia, nesse processo, seu desejo de 

integração com a Cidade que procura.  

 

Olhos nos bairros da periferia, o nariz nas feiras, solta no ar a pele, os pés 
extraviados, a boca nos cafés, nos bordéis, exangue, o sexo, as orelhas nos mercados 
e em ônibus que ignoro aonde vão, a população dos subúrbios, suas casas, peixes, 
legumes, frutas, calamares, as temperaturas e as consistências das coisas, ruas 
desconhecidas, seguem-me putas fatigadas e pederastas tímidos, vinhos e perguntas, 
o sexo exangue, manipulado por mulheres que não penetrará, pois assim decidi, para 
que riam do seu possuidor, julguem-no impotente, alguém mais lastimável do que 
elas, as vozes, os gritos, os latidos, os dobres (A17, p.169). 

 

Abel procura a cidade utilizando seus cinco sentidos, a visão, o olfato, o paladar, a 

audição e o tato. Quer ver, encontrar, sentir e ser a cidade. Esta busca de unidade com a 

Cidade ocorre também em algumas passagens do tema N. Em uma delas, o narrador Abel 

embebe-se das figuras de um tapete, construído pela linguagem que provoca a emergência de 

imagens e com elas o aparecimento de outros seres formadores de um mundo, um cosmos. 

Neste recorte, o texto também apresenta uma mudança do personagem narrador, inicialmente 

é  e na sequência da fala identificamos Abel. Próximos do fim, a fusão dos personagens do 

romance e a identificação com os animais é evidenciada. 

 

Meu corpete negro, atirado longe por ele, pende de um bule de prata não polido, 
uma das meias atravessada sobre os meus sapatos, não sei onde foi ter a outra, 
introduzo a mão na abertura da camisa branca, sinto a sua pele, não, não a pele, 
antes uma força existente sob a pele, um ímã, minhas mãos deslizam sobre o ímã e 
não podem desprender-se, o coelho e o crocodilo saem lentamente do meu corpo, 
instalam-se no seu, ele recomeça a falar e a sua voz vem através das lianas, das 
flores e animais em que estamos ambos enredados (O8 p.53).  

 

Segundo Niall Binns, poeta britânico e professor de literatura americana, Lawrence 

Buell, um dos pioneiros do pensamento da ecocrítica, problematiza a questão da autoria da 

narrativa e fala de uma espécie de renúncia do narrador e da posição de principal elemento de 
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ação do romance. Buell estuda o place-sense, ou seja, a consciência dos seres humanos – quer 

sejam narradores, personagens ou simples falantes poéticos – quanto à sua pertença a um 

lugar específico e que influencia, em grande medida, a sua forma de ser e de agir.  

 

Ao reformular as relações entre o eu e o seu meio natural, Buell propõe uma 
aesthtics of relinquishment uma “estética de renúncia” que consiste 
fundamentalmente numa «literatura de simplicidade voluntária», em que o narrador 
ou o falante – personagens da obra – renunciam aos bens materiais. Mas também, de 
uma maneira mais radical, pode levar à renúncia do eu e a deixar-se permeabilizar 
pelo outro, ou a um cruzamento entre outros eus; outras vezes, é-se levado a uma 
personalização de seres não humanos que eliminaria o abismo hierárquico entre o 
homo sapiens e as demais espécies, pode ainda ser-se levado a uma representação 
dos interesses e dos desejos das plantas e dos animais e a um retorno a formas 
míticas e animistas do passado. (BINNS 
<http://www.babab.com/no07/ecocritica.htm>). 

 

Essa “estética de renúncia” faz parte da estrutura de Avalovara, desde seu título e se 

expande à composição dos personagens e à hibridização de seres e dos espaços. No capítulo 

três do tema A, em uma de suas viagens pela Europa, Abel - narrador - reflete sobre a viagem 

quando outra voz narrativa, misteriosa, entra no texto quase despercebida pelo leitor, 

sugerindo para Abel como aquietar seu coração.  

 
Com que mal fundadas esperanças encaro esta viagem que eu e Ross, Anneliese 
Roos, devemos fazer juntos! Os outros passageiros, na cabina, lêem jornais, Ngô 
Dihn Diem na Casa Branca, jardim zoológico holandês vai adquirir mil crocodilos, 
foto de Churchill, olho os montes de feno espalhados na planura verde, iluminada 
pelo sol ainda tíbio de maio. Sob o signo de Roos, cujo símbolo parece ser o círculo, 
a volta, o progresso ilusório, posso, ao invés de seguir rumo a Lausanne estar 
retornando à fria plataforma descoberta da Gare de Lyon. Se Roos e tu, Abel, de 
mãos dadas, girásseis entre as gavelas de feno! Teu coração talvez se aquietasse e 
talvez entrevisses o que procuras em vão (A3, p.30). 

 

Tanto o conceito de “estética de renúncia” quanto a visão da dissolução dos limites, 

em que os espaços se sobrepõem estão relacionados com o ponto de vista na narrativa. Osman 

Lins aborda em Lima Barreto e o espaço romanesco, a questão do aperspectivismo, em que a 

narrativa não resulta de apenas um ponto de observação, mas de vários. Sobre o mesmo fato 

ou ação de um personagem várias interpretações surgem.  

 

A visão não perspectívica, agora livre das limitações humanas e evocando uma 
espiritualização não muito diferente da que conhecia o artista medieval, insinua-se 
na ficção contemporânea. Anunciando um espaço como que sacralização, oposto ao 
espaço profano do Renascimento, uma expressão mais profunda do mundo logo irá 
provocar recursos mais sutis de inserção do espaço, com o que não mais serão 
indispensáveis os recursos plausíveis – janela aberta, visita, etc. – que Philippe 
Hamon enumera (LINS, 1976, p.94). 
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Substituindo essa visão única renascentista, o espaço do romance contemporâneo da 

década de 70, segundo Lins, é permeado de diversas visões narratívicas decorrentes de 

diferentes pontos de observação. Este olhar, próprio do escritor, relativiza a importância de 

uma só verdade sobre um fato. Além da aproximação desta característica com a representação 

pictórica medieval que desconhece as leis da perspectiva, poderíamos relacionar esta reflexão 

de Osman à “estética da renúncia” a que se refere Buell. Como se o narrador principal, 

permitisse a entrada de outros narradores na obra, às vezes, desconhecidos do leitor, 

comentando um mesmo evento.  

Segundo o arquiteto Juhani Pallasmaa alguns artistas pintores dos países baixos como 

Hieronymus Bosch (1450-1516) e Pieter Bruegel (1525-1569) desenvolviam este tipo de 

estratégia em seus quadros a óleo, a multiplicidade de focos de atenção, convidando  

 

[...] o olho participativo para viajar em suas cenas de eventos múltiplos. Os quadros 
holandeses da vida burguesa do século XVII apresentavam cenas casuais e objetos 
do dia a dia que iam muito além dos limites da janela Albertina (PALLASMAA, 
2011, p.33).  

 

Na linguagem plástica, a perspectiva é um instrumento gráfico utilizado 

primeiramente pelos pintores renascentistas para a representação realista do mundo. Também 

os arquitetos passam a utilizá-la para dominar o espaço criado e orientar sua apreensão pelo 

usuário. O ponto de vista único nos traz todo o esforço de reduzir o conhecimento àquilo que 

se pode medir.  

 

A perspectiva como instrumento traz implícita a visão renascentista de mundo, o 
“olhar para frente”, em oposição ao gótico “olhar para cima”. O humanismo, o 
homem como centro. Mas também a ideia do ponto de vista único: sem ele não há 
perspectiva. E o ponto-de-vista está ligado à ideia de "sujeito", ideia essa cuja 
quebra é fundamental no projeto estruturalista. O "sujeito" cartesiano, livre e 
independente, não pode conviver com a ideia de estruturas que o antecedam, e 
muitas vezes governam seus mais simples pensamentos e ações (COLIN, 2009, 
p.86).  

 

Na arquitetura a decomposição do volume estático renascentista em planos dispostos 

de maneira a impedir captar a imagem arquitetônica, desde um único ponto de vista foi 

fundamental para o desenvolvimento de uma nova maneira de projetar, nos inícios do século 

XX. A deconstrução da “caixa renascentista”, eliminando um único e criando vários pontos de 

fuga, concorda com a multiplicidade dos focos narrativos de Avalovara. A estrutura modular 

do Palíndromo apropriadamente, esclarece esta relação, os temas e os diferentes narradores 
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são convocados a partir de um movimento, da espiral, que subvertendo a organização do 

romance tradicional possibilita a leitura criativa e descontínua.  

Nas artes, o neoplasticismo holandês (1917/1931), movimento propagandeado pela 

edição de uma revista denominada De Stijl, desejava identificar a arte com a vida, lutar contra 

o individualismo e o mimetismo, unindo pintura, escultura e arquitetura. Segundo o primeiro 

manifesto do movimento de 1918, era permitido utilizar na pintura apenas a cor vermelha, 

amarelo e azul, além do preto e branco, e na composição arquitetônica linhas horizontais e 

verticais que se cortavam unicamente a 90 graus.  

 

A nova arquitetura é anti-cúbica, ou seja, não tenta congelar as diferentes células 
espaciais funcionais em um cubo fechado. Pelo contrário, lança-as (e faz o mesmo 
com planos salientes, volumes de sacadas, etc.) centrifugamente, a partir do núcleo 
do cubo. E, por esses meios, altura, largura, profundidade e tempo, (isto é, uma 
dimensão quadridimensional imaginária), aproxima-se de uma expressão plástica 
totalmente nova nos espaços abertos (FRAMPTON, 1997, p.175). 
 

Esta nova arquitetura que não congela suas células num espaço fechado novamente 

relacionamos com a estrutura do romance Avalovara, aberta a inúmeras possibilidades de 

leitura e de diferentes associações com outras áreas do conhecimento. 

Ainda na primeira metade do século XX os artistas suprematistas, contrário aos 

neoplasticistas, “propunham um espaço pictórico em que os objetos não seriam regidos por 

eixos coordenados, mas flutuariam no espaço” (COLIN, 2009, p.85).  

Segundo o autor Collin, os suprematistas são uma forte referência para os arquitetos 

desconstrutivistas contemporâneos como Zaha Hadid e Daniel Libeskind. Estes arquitetos na 

maioria de suas obras desconstroem o triedro mongeano2 e trabalham com a desarticulação 

desses planos criando uma instabilidade perspectívica que, como os autores explicam, é 

representante de nossa insegurança emocional e funcional quanto ao futuro do projeto 

moderno.  

 

 

 

 

 
                                                           
2 Segundo COLIN (2009) a geometria descritiva, criada por Gaspard Monge, instrumento de trabalho mais 
utilizado pelos arquitetos desde sua criação no final do século 18, tornou possível a expansão da maquinaria na 
revolução industrial e contribuiu para o aperfeiçoamento das técnicas de projeto de edifícios. A partir de então, o 
projeto passou a ser completamente previsível, podendo ser visto de todos os ângulos, em vistas e seções, e 
elaborado com maior perfeição (p.85). 
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Figura 3: Antes e depois, desconstrução do ponto de vista na arquitetura 

 
Fonte: Revistas PINI  au, edição 181-abril/2009, p.85  

 

Na concepção e representação do espaço na arquitetura contemporânea, referida 

acima, há vários pontos de fuga que encontram correspondência em Avalovara no que se 

refere à sua composição. Em vários momentos do romance, em um mesmo capítulo sobre um 

mesmo tema, ocorre um deslocamento de espaço, tempo e ponto de vista, imprevisíveis ao 

leitor, criando também uma instabilidade narratívica certamente desejada pelo escritor, uma 

vez que é planejada rigorosamente conforme explicitado na linguagem metaliterária do 

próprio romance. 

 

A partir de Rio Grande, ao longo de uma reta que, erguendo-se do paralelo 32, entre 
a Lagoa Mirim e a Lagoa dos Patos, alcança a cidade de Bagé, todos - vindos, 
alguns, de países distantes - aguardamos o eclipse anunciado para esta manhã de 
novembro, sem nuvens e sem vento. A nossa existência mesma nem sempre é 
compreensível; isto por não ser, forçosamente, um evento completo. As narrativas 
simulam a conjunção de fragmentos dispersos e com isto nos rejubilamos. Os 
eclipses evocam-nas. A negra Natividade, estendida no leito do Asilo, julga ser 
quase noite, incapaz de ver, através da janela, a luz da tarde e ela própria entre 
velhos, no jardim, apoiada a um bastão. O carro mortuário, com o seu corpo, cruza 
as ruas de São Paulo (escavadoras mecânicas, serras, bate-estacas), lento. O quarto 
cheira a cânfora, a toucinho, a palha de milho, a fogo de lenha, a água sanitária, a 
goma, a orégão, a vinagre. Ela aproxima dos olhos as mãos meio entrevadas (R6, 
p.32).  

 

No fragmento acima do tema R, montagens de diferentes cenas são apresentadas 

interruptamente: a descrição de um lugar onde ocorrerá um eclipse em Rio Grande, um 

encontro furtivo, a presença de Natividade morta no leito, no jardim entre os velhos, em um 

carro mortuário atravessando a cidade de São Paulo, no quarto que cheira a cânfora e que, 

surpreendentemente, move as mãos, não está morta? O tema R é o que melhor representa a 

quebra da narrativa tradicional pela diversidade de tempos e espaços.  
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Atraídos pelo eclipse, vindos eu do Nordeste e ela do Centro-Oeste, confluem as 
nossas trajetórias na Terra de um modo não de todo estranho ao fenômeno celeste. 
Que idade terá? Questão enleante. Seu rosto, animado por uma fugidia luz interior e 
uma espécie de sede (observa com exaltação as réstias, as paredes, os sons, o interior 
das casas), oculta outro ser, velado e pressentido. Outro ser: obstinado, 
multiplicador, jacente, dilacerado, rumoroso, enigmático e que me contempla de 
outra clave do tempo, açulando minha inclinação por tudo que gravita, como os 
textos, entre a dualidade e o ambíguo. Presidem este encontro o signo da escuridão - 
símile de insciência e do caos - e o signo da confluência: germe do cosmos e 
evocador da ordenação mental. Terra, espaço, Lua, movimento, Sol e tempo 
preparam a conjunção da simetria e das trevas (R7, p. 40). 

 

Os encontros entre Abel e , na praia do Cassino, no hotel e no cais na praia de 

Ubatuba, no apartamento de Olavo Hayano, junto à estátua de Dante Alighieri, no jardim da 

Biblioteca Municipal de São Paulo, coexistem no tema R.  

O eclipse segundo o dicionário dos símbolos “é uma ocorrência dramática, um sinal de 

mau agouro, que anuncia acontecimentos funestos [...] significa a morte do astro. Segundo os 

chineses “é uma dominação do yang (macho, luz) pelo yin (fêmea, obscuridade)” 

(CHEVALIER e GHEERBRANDT, 2003, p.355). Abel, o macho, a luz se anula na presença 

de , a fêmea, a obscura, aquela sem nome.  

No último capítulo do tema R, o eclipse acaba e retorna o Sol, cumpre-se o que havia 

sido sinalizado desde o capítulo um do mesmo tema, Abel vai ao encontro de  e junto a ela, 

passa  para um outro mundo, da eternidade paradisíaca. Este encontro final se dará na sala de 

um apartamento de um edifício em São Paulo.  

De fato, a precisão, o detalhamento do eclipse e do lançamento dos foguetes 

correspondem ao evento presenciado pelo escritor Osman Lins, em 1966, conforme se 

observa nas notícias dos jornais da época. Este, entre muitos outros momentos do romance, 

são exemplares na exposição do repertório do autor, amante do conhecimento mediado pela  

observação de lugares e cenários urbanos. 
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2. A CIDADE. O PALÍNDROMO. O ROMANCE 
 

A origem etimológica da palavra cidade vem do latim civitas, comunidade de 

cidadãos, que vem de civis que significa habitante de uma cidade. 

Segundo o arquiteto Leonardo Benevolo (2012), as primeiras cidades surgem no 

período denominado neolítico. Neste período, compreendido aproximadamente entre 12000 e 

4000 a. C. nasce a agricultura, possibilitando a fixação do homem à terra e seu 

desenvolvimento em sociedade. Os homens ergueram com materiais duráveis as suas casas, 

formaram as primeiras aldeias e povoados, e descobriram novas atividades que anunciavam 

um novo modo de vida: o sedentarismo. As primeiras aldeias neolíticas surgiram em torno do 

rio Eufrates na antiga Mesopotâmia e após, em 2000 a. C. surgem em torno do rio Nilo no 

Egito.  

Formalmente, as cidades tradicionais antigas eram quadradas simbolizando a 

estabilidade do homem na terra enquanto as tendas ou os acampamentos nômades possuíam 

formatos redondos, representando o movimento de seus habitantes. Simbolicamente, algumas 

cidades são imagens de centros espirituais, a Jerusalém celeste é referida várias vezes na 

Bíblia como a cidade de Deus, em oposição a cidade terrena. Uma cidade não pode ser 

definida apenas por sua função, política ou religiosa, econômica ou turística, seu propósito 

desde sua origem foi o de tornar próximo os homens, possibilitar a convivência, a troca, o 

cuidado e o bem estar entre as pessoas. Mas algumas cidades são consideradas sagradas pelos 

homens, como Machu Picchu, no Peru, a cidade dos Incas, Jerusalém, em Israel, a cidade 

sagrada no judaísmo, islamismo e cristianismo, Santiago de Compostela na Espanha, e outras. 

 

Segundo o pensamento medieval, o homem é um peregrino entre duas cidades: a vida 
é uma passagem da cidade de baixo à de cima. A cidade de cima é a dos santos; aqui 

embaixo, os homens, peregrinos por graça, cidadãos da cidade de cima (por eleição) 

peregrinam em direção ao reino. (DAVS, 32) (CHEVALIER e GHEERBRANDT, 
2003, p. 239). 
 

A psicanálise aponta a cidade como um dos símbolos da maternidade. Mistura de 

proteção e limite, a cidade possui seus habitantes, assim como a mulher abriga seus filhos. “A 

cidade de cima gera através do espírito, a cidade de baixo através da carne; tanto uma quanto 

a outra são mulheres e mães” (CHEVALIER e GHEERBRANDT, 2003, p. 239). 

Os autores acima ainda nos esclarecem que, no Novo Testamento, no Apocalipse, O 

livro da revelação, Babilônia, a Grande, nome simbólico de Roma, é descrita como a antítese 
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da cidade, o oposto da Jerusalém de cima. A cidade se mostra como uma prostituta sentada à 

beira de águas copiosas, vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e 

pérolas e com um cálice de ouro na mão, cheio das repugnantes impurezas da sua prostituição. 

Embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus, a mãe 

corrompida e corruptora, ao invés de dar vida e bênção, atrai morte e maldição.  

 

 “Situar-se” num lugar, organizá-lo, habitá-lo são ações que pressupõem uma 
escolha existencial: a escolha do Universo que se está pronto a assumir ao criá-lo. 
Ora esse Universo é sempre a réplica do Universo exemplar criado e habitado pelos 
Deuses: participa, portanto, da santidade da obra dos deuses (ELIADE, 2001, p.36). 

 

O “verdadeiro mundo” como se refere Mircea Eliade, encontra-se sempre no “meio”, 

no “centro” da cidade, pois é neste espaço que acontece a rotura de nível, onde as três zonas 

cósmicas, a celeste, a terrena e a subterrânea se comunicam. Eliade afirma que todo 

estabelecimento humano repete a Criação do Mundo a partir de um ponto central, o umbigo, 

dele partem as coordenadas formadoras do quadrante da cidade. 

 

Da mesma forma que o Universo se desenvolve a partir de um centro e se estende na 
direção dos quatro pontos cardeais, assim também a aldeia se constitui a partir de um 
cruzamento. Em diversas culturas encontramos a mesma estrutura das aldeias, o 
mesmo esquema cosmológico e encenação ritual: “a instalação num território 
equivale à fundação de um mundo” (ELIADE, 2001, p. 46).  

 

Esse mundo criado são as cidades e seus lugares específicos carregados de 

significação para seus habitantes. Para o arquiteto e teórico Norberg Schulz (2008), a 

arquitetura possui a capacidade de dar significado aos ambientes urbanos criando lugares 

específicos. A verdadeira origem da arquitetura está no ato de demarcar um lugar no espaço, 

utilizando elementos concretos básicos como paredes, tetos, portas, que resultam em um 

enquadramento da natureza. O espaço existe independente de tudo e é, segundo Schulz, 

anterior à arquitetura. Além de infinito, o espaço tem o tamanho do universo e envolve todas 

as coisas. 

Diferentemente, o termo lugar refere-se à especificidade de cada espaço revelado pela 

arquitetura através de seus diferentes recursos e materiais. Portanto, a arquitetura não constrói 

espaços, mas revela-os e limita-os, definindo os lugares que podem ser habitados. Para o 

arquiteto, os homens, ao demorarem-se por um tempo em um determinado lugar, transformam 

esse lugar em habitação. Estar em paz, em um lugar protegido corresponde à essência do 

conceito de habitar. 
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Schulz segue os ensinamentos do filósofo Martin Heidegger sobre conceitos relativos 

à habitação, construção e lugar, temas relevantes para este estudo. Ao questionar o que seja 

habitar e construir no ensaio Construir, Habitar e Pensar (1954), Martin explora 

etimologicamente as palavras do antigo alemão “buan”, “bauen, que significam habitar, 

construir, “aedificare”, construir no sentido de edificar construções, “wohnen”, permanecer, 

e “fry”, resguardar, “resguardar cada coisa em sua essência”, para desvelar o sentido do 

habitar humano ou o “modo como os mortais são e estão sobre a terra” (HEIDEGGER, 2010, 

p.128).  

Segundo ele, o mundo é formado de quatro elementos, cada um refletindo os demais, 

reunindo-os de forma integradora. Nesse conjunto que ele chamou quadratura, terra, céu, 

divinos e mortais, a terra é o suporte do construir e o céu é o espaço onde estão as nuvens, o 

sol, as estrelas em transformação, em movimentos cíclicos. Entre o céu e a terra, existe a 

arquitetura de forma escultórica, tornando visíveis as coisas do mundo, o ar, as plantas, os 

animais, a luz do dia, a escuridão da noite, a concepção do nosso mundo cotidiano. Para 

Heidegger, portanto, essas relações consistem em coisas concretas. Heidegger aprofunda 

estudos sobre a fenomenologia que trata de descrever, compreender e interpretar os 

fenômenos que se apresentam à percepção. 

Para demonstrar o que ele chamou quadratura, o filósofo recorreu ao exemplo da 

construção de uma ponte sobre um riacho. A ponte é, segundo ele, uma coisa que reúne os 

quatro elementos e revela uma paisagem. As margens já estavam lá antes, mas só surgem 

como margens quando a ponte desponta, revelando a natureza da paisagem.  

 

O lugar não está simplesmente dado antes da ponte. Sem dúvida, antes de a ponte 
existir, existem ao longo do rio muitas posições que podem ser ocupadas por alguma 
coisa. Dentre essas muitas posições, uma pode se tornar um lugar e, neste caso, 
através da ponte. A ponte não se situa num lugar. É da própria ponte que surge um 
lugar. A ponte é uma coisa. A ponte reúne integrando a quadratura, mas reúne 
integrando no modo de propiciar à quadratura estância e circunstância. A partir 
dessa circunstância determinam-se os lugares e os caminhos pelos quais se arruma, 
se dá espaço a um espaço (HEIDEGGER, 2010, p.133). 

 

Habitar é cuidar, permitir que o sol e a lua, as estações do ano e o movimento natural 

das estrelas cumpram seus ciclos. Segundo Heidegger, os mortais são e demoram junto às 

coisas, por isso pertencem definitivamente à quadratura. O pensar junto ao construir é 

indispensável para habitar a quadratura proposta por Heidegger. Os questionamentos e as 

ações são indissociáveis e de sua não observância acontece ficarmos vulneráveis ao processo 

que chamamos de desenraizamento, a sensação de não pertencer a nada e a nenhum lugar 
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deste mundo. 

 

Quando se fala do homem e do espaço, entende-se que o homem está de um lado e o 
espaço de outro. O espaço, porém, não é algo que se opõe ao homem. O espaço nem 
é um objeto exterior e nem uma vivência interior. Não existem homens e, além 
deles, espaço. Ao se dizer "um homem" e ao se pensar nessa palavra aquele que é no 
modo humano, ou seja, que habita já se pensa imediatamente no nome "homem" a 
construída pela literatura demora, na quadratura, junto às coisas (HEIDEGGER, 
2010, p.136). 

 

Uma contribuição sobre a função da arquitetura na concepção dos lugares, reforçando 

a teoria de Heidegger, é formulada pelo antropólogo Michel de Certeau. Segundo este teórico 

francês, um lugar corresponde a uma ordem segundo a qual se distribuem certos elementos 

coexistentes, arquitetônicos ou não. “Aí impera a lei do ‘próprio’, os elementos considerados 

se acham uns ao lado dos outros, cada um situado num lugar próprio e distinto que define. 

Um lugar é, portanto, uma configuração instantânea de posições. Implica uma indicação de 

estabilidade” (CERTEAU, 2003, p.201). Já o espaço, segundo Certeau, existe “sempre que se 

tomam em conta vetores de direção, quantidades de velocidade e a variável tempo. O espaço é 

um cruzamento de móveis” (CERTEAU, 2003, p.202). Espaço é, portanto, ação. 

A ordem a que Certeau se refere pode ser estabelecida pela arquitetura que, segundo 

Heidegger, revela a beleza, a natureza, a luz do dia, a paisagem. Este é o papel da arquitetura 

na concepção dos lugares. 

Segundo o antropólogo francês Marc Augé, atualmente, com o advento da 

globalização, os conceitos de lugar e não-lugar são muito debatidos nos estudos 

antropológicos e outros afins. Sobre o que são lugares e não lugares, Augé desenvolve um 

conceito de lugar como identitário, relacional e histórico, “onde é possível decifrar as relações 

sociais e os símbolos que unem os indivíduos e a história que lhes é comum” (AUGÈ, 2014, 

p.68). Como não lugar, define um espaço onde não é possível perceber nenhuma relação 

social, sendo um produto da supermodernidade atual. Um não-lugar equivale a espaços “que 

não integram os lugares antigos: estes, repertoriados, classificados e promovidos a ‘lugares de 

memória’, ocupam aí um lugar circunscrito e específico” (AUGÈ, 1994, p. 72).  

Os não-lugares segundo Augé, onde se supõe que os indivíduos só interajam com 

textos informativos, prescritivos ou proibitivos, correspondem às vias aéreas, ferroviárias, 

rodoviárias e aos domicílios móveis considerados "meios de transporte" (aviões, trens, 

ônibus), os aeroportos, os supermercados e as estações aeroespaciais, as grandes cadeias de 

hotéis, os parques de lazer, onde seres humanos fluem sem apoios fixos, na fluidez líquida da 

contemporaneidade.  
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Esses conceitos ajudam-nos a compreender alguns lugares do romance estudado. Nele 

há representações de lugares carregados de conotações simbólicas, espaços ordenados 

segundo os conceitos abordados por Certeau e Augé. Alguns destes lugares, por meio da ação 

dos personagens, se tornarão lugares sagrados. Na literatura, do mesmo modo, uma cidade 

pode ser entendida como um lugar sagrado. Em Avalovara um dos significados do 

Palíndromo estruturador do romance representa a criação de uma cidade antiga romana 

limitada pelo traçado ortogonal de um arado sobre a terra, constituindo um lugar sagrado. 

O Palíndromo é explicado em um dos temas do romance, o tema S: A espiral e o 

quadrado, em que um comerciante, Publius Ubonis, propõe uma estranha tarefa ao seu 

escravo, Loreius: encontrar uma frase significativa que possa ser lida da esquerda para a 

direita e vice-versa e, também de baixo para acima e vice-versa, em troca, oferece ao pobre 

homem, sua liberdade. Inicia, neste momento, a busca da frase que constitui o Palíndromo, 

que, junto com a espiral, reponde à indagação do narrador. Loreius sabe que a palavra central 

da frase deverá servir de suporte para as outras. À rotina de sua vida, é inserida a busca de 

todos os termos palíndromos que podem existir, e então se decide. 

 

Escolhe a palavra TENET, não apenas por ser um verbo indicativo de posse, de 
domínio, fator de alta importância para ele, um escravo, como por subentender 
(tenet: conduz, sustém; mas quem conduz, quem sustém?) a existência de um 
terceiro, um agente, alguém que age, desconhecendo-se porém a sua identidade e o 
que faz ao certo (S6, p.35). 

 

Loreius “chega assim, de experimento em experimento”, a frase Sator Arepo Tenet 

Opera Rotas. Segundo lê-se no tema S, o Palíndromo possui duas traduções. Uma delas “O 

lavrador mantém cuidadosamente a charrua nos sulcos”, e a outra “O Lavrador sustém 

cuidadosamente o mundo em sua órbita”. Podemos afirmar que as duas remetem à criação de 

dois mundos: a primeira, do mundo dos homens, da cidade terrena, e a segunda, “atende 

também aos anseios místicos de Ubonius”, da cidade celestial onde reina a vontade imutável 

do Criador. 

 

Difícil encontrar alegoria mais precisa e nítida do Criador e da Criação. Eis o 
lavrador, o campo, a charrua e as leiras; eis o Criador, Sua vontade, o espaço e as 
coisas criadas. Surge-nos o universo, evocado pela irresistível força dessa frase, 
como uma imensa planura cultivável, sobre a qual um vulto, com soberano cuidado, 
guia a charrua e faz surgirem, brilhantes, para em seguida serem incendiadas, 
ceifadas ou esmagadas sob patas sanguíneas de cavalos, as suas lavouras: plantas, 
heróis, bichos, deuses, cidades, reinos, povos, idades, luzeiros celestes (S9, p.72).

 

O tema S, a partir do capítulo cinco, remete a uma perspectiva histórica, metaliterária 



39 

 

que explica a construção da obra atrelada a um passado mítico “no dia em que Loreius, 

desesperado, mata-se diante de Tyche, Publius Ubonius, entre os sobressaltos de um sono 

agitado, sonha com o Unicórnio” (S10, p.92).  

Na figura abaixo, uma moeda cunhada em Zaragoza no ano 37 a 42 d. C. indica a 

importância do ato de lavrar a terra nos ritos de fundação destas cidades, além destas muitas 

moedas foram encontradas em regiões romanas com desenhos semelhantes, arados e carro de 

bois.  

 

Figura 4: Moeda de Caesarea Augusta (Zaragoza). Anverso: o fundador abrindo o sulco. Reverso: Cláudio 

 
Fonte: RYKWER, Joseph. A Idéia de Cidade, a antropologia da forma urbana em Roma, Itália e no 

mundo antigo. São Paulo: Perspectiva, 2006. p.64 
 

As criações humanas são alegorias da Criação do Universo, são microcosmos, 

realizados pelas ações e pensamentos humanos, que se espelham no macrocosmo. Os antigos 

tinham um compromisso com essas relações, que se manifestava concretamente em ritos, nas 

artes, no cultivo da terra, na criação das cidades. Assim, a implantação e o desenho das 

cidades da península itálica não eram fundamentados em princípios funcionais ou utilitários, 

mas em crenças no sublime. Segundo Joseph Rykwert, historiador de arte britânico “a 

concepção da cidade dos antigos romanos figurava-se como reflexo do Universo, de modo 

que a fundação de cada novo assentamento constituía um ritual da afirmação da cosmogonia, 

ou da criação original do mundo” (RYKWERT, 2006, p. XXIV).  

 Podemos traçar analogias entre a forma quadrada das primeiras cidades e a folha de 

papel, suporte da literatura, entre o homem primitivo que preparava a terra com seu arado e o 

escritor que tinge a folha de papel com a escrita. O percurso da tinta sobre o papel, em 

Avalovara é determinado pelo movimento da espiral, sobre os vinte e cinco quadrados, 

representando as diversas trajetórias de Abel, muito bem articuladas pelo autor do romance. 

 
Estão menos presentes, na espiral, as idéias de universo e de exatidão? Podemos 
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concebê-la, traçada século após século, com mão firme e ignota. Seus começos 
perdem-se num abismo aquático, infestado de sereias, de peixes cantores, grandes 
hipocampos alados e aves que não pousam, assim como acabavam, para os antigos, 
o mundo então conhecido e seus mapas imperfeitos. A precisão da espiral é a sua 
alma; sem isto, a espiral enovelar-se-ia, jamais nos alcançando (S9, p.72). 
 

 Na antiguidade clássica, qualquer moradia humana ou edifício comunal e, 

consequentemente, a cidade em sua totalidade, constituíam uma recordação ou memória da 

fundação do centro do mundo. Dedicado ao estudo da origem da cidade etrusca e romana, 

Rykwert relata como os planejadores destas cidades pensavam e recorriam aos rituais e mitos 

para formar o meio ambiente citadino. Segundo ele, as primeiras aldeias romanas foram 

fundadas a partir de um centro de onde se projetavam as quatro direções cardeais. A Roma 

quadrata não pode ser entendida na forma de um quadrado, mas no sentido de dividida em 

quatro partes. 

 Conforme ritos e procedimentos de seus antepassados, os etruscos e os romanos 

primeiramente escolhiam o local de implantação, carregando um arado e examinando os 

augúrios, os presságios da natureza, como o voo dos pássaros, o comportamento e o exame 

das vísceras dos animais, os trovões e outras manifestações da natureza. Interpretados como 

mensagens divinas, os augúrios implicavam a fixação, ou não, da nova cidade. Estes rituais 

confirmavam a existência de uma harmonia que deveria existir entre a nova cidade e o 

cosmos. As deliberações dos algures e a proclamação do nome da cidade eram algo secreto, 

mas o restante dos ritos de fundação era feito publicamente.  

 Após a escolha do local, os ritos continuavam, o sacerdote, o lavrador, traçava os 

contornos da nova cidade conduzindo uma charrua, espécie de aparato de tração animal ou 

mecânica, demarcando assim seus limites. A abertura do sulcus primigenius3, o sulco inicial, 

era executado pelo lavrador, o fundador da cidade, colocando o arado obliquamente de modo 

que toda a terra caísse na parte de dentro do sulco. Se alguma terra caísse na parte de fora do 

sulco, os acompanhantes do lavrador recolhiam-na e a jogavam dentro dos limites da cidade. 

As muralhas e os fossos tinham um grande caráter simbólico, junto com os deuses, 

guardavam a unidade social e religiosa da comunidade. 

Esse caráter religioso, mítico, não era restrito à dimensão espacial, também o tempo 

deveria ser regido em comunhão com os eventos celestes. Se abordarmos o espaço a partir do 

Palíndromo, cuja história é desenvolvida no tema S, simetricamente podemos pensar o tempo 

a partir das referências do tema P: O relógio de Jukius Heckethorn. No capítulo um do tema P, 

                                                           
3 Adotado a partir dos etruscos, refere se ao sulco arado por sacerdotes em uma cerimônia romana estabelecendo 
uma área sagrada na fundação de uma nova cidade. 
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cujas características tipográficas nos sugerem ser uma transcriação, o autor reforça a idéia de 

restabelecimento das relações entre macrocosmo e microcosmo: 

 

Os relógios - escreve J. H. - têm estreita relação com o mundo e o que representam 

ultrapassa largamente a sua utilidade. Desde a origem, opõem ao eterno o 

transitório e tentam ser espelho das estrelas. Mais ainda: exprimem em números 

simples - tão simples que, ingenuamente, julgamos compreendê-los - o ritmo 

impresso desde a origem à marcha solene e delicada dos astros. Vede os relógios de 

Sol. Pode-se, após alguma reflexão, continuar a crer que Anaximandro de Mileto, 

quando fabrica quadrantes, quer apenas facilitar a divisão do dia em horas? O que 

ele pretende é converter a luz solar, seu giro harmonioso, numa flor geométrica que 

feneça ao anoitecer (P1, p.156).  

 

Os romanos também recorriam ao relógio solar para estabelecer o plano da cidade “no 

meio do verão, o relógio não deverá projetar sombra sobre a cidade, situada em seu centro” 

(CHEVALIER e GHEERBRANDT, 2003, p.239). No tema P, o personagem Julius 

Heckethorn, alemão, músico e relojoeiro, escolhe como princípio motor do relógio que vai 

construir, um mecanismo a saltos, justificando sua escolha da seguinte maneira: 

 

[...] a saltos move-se no corpo o sangue, a saltos atuam os pulmões, move-nos a 
saltos, mesmo as aves de mais tranquilo voo a saltos se deslocam, nadam os peixes 
movendo, a saltos, as barbatanas, dia e noite são saltos, ir e vir passar e ressurgir, 
sim e sim, não e não, e a própria consciência que temos de existir não é contínua, 
toma-nos e foge, vez por outra assalta-nos, a saltos (P6, p.300).  

 

Julius Heckethorn inventa uma máquina que, alternando silêncio e som e ordenação e 

acaso, faz o contemplador ficar tão perplexo perante o seu funcionamento imprevisível quanto 

aos acontecimentos gerados por forças cósmicas. 

 

Não é sempre esta a nossa conclusão ante fenômenos que nos escapam? E pode 
alguém inculpar-nos se não captamos o sentido de desígnios que, difusos, parecem 
recusar todo esforço de compreensão? Também isto é visado por Julius: colocar as 
pessoas, frente aos sistemas de som do seu relógio, na mesma atitude de 
perplexidade que se sofre perante o Universo (P8, p.321). 

 

Como um bom relojoeiro, Julius ambiciona a precisão. Seu relógio deve obedecer a 

um esquema rigoroso assim como a ordem no mundo, mas diante das adversidades da vida o 

narrador questiona “Como introduzir, então, na obra, o princípio de imprevisto e de aleatório, 

inerente à vida? ” (P8, p.322).  

 O relógio de Julius Heckethorn segue um ritmo preciso mas, segundo Rykwert, a 

fundação da cidade romana era baseada na Geomancia, técnica de adivinhação de origem 

árabe, baseada na observação de pedras ou terra atiradas sobre uma superfície plana. O 
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traçado da cidade deveria concordar com a convergência dos ventos, das águas ou das 

correntes telúricas, segundo a disposição da sombra e da luz.

 Consultando um relato antigo de Plutarco, Vida de Rômulo, Rykwert explica a 

fundação da cidade de Roma. Enquanto Rômulo cavava um fosso ao redor da área 

devidamente arada da nova cidade a fim de localizar suas muralhas, seu irmão Remo, 

zombeteiro, transpôs o fosso de um salto. Rômulo, ao perceber o sacrilégio cometido pelo 

irmão, mata-o.  

Nas cidades antigas romanas os muros das muralhas e os fossos eram considerados 

sagrados e invioláveis, os portões da cidade não tinham a mesma importância visto que por 

eles passavam muitas mercadorias, inclusive corpos mortos.  

 

Visto que o “nosso mundo é um Cosmos, qualquer ataque exterior ameaça 
transformá-lo em “Caos”. E dado que “nosso mundo” foi fundado pela imitação da 
obra exemplar dos deuses, a cosmogonia, os adversários que o atacam são 
equiparados aos inimigos dos deuses, aos demônios, e, sobretudo ao arquidemônio, 
o Dragão primordial vencido pelos deuses nos primórdios dos tempos (ELIADE, 
2001, p.46). 

 

Após o sacerdote utilizar a charrua delimitando a extensão da nova cidade, os libri 

ritualis eram consultados. A execução dos ritos de fundação das cidades antigas romanas 

definia, portanto, suas configurações. Ao atender aos presságios e respeitar os ritos de 

fundação, o lavrador obedece às forças naturais e cósmicas, pois esta terra arada, para os 

antigos romanos, constitui um lugar sagrado que deve estar em perfeito equilíbrio com o 

universo. Osman explica em Avalovara a posição do escritor como condutor da charrua

 

Idêntica é a imagem do escritor, entregue à obrigação de provocar, com zelo, nos 
sulcos das linhas, o nascimento de um livro, durável ou de vida breve, de qualquer 
modo exposto - como a relva e os reinos – aos mesmos cavalos galopantes. Apesar 
desta certeza, desta ameaça, nenhum descuido é aceito. Sustém-se, com zelo e 
constância, a Charrua no seu rumo (S9, p.72). 

 

A tradução do Palíndromo corresponde à fundação de um modelo de cidade, que 

lembra a antiga cidade romana, a qual iniciava com a construção de uma muralha delimitando 

um espaço retangular. Neste se estabeleceria as ruas principais, através da inserção de dois 

eixos, um com direção norte-sul, o cardo e outro leste-oeste, o decumano. As ruas principais 

da cidade ao se cruzarem em ângulo reto definiam um espaço central onde os romanos 

cavariam os alicerces para depositar alguma relíquia sagrada. Este lugar reuniria as funções da 

Acrópole e da Ágora gregas em um lugar apenas, o qual os romanos nomeariam de Fórum. O 
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cruzamento entre os eixos cardo e decumano indicava a posição do Fórum no centro da 

cidade, onde seriam construídos os principais edifícios institucionais e governamentais, os 

templos sagrados, os monumentos, estabelecendo assim o equilíbrio cósmico “a escolha recai 

sobre o quadrado: ele será o recinto, o âmbito do romance, de que a espiral é a força motriz” 

(S4, p.25). 

 

Figura 5: Roma cuadrada, tal como la imagina um grabado de 1527 

 
Fonte: BENEVOLO, Leonardo. Diseño de la ciudad – 2 El arte y la ciudad antigua. México: G Gili, 1978, p.144 

 

Segundo Eliade, as cidades santas e os santuários estão no Centro do Mundo, seus 

templos, localizados em zonas estabelecidas, são réplicas da Montanha Cósmica que, no seu 

entendimento, constituem a “ligação” entre a Terra e o Céu. Entrar em um templo para o 

homem religioso das sociedades tradicionais significa entrar em comunicação com o outro 

mundo, o mundo transcendental. Assim a construção passa a ser um lugar sagrado.  

A construção/criação de Avalovara assemelha-se à construção desses lugares 

sagrados, com estabelecimento de coordenadas, de rituais sagrados, de cálculos matemáticos, 

tudo exposto no tema S e no tema P, confirmando a metáfora cidade/romance. 
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3. CIDADES PERCORRIDAS POR ABEL 
 

Uma das formas de representação da cidade em Avalovara é aquela em que o autor se 

utiliza de referentes reais e nomeia edifícios e monumentos destas localidades, às vezes, 

tornando-as reconhecíveis para o leitor.  

Paris, Amsterdam, Eltville, Amboise, Chambord, Antuérpia, Bruges, Lausanne, Pisa, 

Nordlingen, Aigues-Mortes, Milão, Verona, Pádua, Veneza, Ravena, Ferrara, Florença, Assis, 

Arezzo, Nápoles, Londres, Vincennes são cidades visitadas por Abel. Algumas como 

Nuremberg, Berna, Múrcia, Viena, Cartagena e outras, são apenas citadas no texto. 

 

Não haveria cidades sonhadas se não se construíssem cidades verdadeiras. Elas dão 
consistência, na imaginação humana, às que só existem no nome e no desenho. Mas 
às cidades vistas nos mapas inventados, ligadas a um espaço irreal, com limites 
fictícios e uma topografia ilusória, faltam paredes e ar (S2, p.21). 

 

As cidades percorridas pelo personagem Abel na Europa conduzem a uma espécie de 

cartografia imaginária, sobrepondo os tempos e os espaços, na qual o personagem busca 

respostas e conexões no continente europeu. Visitando cidades históricas, monumentos de 

arquitetura e figuras importantes, Abel tem experiências como estrangeiro interessado na 

cultura, na tradição, em ampliar seu conhecimento mediante uma percepção apurada que 

acolhe o que os lugares expõem. Osman Lins monta esses percursos do personagem aspirante 

a escritor como peças que se justapõem. Segundo Certeau, são como bricolagens elaboradas 

com resíduos ou detritos do mundo, relíquias verbais, fragmentos de histórias perdidas que 

justapostas livremente transmitem significados.  

Como a construção de um romance, as cidades são construídas por fragmentos 

alusivos a tempos e lugares diferentes. O escritor trabalha, constrói e imagina, mobilizando 

um repertório guardado na sua memória, experiências individuais e coletivas, por vêzes de 

modo implícito, camadas ao redor dos eventos, possibilitando para o leitor, a oportunidade de 

desvendá-las. Assim é o arquiteto, construtor das cidades, quando aciona um repertório 

também resultado de experiências pessoais e resguardadas em sua memória e “planta” no 

espaço da cidade objetos arquitetônicos que, assim como as palavras na literatura, compõem 

uma narrativa, a narrativa urbana.  

Segundo James Hillman (1993), o ato de caminhar é necessário. Caminhando, estamos 

no mundo, buscamos um espaço, um lugar, uma morada, uma habitação. Diz ele que ao 
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percorrer cidades desconhecidas, o nosso passo deve acompanhar o que os olhos veem, ao 

mesmo tempo. Nas cidades europeias antigas experimentamos o prazer e a magia, ao 

percorrer ruas tortuosas, de nos surpreender a cada esquina com um monumento ou edifício 

inesperado na paisagem. A cidade moderna, segundo o autor, na medida em que se organiza 

obedecendo critérios recionalistas e um zoneamento funcional rígido, perdeu a capacidade de 

nos encantar e comunicar significados mediante seus lugares sagrados. A rua se transformou 

em avenida, a praça em parque e a maneira de nos deslocar pela cidade mudou de forma 

radical, a caminhada atenta aos monumentos arquitetônicos foi substituída pelo correria em 

busca de transportes mais rápidos, metrô, automóvel, etc. 

Mas a cidade de Paris não cedeu a esse plano moderno de urbanização. Ela é um 

centro cultural mundial e entendida como referencial do conhecimento, o que motiva Abel a 

habitá-la por um período de tempo. No tema A: Roos e as Cidades, Abel se hospeda na 

Aliança Francesa, amparado por uma bolsa de estudos. Lá conhece e se enamora de uma culta 

estudante alemã, Anneliese Roos, personagem principal do tema. Por Abel estar fixado nesta 

cidade, Paris é porto de partida e chegada das diversas excursões que ele realiza através da 

Europa em busca da Cidade misteriosa.  

Apesar das dificuldades linguísticas, Abel e Roos viajam, nem sempre juntos, por 

várias cidades da Europa, visitando importantes centros culturais europeus, seus edifícios de 

valor arquitetônico como palácios, museus, teatros e suas praças com monumentos 

significativos de personagens históricos. Abel é o narrador destas viagens, nomeando as 

cidades visitadas, seus rios, ruas, palácios e jardins. Caminhando pelas cidades, procura 

pistas, sinais que respondam sua indagação maior, qual a Cidade que deve conhecer. 

Nos intervalos de suas viagens, encontra Roos em parques, praças, e cafés, às vezes 

em torno da Catedral de Notre Dame. Este monumento arquitetônico é muito referenciado no 

tema A porque encontra-se no núcleo central da cidade. “Aproximamo-nos da catedral, de tal 

modo iluminada que parece leve, a ponto de alçar-se do solo e flutuar. Gotas esparsas de 

chuva caem em torno de nós” (A14, p.121). 

Paris foi primeiramente uma aldeia de pescadores denominada parisii e localizada em 

uma ilha em formato de barco no rio Sena. Invadida pelos romanos a cidade se ampliou até a 

margem esquerda do rio. Antes de estes chegarem, a aldeia já possuía um espaço sagrado na 

ilha, na Cité, uma praça central, palco de cultos religiosos dos celtas, hoje a Praça Parvis. 

Neste mesmo lugar, os romanos ergueram um templo de devoção ao deus Júpiter e foi 

também este o local escolhido para a construção da primeira igreja do cristianismo na França, 
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a Basílica de Saint-Etienne. Demolida posteriormente, a Basílica vai dar lugar ao início da 

construção em 1163, da atual Catedral de Notre Dame de Paris.  

Na Paris medieval o formato elíptico do lugar sagrado, nomeado Cité é responsável 

por todo o crescimento posterior da cidade. O urbanismo medieval se caracteriza de tal 

maneira que todas as linhas convergem para um centro, o núcleo central, lugar sagrado, o 

umbigo, rodeado por uma série de anéis irregulares que tem o efeito de protegê-lo. As 

muralhas, os portões e o núcleo central determinam as principais linhas de circulação da 

cidade. A figura abaixo, apresenta este formato de crescimento partindo de um núcleo, com as 

muralhas construídas a partir de sua expansão radiocêntica. 

 

Figura 6: Mapa de Paris medieval 

 
Fonte: https://teoriadourbanismo.files.wordpress.com, acesso em 12/09/2013 

 

Localizado a trezentos metros da entrada da Catedral de Paris, na Praça Parvis, 

encontra-se o ponto zero da cidade, marco geográfico determinante do quilometro zero de 

todas as estradas que saem da cidade, e considerado seu centro oficial. Formado por uma rosa 

dos ventos gravada no centro de um medalhão octogonal de bronze, o qual está no centro de 

quatro peças de pedra formando um círculo, o ponto zero localizado no lugar sagrado da 

cidade, pode ser entendido como o umbigo do mundo.  

 

Figura 7: Praça Parvis 

 
Fonte: http://www.parisrevolutionnaire.com, acesso em 04/11/2013 



47 

 

 

Figura 8: Ponto Zero – Praça Parvis de Paris 

 
Fonte: http://www.parisrevolutionnaire.com, acesso em 20/10/2014 

 

Sentamo-nos, frente a frente, sob o toldo verde do café. Todas as luzes estão acesas 
na praça [...] A estátua de Carlos Magno, sob as luzes fortes da praça, parece 
revestida numa armadura de aço e claridade. 
[...] As cem vozes do coro descem das ogivas sobre a rue du Cloître Notre-Dame, 
trituradas pelo barulho dos veículos. Parecem, mesmo assim, envolver numa pátina 
de sonho as cadeiras amarelas do café, suas lâmpadas cônicas, as luzes da praça, 
Carlos Magno entre as árvores com a armadura úmida e do outro lado do rio o perfil 
dos velhos edifícios (A14, p.122). 

 

A praça Parvis, um lugar sagrado, a estátua de Carlos Magno e os cantos gregorianos 

emanados da Catedral de Notre Dame configuram uma espécie de mundo criado, sob as luzes 

fortes da praça, banhado pela luz cristã. As praças constituem espaços especiais nas cidades, 

religiosas, comerciais, silenciosas, desertas ou povoadas, sagradas ou profanas, costumam ser 

os lugares mais visitados pelos viajantes. Abel e Roos habitam as praças de Paris como 

moradores temporários embevecidos pelo encantamento e nostalgia que estes lugares 

apresentam. Eles estão na praça, no centro da cidade, do mundo, do cosmos. 

Jacques Le Goff (1998) ao escrever sobre a cidade medieval recorre ao texto de um 

grande teólogo alemão Alberto, o Grande, datado em 1260. Representante da alta cultura da 

Idade Média, Alberto é referido no Rainha dos Cárceres da Grécia. Segundo Le Goff  

 

[...] aquilo que não são sempre as ruelas sombrias, estreitas, sujas, Alberto, o 
Grande, compara as ruelas ao inferno, porém elas desmbocam em praças que são o 
paraíso. O paraíso do claustro monástico foi transportado para o paraíso das praças 
urbanas (LE GOFF, 1998, p.90).  
 

Notadamente é nesta espécie de paraíso, que na cidade medieval localizavam a Igreja, 

o asilo, o orfanato, o hospital, enfim obras de mendicância, reveladora da piedade humana. 

Essa concepção que põe em correlação a cidade e o universo, o microcosmo (o homem) com 
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o macrocosmo (o universo), dialoga com a concepção filosófica de Martin Heidegger, 

precisamente da quadratura do habitar do homem na terra, em que mortais e imortais, céu e 

terra, mantêm relações de interdependência e constituem a cidade, permeada de espaços 

sagrados. 

Todos os relatos dos percursos de Abel pela Europa possuem representações de  

monumentos, edifícios ou paisagens naturais que indicam a importância cultural do lugar 

visitado. No tema A: Roos e as cidades, Abel visita o túmulo de Leonardo da Vinci em 

Amboise, na Holanda além de Amsterdã, a cidade de Bruges e Ostende, na Itália, visita o 

conjunto da Torre e do Batistério na cidade de Pisa e em Milão, o conjunto do Palácio 

Barromeu. Em Paris, cidade em que está estabelecido, refere-se à catedral de Notre Dame, à 

torre em flecha da igreja de Sainte-Chapelle, à estátua de Carlos Magno, às brancas estátuas 

de Bathilde e Mathilde, rainhas de França localizadas no Palácio Luxemburgo, ao Palácio da 

Porte Dorée e a outros monumentos. Sobre eles, Augé escreve 

 

O monumento, como indica a etimologia latina da palavra, pretende ser a expressão, 
tangível da permanência ou, pelo menos, da duração. É preciso haver altares aos 
deuses, palácios e tronos para os soberanos, para que não fiquem sujeitos às 
contingências temporais. Eles permitem, assim, pensar a continuidade das gerações 
(AUGÉ, 1994, p.57). 
 

A memória social referida acima é formada, além de monumentos físicos, de um 

conjunto de documentos referenciais vindos de outras áreas como da literatura, da história, 

das artes plásticas, que integradas definem costumes, tradição de determindo lugar. Para se 

entender uma cidade é preciso vivenciar, percorrer seus espaços e lugares sagrados. Abel é 

um personagem pernambucano, o que torna compreensível o desejo de conhecer a Holanda, 

país que influenciou parte da cultura do nordeste brasileiro, principalmente a de Pernambuco. 

A segunda, e a mais importante Invasão Holandesa no Brasil, ocorreu no período de 1630 até 

1654 nas cidades de Olinda e Recife e trouxe ao estado uma cultura própria. Segundo o 

historiador Voltaire Schilling (2004), o príncipe e conde Maurício de Nassau desembarcou no 

nordeste brasileiro com uma equipe de arquitetos e engenheiros com a intenção de 

transformar a pequena aldeia, Recife, em capital do império holandês nas Américas. 

“Célebres por aplacar as tiranias do Mar do Norte, os técnicos de João Maurício, ‘arquitetos 

da cultura’, devem ter achado bem mais fácil domar o Rio Capibaribe e secar os mangues e os 

pântanos circunvizinhos à minúscula Recife de então” (SCHILLING, 2004, p.13).  

O legado cultural deixado pelo conde Maurício de Nassau, um erudito e humanista 

europeu apaixonado pelas Letras, que trouxe cerca de quarenta e seis artistas jovens em sua 
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expedição para documentar e retratar a flora, a fauna e a realidade da América do Sul, foi 

muito grande. Por apresentar um espírito tolerante, frente a diversidades de cultos, crenças 

religiosas e políticas, Nassau influenciou gerações de artistas e escritores pernambucanos. 

Dentre inúmeros documentos produzidos, mapas, livros, quadros a óleo e gravuras, destacam-

se o primeiro estudo científico da fauna e flora das três Américas, as paisagens e retratos dos 

índios elaborados pelos jovens pintores Frans Janszoon Post e Albert Eckhout, registros que 

abasteceram museus de universidades de boa parte da Europa.  

Abel acompanhado de Roos, em um restaurante da cidade, ouve sons intraduzíveis de 

outros clientes holandeses e questiona a equidade dos sons entre aquele momento e o 

momento histórico da invasão holandesa no Brasil. “Soariam deste modo as vozes dos 

invasores - Joost van Trappen ou Caspar van der Ley -, os militares e mercadores flamengos 

que aportam a Pernambuco no século XVII” (A10, p.75). Neste momento, Abel transporta-se 

ao passado embalado pela experiência espacial de estar ali em Amsterdam, sensibilizado pela 

linguagem “intraduzível” dos holandeses, o que ativa sua memória. Abel, um pernambucano 

em Amsterdã, através dos sons das vozes revive a invasão holandesa no Brasil. 

O escritor Umberto Eco (1994) nos fala que existe no homem uma memória pessoal e 

uma memória coletiva e este emaranhado de memórias é que nos permite recuar no tempo 

prometendo-nos uma certa imortalidade. Eco afirma que a ficção, ao ativar nossa memória, 

seja qual for, nos proporciona a oportunidade de, utilizando nossas faculdades, entender o 

mundo e reconstruir nosso passado. Desta maneira, podemos dizer que a literatura nos ensina 

a descobrir quem somos, o que amamos e o que precisamos lembrar ou esquecer.  

No mesmo passeio, Abel ouve um som de tambores e lembra um quadro pintado por 

importante artista holandês Rembrandt (1606-1669). O quadro denominado A Ronda da Noite 

retrata uma milícia, organização militar composta por pessoas comuns armadas, que tem 

como objetivo a defesa nacional ou a segurança interna de uma cidade ou região. Juntamente 

com os retratos e cenas da vida cotidiana, estas constituíam a temática das pinturas holandesas 

que floresceram nos séculos XV e se destacaram até o século XVII, época de grande processo 

de desenvolvimento comercial, econômico e artístico da Holanda.  

Como os artistas holandeses não possuíam o patrocínio da Igreja católica romana que 

utilizava o estilo barroco vigente em grande parte da Europa, nas arquiteturas, nos espaços 

abertos e na arte em geral, este estilo não foi muito exuberante por lá. Calvinista e de grande 

tolerância religiosa, a Holanda atraiu grupos de minorias étnicas, perseguidos e exilados 
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europeus como também muitos comerciantes, cientistas e intelectuais. Sobre os pintores 

holandeses do século XVII, o historiador E. H. Gombrich afirma:  

 
Num aspecto, é possível que os artistas se alegrassem ao ficar livres de 
patrocinadores que interferiam na sua obra e que, muitas vezes os tiranizavam. Mas 
esta liberdade foi comprada por alto preço, pois agora, em vez de um único freguês, 
o artista tinha que enfrentar um padrão ainda mais opressivo: o público comprador. 
Precisava ir aos mercados e as feiras públicas para negociar sua mercadoria, ou 
recorrer a intermediários, os negociantes de quadros, que o aliviavam desta tarefa 
mas pagavam o mais barato possível, para obter maior lucro na venda 
(GOMBRICH, 1993, p.328). 

 

Este motivo na pintura, formada de grandes grupos de figuras humanas que a Holanda 

produziu, não destaca somente o homem como foco principal no quadro, tudo é importante e 

cada elemento adquire um significado. A luz foi uma das protagonistas destas pinturas 

envolvendo todas as partes da representação e valorizando cada detalhe, cada objeto. No caso 

deste quadro, A Ronda da Noite, a luminosidade, em determinados partes do quadro, é 

oriunda de um foco de luz externo.  

 

Ouço um rufar de tambor, é um grande tambor, surge do chão brilhante o cortejo 
invisível que nos segue, um estandarte sanguíneo ondulando entre lanças de metal 
sobre os chapéus de feltro cônicos, de abas amplas, um clarão (vindo de Roos?) põe 
em relevo os rostos vivos dos homens, ornados com perucas que descem até os 
ombros, destaca as golas engomadas e lisas, as vestes da mulher que se insinua entre 
eles, a caixa do tambor e, principalmente, o ataviado personagem que vem à testa da 
ronda (A10, p.76). 

 

O clarão, segundo Abel “vindo de Roos?” destaca algumas partes definidoras do 

quadro. Segundo Gomes, em Roos, “Abel vislumbra cidades que devem dar a ele o itinerário 

para o conhecimento, portanto Roos tem, no texto, função iluminadora análoga à figura do 

quadro” (GOMES L., 1998, p.318). 
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Figura 9: A Ronda da Noite - 1642 

 
Fonte: Margot Caruccio (2015) 

 

Quando o quadro foi pintado entre 1640 e 1642 foi nominado como “A Companhia de 

Frans Banning Cocq e Willem von Ruytenburch,  a designação atual A Ronda da Noite apenas 

apareceu no princípio do século XIX quando o quadro foi encontrado escurecido pela 

oxidação do verniz  

De Amsterdã, Abel parte para a cidade de Bruges, uma cidade belga portuária 

comparada como a “Veneza do Norte” pela presença de canais que a atravessam. No início de 

século XIX, a Bélgica, Luxemburgo e parte da Alemanha pertenciam ao “Reino Unido dos 

Países Baixos” com o objetivo de estabelecer um novo país, mais forte, que impedisse a 

penetração de forças francesas. Sempre com o objetivo de encontrar a Cidade, Abel visita 

Ostende, distante de Bruges poucos quilômetros, uma cidade histórica conhecida como rainha 

dos balneários belgas pela sua ligação com a realeza e localização no Mar do Norte.  

 

Passa de meia-noite, estou em Bruges, junto à porta de Ostende. Nenhum ser vivo 
nas ruas, nos canais, nas pontes ou às janelas das mansões, todas cerradas e escuras. 
A cidade, inteiramente deserta, lembra as que por vezes entrevejo em Roos, todas 
vazias. Gélido, incessante, corta-a o vento norte. Hesito em dar um passo (A12, 
p.97). 
 

Ostende no passado foi frequentemente saqueada por diversos exércitos invasores 

justamente por sua importante localização. O maior desses ataques ocorreu no século XVII, 

entre 1601 e 1604, devastando a cidade e resultando em muitas mortes. Vinte e cinco anos 

depois, os holandeses invadiram as cidades de Olinda e Recife, também motivados por suas 

importantes localizações na costa brasileira, no evento conhecido como a segunda invasão 

holandesa no Brasil.  
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Existe uma aproximação entre a arquitetura estabelecida em cidades brasileiras como 

Recife e a arquitetura da cidade de Ostende. O conjunto de edifícios da Rua Aurora na cidade 

de Recife, formado de casarões, de no máximo quatro pavimentos, alinhados de maneira 

regular no quarteirão da rua, faz parte do Patrimônio Histórico de Pernambuco e se parece 

muito com uma rua de Ostende como se pode ver nas figuras abaixo. 

 

Figura 10: O dique de Ostende, fotocroma original de Gillot 1890 

 
Fonte: http://www.gravuras-antigas.com, acesso em 7/6/2013 

 

Figura 11: Rua da Aurora - Recife 

 
Fonte: Disponível em <www.recifeolinda.com.br> Acesso em 07/07/2014 

 

Esta visão europeia impregna o personagem de conhecimento de uma tradição cultural 

motivadora da sua conscientização mais apurada da memória histórica, social, brasileira. 

Através de várias camadas obscuras, Osman Lins mostrou a situação ambígua brasileira, de 

um lado a classe alta progredindo e de outro a luta e o sofrimento das camadas sociais menos 

favorecidas. Osman Lins destaca o tema da opressão, naqueles tempos de ditadura, em várias 

passagens em seu livro Avalovara nos temas O, T, E, P e R. O escritor impregna o texto de 

referências históricas reais, registra o abandono do centro histórico de São Paulo, a vida dura 

no nordeste brasileiro, as diferenças sociais entre patrões e empregados, a decadência do 

paulista e muito da violência política do país na época da ditadura, referida em notícias de 

recortes de jornais transcritos no texto. 
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Em relação a esta questão da literatura/realidade, críticos como Florencia Garramuño, 

Heidrun Krieger Olinto e Josefina Ludmer abordam diferente aspectos. A pesquisadora 

Garramuño escreve que, na modernidade, a dissolução do conceito de experiência como cerne 

da literatura agravou-se principalmente no Brasil e na Argentina, no contexto de suas 

respectivas ditaduras militares. Outras práticas como experiência com drogas, descobrimento 

do corpo e até mesmo o suicídio, a experiência do exílio e da guerilha converteram-se na 

marca histórica da época que se traduziu na literatura. A autora cita autores como Ana 

Cristina César, Torquato Neto e Paulo Leminski que se expressaram desta forma.  

Realidades alternativas e fragmentação do sujeito, sem mediações com o real, 

desarmam uma idéia de sublimação ou promessa de felicidade que a arte poderia apresentar 

até então. Garramuño elucida a afirmação citando o romance A hora da estrela, último de 

Clarice Lispector, publicado em 1977, que além de questionar e problematizar o ofício de 

escrever ficção, constrói uma sofrida personagem nordestina como referência social forte. 

Neste romance, Clarice leva às últimas consequências, a proposta de busca e 

autoconhecimento através da literatura.  

 

Talvez sem o saber, Clarice estava optando por um tipo de escrita característica do 
escritor moderno, para quem, no dizer do crítico francês Roland Barthes, escrever é 
“fazer-se o centro do processo de palavra, é efetuar a escritura afetando-se a si 
próprio, é fazer coincidir a ação e a afeição [...]” Por esta via, formula-se outra 
qualidade de experiência envolvida na escrita, uma nova perspectiva pela qual a 
linguagem é concebida: mais importante do que relatar um fato, será praticar o 
autoconhecimento e o alargamento do conhecimento do mundo através do exercício 
da linguagem (FUKELMAN, 1995, p.3). 

 

Heidrun Krieger Olinto recorre à abordagem construtiva para discutir sobre o que é 

real e o que é fictício. Olinto pondera “que os discursos ficcionais emergem como alternativa 

fascinante perturbadora, ao deixar entrever uma variedade imensa de formas de construir 

mundos, sem que estas precisem necessariamente disputar a categoria do real” (OLINTO, 

2011, p.47).  

Neste sentido, Josefina Ludmer estabelece quatro conceitos novos para entender 

algumas ficções de autores latinos dos últimos anos, designadas pela autora como literaturas 

pós-autônomas, que são os seguintes: primeiramente afirma que existem outras relações entre 

ficção e realidade, tudo é realidade e tudo é ficção desaparecendo as oposições entre elas; 

segundo, os sujeitos estão em múltiplas posições, não existe o fora e o dentro, e estes podem 

ser singulares ou pluralizados, formando grupos diferenciados como gays ou imigrantes, para 

exemplificar; um terceiro novo conceito está no modo de narrar, a temporalidade é o agora, 
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gerando um tipo de ficção que se apresenta como uma tensão entre realidade histórica e 

subjetividade-mito. Sobre este novo modo de narrar Ludmer escreve que “muchas 

narraciones toman la forma de una serie de bloques de tiempo com interrupciones, fracturas 

y repeticiones. Los fragmentos narrativos fluyen em sucesión em uma serie que no se unifica 

ni se totaliza” (LUDMER, 2011, p.77).  

O quarto e último conceito apresentado por Ludmer refere-se à linguagem literária que 

é verbal, mas que atualmente produz imagens visuais, ou seja, ler é ver, passar imagens 

 

A realidade cotidiana” das escrituras pós-autônomas exibe, como em uma exposição 
universal ou em um mostruário global de uma web, todos os realismos históricos, 
sociais, mágicos, os costumes, os surrealismos e os naturalismos. Absorve e fusiona 
toda a mimese do passado para constituir a ficção ou as ficções do presente. Uma 
ficção que é “a realidade”. Os diferentes hiper-realismos, naturalismos e 
surrealismos, todos fundidos nessa realidade desdiferenciadora, se distanciam 
abertamente da ficção clássica e moderna. Na “realidade cotidiana” não se opõe 
“sujeito” e “realidade” histórica. E tampouco, “literatura” e “história”, ficção e 
realidade (LUDMER, 2011, p.2). 
 

Em Avalovara, os referentes da realidade permeiam a maioria dos temas, ora recriados 

de forma realista, ora de forma fantástica.  

Wolfgang Iser, importante referencial da Teoria da Recepção, conferindo maior 

atenção ao leitor, nos apresenta certas estratégias utilizadas por escritores visando uma 

integração entre autor-leitor. Segundo Iser, a relação autor-texto-leitor se dá seguindo um 

conceito de jogo dinâmico, conduzindo a um resultado final. O autor do texto ficcional joga 

com o leitor, fazendo do texto o espaço ou o campo do jogo. Estabelece-se um contrato entre 

os dois jogadores, escritor e leitor, em que o “texto há de ser concebido não como realidade, 

mas como se fosse realidade” (ISER, 2011, p.107).  

 

O próprio texto é resultado de um ato intencional pelo qual um autor se refere e 
intervém em um mundo já existente, mas, conquanto o ato seja intencional, visa a 
algo que ainda não é acessível a consciência. Assim o texto é composto por um 
repertório que ainda há de ser identificado e que é esboçado de modo a incitar o 
leitor a imaginá-lo e, por fim, a interpretá-lo (ISER, 2011, p.107). 

 

Segundo Iser, o repertório é constituído pelo material selecionado de diversas fontes 

como o contexto social, o imaginário, a memória, as experiências, as leituras, pelo qual o 

texto é relacionado aos sistemas de seu ambiente, criando assim um sistema de equivalências 

que, para ser concretizado, necessita de uma organização produzida pelas estratégias. 

As estratégias do texto “devem criar relações entre os elementos, entre o contexto de 

referência do repertório por elas organizado e o leitor do texto, que deve atualizar o sistema de 
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equivalência (ISER, 1999, p.159). Estas estabelecem e asseguram o êxito da comunicação 

entre autor e leitor. O jogo encenado do texto não é um espetáculo para ser apenas observado 

pelo leitor, mas um evento em processo a ser interpretado por ele, envolvendo-o em uma 

ilusão e tornando-o simultaneamente consciente dela. Assim o leitor reflete sobre ele e amplia 

seus horizontes perante as coisas de seu mundo real.  

A realidade refratada se apresenta explicitamente em Avalovara em pelo menos quatro 

momentos: o primeiro no tema A, em Amsterdã quando Roos, em seu local de trabalho, 

explica para Abel como certas pedras preciosas respondem à incidência de um raio luminoso. 

 

O que me prende é a sua explicação, concisa e ordenada, sobre birrefringência ou 
refração dupla, descoberto primeiro na calcita, especialmente no espato de Islândia, 
mas verificável na maioria das pedras preciosas e em todas as cristalizadas nos 
sistemas triclínico, rômbico e outros ainda. - Por isso estão as gemas separadas em 
duas séries. Aqui (indica as que jazem sob as rosas, num gesto semelhante ao que 
faz para atrair o pássaro em Amboise) as monorrefringentes. Na opala, por exemplo, 
um raio de luz incidente resulta num único raio, refratado no interior (A12, p.96). 
 

O narrador Abel, andando solitário pelas ruas da cidade de Bruges, pensa na 

explicação de Roos sobre a potencialidade das pedras de refratar incidências de luz. Ao 

lembrar do hotel em que está hospedado, em sua mente surgem dois hotéis situados em locais 

diferentes, uma realidade refratada em que se misturam elementos de um real perceptível e 

elementos projetados pela imaginação, passando a fazer parte do mesmo campo de referência. 

 

A única diferença entre eles é ser um verdadeiro e ilusório o outro. Posso escolher, 
indiferentemente, qualquer dos dois caminhos, o que hesito em fazer, receando 
tomar a direção falsa e, com isto, extraviar-me de vez. Um hotel e um trajeto 
refratados em mim? (A12, p.97). 

 

O segundo momento ocorre no capítulo treze do mesmo tema, em uma reflexão de 

Abel sobre as escadas peculiares do palácio de Chambord, que ele visitou na companhia de 

Roos, na região do rio Loire na França. Abel, por acaso, encontra um texto de grande 

importância para a teoria da arquitetura, publicado por um arquiteto italiano por muitos 

considerado maneirista, Andrea Palladio. Esta reflexão esclarece a refração enquanto efeito de 

uma realidade construtiva, exposta pelo importante arquiteto italiano em um de seus livros 

sobre arquitetura. 

 

Folheio distraído alguns livros, encontro um texto de Palladio a respeito de 
Chambord. No centro do castelo, afirma o arquiteto, há uma escadaria em quatro 
lances, com quatro entradas, servindo quatro dependências, com as rampas subindo 
umas sobre as outras, sem nunca se encontrarem. Todos os dados estão corretos, 
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sim, menos o número de lances. Palladio, um espírito exato e objetivo, aumenta para 
quatro, transformando-as numa invenção mais complexa, as escadas duplas de 
Chambord! (A13, p.114). 

 

Andrea Palladio (1508-1580) publicou na Itália em 1570, uma obra de arquitetura 

formada de quatro volumes, I quattro libri dell'architettura em que, além de ilustrações como 

resultado de pesquisas da arquitetura clássica do passado, como as ordens arquitetônicas e 

seus elementos, ele disserta sobre o que constitui, no seu entendimento, uma boa arquitetura. 

Abaixo, o texto em que Palladio descreve as peculiaridades da escada em espiral de 

Chambord.  

 

Uma outra bela maneira de Escadas em espiral mandou outrora fazer em Sciambur, 
lugar da França, o Magnânimo Rei Francisco, num Palácio por ele construído num 
bosque, e deste modo. São quatro Escadas, as quais têm quatro entradas, isto é, cada 
uma a sua, e ascendem uma sobre a outra, de modo que sendo feitas no meio da 
construção, possam servir a quatro apartamentos, sem que os que em um  habitem 
vão pela escada do outro e por ser vazia no meio todos se vêem um ao outro subir e 
descer, sem que dêem um mínimo embaraço; e porque é belíssima idealização e 
nova eu a pus e com letras assinaladas as Escadas na planta e no alçado, de modo 
que se veja onde começam e como ascendem (PALLADIO, 2009, p.64). 

 

Figura 12: Escada de quatro lances desenhada por Palladio 

   
Fonte: CHATENET, Monique. Chambord. Éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, Paris, 

2001, p.42 
 

Palladio aumenta de dois para quatro, o número de escadas do Chambord. Osman Lins 

traz este evento do Palladio, demonstrando como a literatura, assim como algumas mentes 

brilhantes da História, podem ampliar, reduzir, esconder, explicitar o fato real, possibilitando 

o desenvolvimento do jogo do texto apontado por Iser, que levará a diferentes interpretações 

dos leitores.  
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Mais uma vez tento falar de Chambord e também do engano de Palladio, assim 
como das relações que vejo entre isso tudo e os minerais de que me fala em 
Amsterdam. Pode-se flagrar, eis o que busco dizer, no espato-de-Islândia, um 
fenômeno ao mesmo tempo real e ilusório: a imagem se abre, duplica-se, é uma e 
duas. Mas há também, na Terra, seres vivos que unem ou multiplicam. Às vezes, o 
que é mais admirável, não um único ser, mas dois ou três, ou mais, que um acaso 
reúne e que transformam em quatro as escadas duplas construídas entre quatro 
vestíbulos de castelo, num dos vales do mundo. Quero perguntar se não acha 
fantástico saber que há mentes com esse poder seletor, multiplicador, unificador e 
também conservador. Ela tenta ajudar-me, paciente, a transpor o pensamento, 
confundo-me entretanto e só consigo dizer - mas sem conexão com o resto - que 
vagam, no universo, fenômenos tão fugidios e silenciosos que não podem ser 
classificados e nem mesmo notados. 
 - O mundo, Roos, está cheio de reflexos e de concentrações (A14, p.122). 

 

Realidades refratadas ocorrem em vários capítulos do tema T, que aborda o 

envolvimento de Abel com Cecília. De seu corpo brotam animais, pessoas refratados.  

 

Dez mil homens estão na sua carne: como no centro de um olho atônito. Dez mil 
homens estão na sua carne: como numa vereda pouco transitada ao longo de dez 
anos. Dez mil homens, ataviados com as suas próprias fábulas. No seu corpo, há 
corpos (T11, p.183). 

 

No corpo de Cecília, Osman Lins, através do personagem Abel, resgata memórias 

suas, “meu pai e suas réguas. Com giz de alfaiate, risca um corte de brim” (T12, p.196). Abel 

não sabe quem foi seu pai no romance mas Osman foi filho de um alfaiate. Com Cecília, Abel 

aprende a amar sua cidade, “o Recife, fração do mundo, muitos dos seus habitantes não mais 

distanciados, não mais estranhos, integrados no meu ser através deste amor e de Cecília, sua 

substância e sua arca” (T12, p. 201).  

A quarta situação em que se percebe a refração também é no corpo de uma mulher que 

Abel amou. Na praia de Ubatuba em São Paulo, no mar, Abel enxerga uma duplicação do 

corpo de , este reflete sob os efeitos do sol, estranhos sinais, pontos luminosos, um corpo 

como suporte da literatura, narrativas. Cidades?  

 

Deixa-se boiar nas águas ondulantes e cheias de reflexos, a espuma desfazendo-se 
junto às axilas e em torno dos ombros opulentos. Mergulho, olhos abertos, sob o seu 
corpo, deslizo sob o corpo que flutua e creio ver, meio ofuscado, entre os reflexos, 
outro corpo: vejo, como se os reflexos das águas penetrassem-na, pontos luminosos, 
roxos, verdes, brancos, não simples reflexos, signos (Letras?) (R9, p.63). 

 

A refração realizada na linguagem literária vincula-se ao discurso realista que, em 

Avalovara, sofre uma transformação, tornando manifestas as duas faces da representação. No 

campo dos estudos da linguagem, a refração é vista como condição da significação. Segundo 
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Carlos Aberto Faraco, estudioso das idéias do Círculo de Bakhtin, grupo de intelectuais russos 

constituído por pessoas de diversas formações, a refração é condição necessária para que o 

signo exista, não é possível significar sem refratar. As significações não estão dadas no signo 

em si, mas são construídas na dinâmica da história, marcada pelas diversidades das 

experiências humanas que lhes dão sentidos diferentes, às vezes contraditórios. 

 

Refratar significa aqui, que com nossos signos nós não somente descrevemos o 
mundo, mas construímos - na dinâmica da história e por decorrência do caráter 
sempre múltiplo e heterogêneo das experiências concretas dos grupos humanos - 
diversas interpretações (refrações) desse mundo (FARACO, 2003, p.50). 
 

Faraco descreve a função do signo que, além de descrever uma realidade, é 

potencialmente passível de interpretações múltiplas. Como se as palavras também refratassem 

muitas outras interpretações de mundos possíveis.  

As pedras refratam raios luminosos, Palladio aumenta de dois para quatro lances de 

uma escada, Cecília reflete figuras humanas e animais em seu corpo, , letras. 

Essa possibilidade de a literatura refratar a realidade, posta em evidência mediante a 

visão dos cristais é imanente à própria linguagem. 



59 

 

4. FRAGMENTOS URBANOS VISUALIZADOS EM ROOS 
 

Partes de cidades, com seus monumentos arquitetônicos paradigmáticos, muralhas, 

vias, e tudo que as compõem, rios, pontes, fontes, portões, são refletidas no corpo de Roos e 

se apresentam ao olhar de Abel, em momentos de seus fugazes encontros. Do primeiro 

capítulo até o de número dezenove do tema A, percebemos que os  fragmentos que Abel 

visualiza no corpo de Roos são de cidades identificáveis, como Florença, Veneza, e Utrech. 

Entretanto, no capítulo vinte, Abel visualiza fragmentos de uma cidade de que desconhece o 

nome, a qual abordaremos mais adiante neste trabalho.  

Em excursão ao Loire, Abel e Roos visitam o Castelo de Amboise e a capela onde se 

encontra os restos mortais de Leonardo da Vinci, falecido naquela região, em 1519. Conforme 

o desejo do italiano ilustre, seu corpo foi enterrado na Chapelle Saint-Hubert no castelo de 

Amboise, a poucos quilômetros do palácio de Chambord. Ao visitar a tumba de Leonardo da 

Vinci, inesperadamente Abel avista em Roos templos de uma cidade revestida de mármore. 

 
Emudeceu o sino; sons de vozes vindas do jardim entram amortecidos na capela. 
Então, de súbito e por breve tempo, como numa queda ou numa vertigem, entrevejo 
na cabeça de Roos uma cidade de ruas tortuosas, inóspita, fria e ventosa apesar do 
sol que a inunda, porém com grande e alvos templos revestidos de mármore. 
Exclamo em meu íntimo: "É a pátria de Dante!" (A7, p.54). 
 

É uma Cidade medieval, portanto, de ruas tortuosas, que disputava poder com a cidade 

vizinha, Siena. A pátria de Dante, Florença, sofreu muitas transformações durante a passagem 

do medievo para a era moderna do Renascimento. Uma delas foi trocar o revestimento 

externo de sua Catedral, Torre e Batistério por mármore já que os edifícios do conjunto eram 

de pedra.  

Em Paris, no cenário iluminado da praça Parvis, as agulhas de Saint Chapelle, a 

Catedral de Notre Dame e o monumento erigido a Carlos Magno, são observados por Abel e 

Roos. Em determinado momento, o cenário perpassa pelo corpo de Roos e, ao som de cem 

vozes do coro vindo da Catedral, Abel visualiza em Roos vestígios de uma cidade, com suas 

ruas e canais.  

 

- Oh, essas ruas tortuosas, essas paredes de edifícios sagrados ou profanos, esses 
canais, esses muros, toda essa arquitetura vária, inclusa no corpo de Roos - e tão 
afortunadamente que não me surpreendo ao ver, no rosto puro e simétrico, luzes 
vindas de dentro, sim, do sumo da sua carne (não do mundo exterior) e que nascem, 
por exemplo, dos reflexos do Sol nas águas de Veneza! (A14, p.122). 
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Assim como Florença, Veneza é visualizada em Roos como fragmentos medievais, 

com canais e muros identificados à custa da luz que emana da personagem. “As cidades: dez, 

vinte, relâmpagos silentes, umas com as salas acesas e outras com os vidros reverberando ao 

sol. Seus traçados se cruzam, labirintos presos em outros labirintos” (A14, p.123). 

Veneza, por sua posição geográfica, foi uma importante cidade comercial na época 

medieval, seu traçado urbano obedece a um desenho urbano mais informal que regular. 

Muitas das cidades medievais, assim como Veneza, utilizaram sítios abruptos, rochosos e 

inacessíveis na implantação de seus núcleos, pois estes apresentavam vantagens decisivas 

para a defesa da cidade.  

 
Como as ruas não eram adaptadas ao tráfego sobre rodas e não era necessário cuidar 
nem de encanamentos de água nem de condutos de esgoto, era mais econômico 
seguir os contornos da natureza de que tentar traçar uma grade sobre eles 
(MUMFORD, 1965, p.391).  

 

A maioria das cidades citadas em Avalovara são de origem medieval, portanto, sem 

planejamento prévio para seu crescimento. Entretanto, no capítulo quinze do tema A, o 

narrador visualiza cidades como representações geométricas. “Uma cidade em círculo 

(Nordlingen?), outra retangular (Aigues-Mortes), outras sem plano, todas sob a neblina e a 

noite. Vento” (A15, p.143). Nördlingen foi uma cidade romana, localizada na Baviera, 

nascida no meio de uma cratera resultante da queda de um meteorito há milhões de anos, por 

isso sua forma circular. Aigues Mortes foi fundada seguindo um modelo retangular. 

Contrariando a regra, no século XII, em plena Idade Medieval, foram construídas 

algumas cidades planejadas e muradas, com uma rede organizada de ruas, divididas em 

quadras de tamanho mais ou menos igual, o que dava à cidade um formato quadrado ou 

retangular, cercada por um ou mais muros de pedra. Integradas ao Castelo que as  originou, 

estas cidades, as bastides, tornaram-se uma unidade integrada de defesa contra-ataques 

bárbaros, e surgidas no País de Gales, na Inglaterra e na França. Construídas, na sua maioria, 

por razões econômicas, pois um castelo necessitava de uma infraestrutura, bastante complexa, 

que permitisse a sobrevivência e um mínimo de conforto aos seus habitantes, elas 

beneficiavam todos os envolvidos, deste o rei e os moradores do castelo até os artesãos que 

viviam na cidade e os agricultores e pastores que as abasteciam.  

Quanto às ruas das cidades medievais, constituem uma rede orgânica natural, espaços 

desorientados, como labirintos, às vezes, marcados por trilhas de animais. Conjecturando, a 
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espiral que conduz a leitura de Avalovara pode ser pensada como um fragmento de um 

labirinto circular, aberto, sem início e fim.  

Na medida em que tentamos sair do labirinto mais nos perdemos, o estado labiríntico é 

o estado de quem vaga, não de quem está perdido. Existem vários tipos de labirintos enquanto 

construções literárias. Um deles é de racionalidade construtiva como os do escritor Borges, 

“A biblioteca se compõe de um número indefinido, e talvez infinito de galerias hexagonais 

[...] de cada um destes hexágonos, percebemos os estágios inferiores e superiores, 

indefinidamente. A distribuição das galerias é invariável” (BORGES, 1972, p.84).  

A questão da confusão e desorientação que gera o labirinto é abordada pela arquiteta e 

professora Cristina Grau no livro Borges y la Arquitectura. Estudando a relação entre a 

arquitetura e a obra do escritor, Grau compara o Universo e a cidade como dois labirintos 

diferenciados a partir de quem os inventa: 

 

Em muchos relatos, Borges contrapone esos dos labirintos, el realizado por los 

dioses, el universo, y el concebido por los hombres, la ciudad, diseñada para 

defenderse o para confundir a otros hombres y em esse acto usurpar lo que sólo es 

proprio de los dioses, La creació (GRAU, 1997, p.126). 
 

A terceira cidade identificável e fragmentada em Roos é a cidade de Utrecht, cidade 

importante holandesa com uma história sangrenta de resistência, que teve um papel 

importante na Revolução dos Países Baixos contra a Espanha em 1713. 

 

Meu olhar é como um molde da cidade que em Roos, silenciosamente, lampeja e 
sorve-me. Onivejo as ruas e o interior das edificações, os tonéis de bebida nas 
adegas sob a rua, ante canais, as pontes e os objetos empoeirados nos sótãos, a 
topografia (identifico-a) de Utrecht, a luz de uma tarde de outono, os interiores civis 
e oficiais, tudo e o que está dentro de tudo, armários e arcas, e o que jaz nas gavetas 
dos móveis, e nesses aís ressoa a minha voz, com uma inflexão de condenado: 
- Você acaba de dizer essas palavras, mas tenho a impressão de que estavam 
fechadas na sua garganta, como num vaso, e que eu as ouço, abafadas, há tempos, 
dentro do vaso (A18, p.176). 

 

Esta cidade sediou, no século XVI, uma rebelião contra o domínio espanhol 

estabelecido na região, que hoje conhecemos por Países Baixos. As províncias do Norte 

formaram a União de Utrecht, um acordo assinado em 1579 que reconhecia o direito de cada 

país exercer suas tradições e crenças religiosas. Este acordo gerou a Guerra dos 80 anos, uma 

luta que culminou na Independência dos países envolvidos. É possível que esta rebelião seja 

identificada na citação, como a representação de uma barricada, uma trincheira improvisada 

dos tempos em que Utrecht lutava por independência.  
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Podemos identificar uma disparidade referente ao tipo de cidade que Abel enxerga em 

Roos; enquanto enamorado e sustentando um desejo e uma possibilidade de envolvimento 

com a personagem, visualiza em seu corpo cidades radiosas e tudo brilha  

 
As lâmpadas, o reflexo no metal da baixela, o vinho aromático - tão dourado quanto 
a armadura -, tudo parece instigar-nos a expansões. Fala-me Roos (de mapas e 
tesouros?) no seu francês composto e neutro e, da mesma forma que os pavões 
ostentam as cores da cauda, logo ocultando-as, as cidades que abriga - todas radiosas 
nesta noite em que, extasiado, esqueço o peso do mundo - tornam-se visíveis, sem 
que ela interrompa a frase iniciada e sem que gesto algum me autorize a concluir que 
a revelação é voluntária (A10, p.75).  

 

Mas esta claridade que verte de Roos, ao mesmo tempo em que o encanta, também 

cega Abel, afasta-o, impede sua aproximação. Talvez a Cidade buscada, a literatura, não seja 

constituída somente de luz, mas também de escuridão.  

 

[...] desde o domingo em Amboise, a mente e os sentidos, leva-me a perguntar, 
incerto, se acaso não me espera, na Cidade procurada, a claridade - ou então um 
objeto, um ser de que a claridade constitua a substância ou mesmo o avesso. Porque 
a claridade é a marca de Roos. Uma claridade que não ajuda a ver e que talvez 
ofusque. Ainda assim, Roos, essa cidade, impressiona-me por sua oposição às 
sombras. Imagino: ela atravessa o mundo com o encargo de não deixar que a noite 
prevaleça” (A11, p.90).  

 

O que atravessa o mundo, impedindo a escuridão é o conhecimento, o esclarecimento, 

a literatura. Quando Abel ouve de Roos que não o ama, tudo se transforma em medo, solidão 

e escuridão, a cidade transforma-se em ruínas, abandonada, a cidade buscada, desejada, agora 

é suja e infectada.  

 
- Eu ... não o amo. Suas mãos espalmadas sobre o tampo da mesa. Com as 
extremidades dos dedos toco a pele fluida à altura dos pulsos, em direção às falanges 
(sobre a vitrina dos cigarros, acendem o abajur enfeitado com rótulos de White 
Label), toco a pele fluida, de leve, docemente, o gesto de quem tentasse afagar, sem 
enrugá-la, a superfície da água num recipiente, mas a água revolve-se, a carne 
revolve-se, sucedem-se fontes – secas, limosas - ruas esburacadas, pontes com 
parapeitos quebrados, casas desoladas margeando um lance de estrada de ferro, 
postes emaranhados de fios negros, fachadas de fábricas em ruínas, cheias de vidros 
poentos e partidos, lixo amontoado em terrenos baldios, canais infectos, jardins 
abandonados (A18, p.177). 

 

A percepção de Abel em relação a estas cidades visíveis em Roos é de não 

pertencimento ao seu mundo “conheço invasor, as suas ruas, seus edifícios desertos, seus 

veículos vazios, suas árvores, pássaros, insetos, flores e animais (nenhum ser humano), e os 

rios sob pontes frágeis ou magnificentes” (A4, p.37). Esta sensação experimentada por Abel 
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está associada à falta de familiaridade ou mesmo intimidade com Roos, afinal seu corpo, 

intocável, é feito de cidades europeias apresentadas em fragmentos para o personagem.  

No capítulo dezenove do tema A, quando os dois visitam um parque em Paris e Roos 

expõe suas pernas ao sol, Abel enxerga em suas pernas brancas um mapa formado de rios 

europeus. Na verdade, o corpo de Roos é um mapa a ser descoberto, desejo a ser vivido, 

enigma a ser decifrado. 

 

Roos retira o fular do pescoço, olha-o com expressão indecifrável e depois estende-o 
sobre os ombros. Descalça as meias de náilon, ergue a saia, expõe as coxas ao sol. 
Vejo o azul brando das veias - rios - sob a pele. Ponho-me a cantar, extasiado, em 
face das cidades fluviais, dispersas nos seus pés, joelhos, coxas, engastadas na carne, 
feitas carne, como que irradiadas, e dentro, dos ossos, por prismas entrecruzados 
(A19, p.206). 
 

Ainda no mesmo capítulo do tema A, Abel compara a Cidade buscada com um 

políptico, tipo de produto artístico do século XV, uma pintura feita com tinta tempera em 

painéis de madeira. O conjunto, que poderia ser de três, cinco ou mais painéis, tinha como 

objetivo narrar uma cena bíblica e era colocado nos recintos religiosos no período da Idade 

Medieval. Este tipo de narrativa aproxima-se da arte dos vitrais e também da narrativa urbana. 

 

A Cidade que surge instigando-me a encontrá-la e que tenho gravada no espírito, 
deve estar inserida, incrustada em ruas novas e novos quarteirões, emaranhada em 
outra. Posso cruzá-la e não a reconhecer. Lembro-me também de que muitas obras 
existem, desmembradas, como o políptico de Masaccio realizado em Pisa, onde só 
chega a ver a figura de são Paulo, a única que resta na cidade, indo encontrar o 
Calvário — isolado do conjunto — em Nápoles: santos e fragmentos do friso 
inferior acham-se em Berlim; em Londres, a Virgem e o Filho, com anjos músicos 
em torno. A ansiada Cidade pode ser, como este, um políptico disperso e se for eu 
nunca a encontrarei. Pelo menos, não a encontrarei de todo (A19, p.203). 
 

Abel percebe que as narrativas podem ser descontínuas e fragmentadas. O romance 

Avalovara, com sua narrativa nada convencional, pode ser comparado com um políptico 

desmembrado, através de sua estrutura podemos percorrer os temas isoladamente.  

A quarta cidade identificável em Roos é Roma e esse reconhecimento é possível 

justamente por Abel citar um dos equipamentos urbanos mais violentos da época romana, um 

anfiteatro, o Coliseu. A disputa entre vidas humanas e não humanas realizada no Coliseu era 

um evento dedicado ao entretenimento dos romanos. Fincado no meio do Coliseu, Abel, a 

mercê dos leões inseridos em Roos, indaga sobre uma saída.  

 

No Coliseu, em Roos, no meio do Coliseu, a ponto de precipitar-me, cair na parte 
mais baixa da estrutura, no Coliseu, como no meio de uma ossada fantástica, uma 
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grande mandíbula, as arcadas simétricas e os contrafortes, muitos dos quais 
derruídos, entre uma arcada e outra, e os arcos por trás das arcadas e as janelas 
portas sobre os arcos, os corredores abobadados, os incompreensíveis vãos. Haveria 
comunicação entre essas passagens todas? Os fantasmas dos leões transformados em 
insaciáveis roedores com jubas, urrando, em Roos, dos fossos para as partes altas e 
das arquibancadas para os fossos, roendo as pedras com dentes velhos e gastos 
(A21, p.275). 

 

Esta passagem obscura na narrativa, nos revela que Roos não é feita somente de 

luminosidade assim como a história europeia. Muitas guerras, massacres, conquistas e 

derrotas constituem sua memória social. Ross é feita de cidades, fragmentadas, iluminadas, 

mas com epsódios sombrios assim como a história urbana da Europa. 

Se, em Roos, Abel avista fragmentos de cidades, rios, ruas e monumentos, coisas 

concretas, no corpo de Cecília andrógina e mítica, seu segundo amor, visualiza grupos, 

multidões de camponeses nordestinos. Finalmente no corpo de , nascida e nascida, seu 

derradeiro amor, união de Roos e Cecília, ou seja, de cidades e pessoas, Abel encontrará os 

signos, as letras, a literatura, a Cidade. 
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5. A CIDADE INOMINADA 
 

Em contraponto à representação da cidade com referente identificável, estudada no 

capítulo anterior, outra está presente no romance, a Cidade iniciada com letra maiúscula, 

conferindo destaque em relação às outras identificáveis. 

Partes desta Cidade aparecem para Abel em momentos e lugares distintos no romance. 

No tema A, são visualizadas no corpo de Roos e nos temas T, R, E e N, boiando na cisterna e 

em uma plantação de cana no Recife.  

 

5.1 A Cidade visualizada em Roos 

 

Em um parque na Europa, Abel visualiza no corpo de Roos, uma cidade fortificada, 

com muralhas, portões de acesso, entrada principal e edifícios ao redor da praça. Esta cidade 

não identificável, rica em detalhes, contempla sons e identifica, ao sol, a harmonia do seu 

conjunto. Ainda que não nomeada, traços de sua descrição como os edifícios, que pertencem à 

memória cultural, constituem pistas que identificarão esta cidade como Constantinopla.  

 

Nos arredores desta nova cidade que descubro uma das tantas encontráveis em Roos 
e, como as demais, deserta, ressoam as músicas que ela e eu dançamos abraçados. 
Abrasados, diria? Surgem, ao sol, quarteirões de aspecto neutro, salpicados de 
pavilhões de caça. Tendo o alvo cordeiro no meu rastro, cruzo um fosso inundável, 
mas inundado tão-só de margaridas, e, em seguida, as muralhas, com torreões e 
ameias sem qualquer ocupante, dispostos de maneira regular. (O grifo e as flores do 
fular em torno do pescoço de Roos rugem e giram.) O caminho, largo, de pedras 
ovais, leva diretamente à Porta em cedro e ferro; nas duas faces, baixos-relevos de 
bronze, representando cenas de batalha. É a entrada cerimonial da cidade, que agora 
descortino. Domina-a, de um lado, o palácio, onde a relativa nudez das partes baixas 
contrasta as enfestas eriçadas de lucarnas, mirantes, agulhas, colunelas, chaminés e 
domos; de outro, a igreja, coberta por hemisférios nitentes, pousados sobre colunas 
de pórfiro e serpentina verde. Em torno da igreja, edifícios luxuosos, com o 
Batistério, onde brilham mosaicos de inspiração bizantina. Não é a imponência das 
construções o que mais deslumbra na cidade ao contrário de outras, não me diz seu 
nome — e sim a harmonia. O desenho do Hipódromo, as cumeeiras visíveis no 
horizonte, as casas que subindo os cômoros chegam até as muralhas, bem como os 
pomares e espaços verdes entre os edifícios, tudo parece obedecer a um espírito 
clarividente e capaz de variações felizes (A20, p.210). 

 

Michel de Certeau (1994) escreve que os relatos de lugares são histórias fragmentárias 

e isoladas em si, tempos empilhados, enigmas à espera de serem decifrados. Na citação acima, 

a longa descrição é necessária porque temos nela a conjugação de vários e diferentes 

elementos que nos reportam às cidades romanas em suas fases pagã e cristã. O Hipódromo e o 
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Senado são equipamentos urbanos recorrentes na época do império romano, já a presença da 

tipologia Igreja e o seu Batistério caracterizam o momento cristão desta cidade. Nesta 

passagem, identificamos  uma cidade de origem romana que se tornou cristã.   

Mas a cidade não tem nome, e sua busca recorrente no romance desperta no leitor 

certa curiosidade em identificá-lo. Em uma espécie de jogo, as imagens vistas por Abel nos 

impulsionam a procurar uma correspondência entre realidade e ficção nos fazendo esquecer 

que a Cidade que tentamos nomear é somente uma construção do escritor. Conforme nos 

lembra Renato Gomes 

 
(...) nunca se deve confundir uma cidade com o discurso que a descreve, contudo 
existe uma relação entre eles, uma vez que “os olhos não veem coisas, mas figuras 
de coisas que significam outras coisas”. Se na cidade tudo é símbolo, o olhar 
percorre as ruas como se fossem páginas escritas. (GOMES, R., 2009, p.26)  

 

Os “mosaicos de inspiração bizantina” indicam a produção artística da cidade de 

Bizâncio, fundada por colonos gregos, que recebeu este nome em homenagem ao seu rei 

Bizas em 667 a. C. Esta cidade foi escolhida pelo Imperador Constantino para ser a capital do 

Império Romano do oriente de 330 a 395. Promovida de pequena aldeia grega a importante e 

próspera cidade romana, Constantinopla, “nunca perdeu este duplo caráter de cidade 

helenística e capital cristã durante toda a Idade Média” (História das Artes, 1978, p.65).  

 

Recobrem as paredes da igreja, na parte inferior, placas de mármore de várias cores; 
sobre elas, mosaicos em azul e cinza. Outras grandes figuras do mosaico, 
representando golfinhos, tritões, pavões e pombos brilham na abside e no forro. Dois 
tronos, um marchetado de ametistas, outro de topázios, ladeiam o altar, esculpido em 
madeira e recoberto de ouro. 
Não longe daí, a caminho do Palácio, o edifício do Senado, baixo e de aspecto 
digno, tendo à frente duas colunas salomônicas, rematadas por uma estátua eqüestre. 
No vestíbulo, um touro de pedra em luta com sete leopardos de pedra. Mobiliário 
severo, mas delicadamente lavrado, quase sempre com incrustações de nácar” (A20, 
p.211). 
 

O palácio imperial chamado de Palácio Sagrado de Constantinopla foi construído para 

ser a residência de Constantino na cidade e de seus sucessores que  enriqueceram-no e 

ampliaram-no incessantemente, transformando “sua planta em uma reunião incoerente de 

edifícios no meio de jardins, à semelhança dos palácios da Síria e Pérsia” (História das artes, 

1978, p.98). 
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Figura 13: Palácio Sagrado de Constantinopla 

 
Fonte: História da arte. São Paulo: Salvat, 1978 

 

Forte muralha rodeia o Palácio, o Recinto do Rei, uma cidade dentro da cidade, com 
pavilhões e salas, vivendas, banhos biblioteca e igreja, quartel e oficinas, um 
cárcere, uma tecelagem, entre hortas, jardins, pequenos lagos e terraços dispostos 
com ciência: neles se pode receber o sol e contemplar o exterior. Além disto, largas 
arcadas permitem-me continuar protegido do sol ao passar de uma sala para outra 
(A20, p.212). 

 

O complexo do Palácio se dividia em três partes: a Calcé, um vestíbulo monumental 

com a casa dos guardas; a Dáfne, conjunto de salas destinadas às recepções e serviços 

administrativos; e por último, o Palácio Sagrado propriamente dito, com as salas dos 

embaixadores, a Triconca, o Crisotriclínio e os aposentos do Imperador. Interiormente essas 

salas eram muito luxuosas e projetadas para atingir certos efeitos teatrais. 

Um Imperador romano que viveu no século X, Constantino Porfirogeneta, em relatos 

encontrados, registra que o embaixador que chegava do ocidente para visitar o Imperador, 

após atravessar as salas onde resplandeciam mosaicos e tapetes finos, assombrava-se com o 

luxo dos aposentos. Conta-nos que, ao chegar ao Crisotriclínio, onde se davam as recepções, o 

embaixador ouvia cânticos e vozes de cantores ocultos. A visão de Abel coincide com os 

relatos históricos de Porfirogeneta, 

 

Na sala central do Palácio vejo o trono, vazio, rodeado de leões dourados e árvores 
de prata, com pássaros de pedras preciosas cantando eternamente nos seus ramos. O 
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cordeiro estremece e afasta se balindo: numa dessas árvores, há uma serpente 
verdadeira (A20, p.212). 

 

Atualmente, apenas alguns fragmentos estão conservados no Museu de Mosaicos do 

Grande Palácio em Istambul, nome atual de Constantinopla. Os efeitos visuais e sonoros 

localizados em determinadas salas do Palácio são relatados por outros historiadores com 

precisão, como o de José Pijoan, arquiteto e historiador espanhol.  

 
La Magnaura o salón del trono, que afirmaban ser el mismísimo trono de Salomón 

estaba defendido por leones, que, com mecanismo invisibles – movidos com água- 

se levantaban y rugían, mientras pájaros, em arboles también metálicos, cantaban 

sones armoniosos. El trono Del emperador se elevaba em aire como por milagro. 
(PIJOAN, 1966, p.340). 

 

Comparando o relado de Pijon com o de Abel da descrição abaixo, precebemos que os 

dois referem-se ao Crisotriclínio, local para receber visitas ilustres, de planta octogonal, com 

oito absides apoiando uma grande cúpula. Cada uma das absides, possuía uma função 

diferente, uma servia de vestiário para o Imperador, outra de oratório, outra expunha jóias do 

tesouro e relíquias e em outra, localizava-se seu trono. 

 

No fundo de outra abside, estava o trono imperial, com leões de ouro aos pés, 
servindo de guardas: por detrás uma árvore frondosa, também de ouro, estendia os 
ramos cheios de pássaros. Nos momentos culminantes das grandes cerimônias, por 
meio de um mecanismo oculto, os leões começavam a rugir e os pássaros a mover-
se e a cantar, enquanto o trono subia numa apoteose de majestade do imperador, o 
qual se via no alto, velado pelo fumo do incenso (História das artes, 1978, p.101). 

 
O embaixador visitante, perplexo, após curvar-se perante o Imperador, entrega os 

presentes oferecidos em nome de seu rei e, pasmo, ouve os ruídos dos leões e os trinados 

melodiosos dos pássaros inertes. Quando a cerimônia termina o Imperador regressa seguido 

de seus cubiculários aos aposentos igualmente luxuosos construídos para seu descanso.  

A origem e o nome da Cidade misteriosa que Abel busca no romance são indefinidos, 

mas segundo a pesquisadora Elizabeth Hazin, Osman Lins em suas anotações esboçou o 

desenho de uma Cidade que, com o formato de um triângulo, se aproxima muito do mapa da 

cidade de Constantinopla medieval hoje Istambul, na Turquia. Hazin afirma que  

 

É possível vermos nessas descrições grande semelhança com a descrição das cidades 
nos relatos de viagem medievais. E há um detalhe que não venha aqui esquecido. 
Nas Notas p/ Avalovara existem cinco fólios, em que Osman esboçou a descrição da 
Cidade tão ansiada (há, inclusive, um desenho de próprio punho, em que se vê o rio, 
ou braço de mar, e a área da cidade, em forma de triângulo) E essa cidade de onde 
ele vai buscar inspiração é Constantinopla. 
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Os gregos chamavam Constantinopla de a Cidade, assim, com C maiúsculo, o que 
talvez tenha sido levado em consideração por Osman, na escolha de um modelo. 
Todavia há um motivo ainda maior, ligado ao discurso dos livros de viagem. É que 
as três grandes cidades da época, constantemente citadas, eram, precisamente, 
Constantinopla, Veneza e Roma (HAZIN, 2012, p.36). 

 

Dentre as tres cidades citadas por Hazin, Veneza, de onde Abel presenteia Roos com 

um fular, e Roma, através de imagens do Coliseu, são cidades identificáveis e nomeadas por 

Abel na narrativa. A terceira Cidade antiga, segundo Hazin, é Constantinopla.  

Abel ao se despedir de Roos, no capítulo vinte do tema A, percebe a importância que a 

personagem concede ao marido, ao seu passado, anterior ao encontro dos dois na Aliança 

Francesa. Na ocupação do marido, há os mistérios a serem desvendados, há o tempo que faz a 

história “é uma espécie de arqueólogo. Seu campo de ação, os naufrágios antigos. Quando 

adoeceu, estava justamente explorando um navio afundado nas costas da SicIlia. Sabe há 

quantos anos? Mil e trezentos” (A20, p.213). Nesta despedida, torna-se clara para Abel a 

importância do precedente histórico para a civilização européia, representado pela relação que 

Roos ainda sustenta com seu marido enfermo. Este exemplo de suposta fidelidade de Roos em 

relação ao marido, podemos comparar à atitude dos europeus em face da preservação de seus 

monumentos e cidades históricas. 

 
[...] mas o ar está frio, nas águas em, nas águas, redor de em redor de Halicarnasso 
há um, Halicarnasso, cemitério de, um cemitério, navios, de navios, no cais ressoa o 
aviso de partida, no cais, de partida, o aviso, ressoa, ajudo-a a subir, há no ar um 
odor de violetas, o trem começa a afastar-se, ajudo-a a subir, odor de violetas, o trem 
começa a afastar-se, ela me acena. Acena-me, dou ainda alguns passos, dou alguns 
passos ainda; e me vejo sem nada, mais uma vez sem nada, sem nada, mais uma vez, 
e cego, e cego, ante a minha ofuscante solidão, ante a minha ofuscante solidão. 
(A21, p.278). 

 

No capítulo vinte e um do tema A, Abel reconhece a finalização do relacionamento, 

entre ele e Roos, que não se concretizou de fato. “Roos, uma visão, um impossível, a fugidia, 

a próxima, a ofuscante, a clara, a quase, a que entrevejo, a que perpassa, o relâmpago, a 

irisada, a apenas visitada, a intangível, a vinda inconclusa, o perene ir” (A21, p.276). Mas ele 

viveu e conheceu a dor da impossibilidade de consolidar este amor, não conseguiu penetrar no 

universo cultural europeu representado por Roos, apesar deste universo também fazer parte da 

cultura brasileira.  

A relação de nomes de cidades com as letras do nome Roos R-O-O-S, Ravena, 

Oviedo, Orleans, Salzburgo, Reno, Riga, Roma, Rodes, Rotterdam, Ródano, Ruão, Sagres, 

Salônia, Sena, Salamanca, Samotrácia, Sodorna, Saragoça, Sèvres, Sídon e Siracusa e outras 

como Bilbao, Pamplona, Liverpool, Lyon, Dublin, Antuérpia, Groningen, Monte-Carlo, 
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associada à citação que segue “Um vento colérico abala esses nomes, solda-os, desagrega-os, 

atira-os contra outros nomes e outros ventos” (A21, p.277) traduz uma referência ao processo 

de formação de grande parte das cidades européias, mas também simbolicamente ao processo 

de formação dos países periféricos, conquistados pelos europeus.  

Estas cidades, ao longo dos anos, algumas fundadas a.C., sofreram perdas, acréscimos, 

saques, glórias, reconstruções e até mudanças em seus nomes. O vento colérico identificamos 

com os ataques sangrentos que arrasavam as aldeias romanas quando da invasão dos povos 

bárbaros oriundos do norte e do oriente. Neste momento da história, vários territórios 

europeus, ainda não nominados como países, uniam-se temporariamente para se defenderem 

de ataques e saques destes povos. Soldar, agregar cidadelas eram práticas normais urbanas. 

Esses movimentos levaram à formação de Ligas que trataremos mais adiante neste trabalho. 

Na mente confusa de Abel, neste final do tema A, os nomes de várias cidades são 

misturados, partes agregadas a outras partes. O personagem não encontrou a Cidade 

procurada, mas fragmentos de várias outras. Procurou e idealizou um amor que ficou em 

outro domínio, o do imaginário, o do desejado, o não consumado. A vivência na Europa 

acrescentou conhecimento cultural para Abel e a percepção de que não irá encontrar, naquele 

continente, a Cidade procurada. Nos capítulos seguintes, visões da Cidade retornam, mas não 

mais em Roos.  

 

5.2 A Cidade visualizada na cisterna e no canavial  

 

A Cidade com letra maiúscula aparece na cisterna no tema T: Cecília entre os leões, no 

tema R:  e Abel: encontros, percursos, revelações, no tema E:  e Abel: ante o Paraíso, e 

no tema final do romance, o N:  e Abel: o Paraíso. 

As referências à Cidade, no tema R, encontram-se dispersas em fragmentos misturados 

nos capítulos iniciais, dois e quatro: “Que liga esta hora à visão da Cidade descendo sobre o 

vale como um pássaro?” (R2, p.20) e “A Cidade navega pelos ares, em silêncio, pousa no 

vale. Face a face, eu e a Cidade, mudos [...] de súbito vejo delinearem-se torres, muralhas, o 

rio ou braço de mar” (R4, p.23) no momento em que Abel encontra-se com , na sala do 

apartamento dos pais Olavo Hayano. No capítulo nove do mesmo tema, Abel afirma que 

busca um texto, semelhante a um nome de uma cidade que, apesar da passagem do tempo e de 

todas as transformações que possa sofrer em relação a sua forma, crescimento, fica 

perpetuado. Explicita-se, assim, a analogia entre o texto, o romance, e a Cidade buscada. 
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Caço, hoje, um texto e estou convencido de que todo o segredo da minha passagem 
no mundo liga-se a isto. O texto que devo encontrar (onde está impresso ou se me 
cabe escrevê-lo, não sei) assemelha- se ao nome de uma cidade: seu alcance 
ultrapassa-o - como um nome de cidade -, significando, na sua concisão, um ser real 
e seu evoluir, e as vias que nele se cruzam, sendo ainda capaz de permanecer quando 
tal ser e seus caminhos estejam sepultados (R9, p.65).  

 

Parte desta citação vai se repetir no tema E, quando Abel avista a Cidade e reconhece 

que “tenho então de buscar o nome da Cidade ou seu equivalente, uma espécie de metáfora, 

que, concisa, expresse um ser real e seu evoluir e as vias que nele se cruzem, sendo capaz de 

permanecer quando tal ser e seus caminhos não existam” (E17, p.373). O nome da Cidade 

buscada, Constantinopla, como identificamos no capítulo anterior, se refere ao imperador 

romano Constantino - um ser real que, mesmo deixando de existir, perpetuou o seu nome 

através dela. 

 
Extraviei-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 
margem 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 (E3, p.299). 

 

O carro de bois nos remete ao rito de fundação das antigas cidades romanas, já 

abordado neste texto. Quando Constantino toma a cidade de Bizâncio dos gregos, rebatiza-a 

como Nova Roma, pois além de ser assentada em um território formado de colinas, também 

era dividida em duas partes por um rio, assim como a cidade de Roma. Somente mais tarde, 

por vontade do imperador passou a ser chamada Constantinopla.  

 

A Cidade aproxima-se do vale ensolarado como uma nuvem de aves migradoras, a 
Cidade e seu rio, extraviada, tanto a procuro e agora surge na luz do meio-dia, pousa 
na plantação, sem nome e um pouco gasta no seu esplendor. (E7, p.319).  

 

No tema E, a Cidade que Abel tanto procurou em lugares longínquos surge naquele 

limitado espaço da sala como uma visão pousando em um vale. Aliviado pelo fim da busca, 

Abel à luz do meio-dia enxerga a Cidade em uma paisagem do canavial, circundada por uma 

tríplice muralha, forte indício de que o suposto nome da Cidade seja Constantinopla. 

 

As sombras dançam na paisagem - grandes como pastos, açudes, boiadas - e os 
primeiros corpos descem ou abatem-se, torres e jardins, escadarias, esculturas, 
pórticos, uma cidade, a Cidade um dia anunciada, buscada, cujo encontro obseda-me 
e por fim se revela, se ordena, simula, violando espaço e tempo, uma forma 
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particular de existência e alivia-me o fim da busca: à luz do meio-dia, descortino-a 
(E16, p.371). 
Estende-se na paisagem a Cidade, dominada por um alvo templo arredondado e 
cingindo-a uma tríplice muralha com dispositivos de defesa - torreões e ameias. 
Quando se for, não serei eu um velho, muitas vezes tendo as foices dos cassacos 
cortado e replantado este canavial? (E17, p.372). 

 

A referência às três muralhas que encontramos no romance, corresponde aos três 

diferentes impérios que a cidade de Constantinopla sediou. A primeira muralha foi construída 

pelo seu primeiro imperador Lúcio Sétimo Severo, juntamente com diversos monumentos e 

edifícios, incluindo o Hipódromo. A segunda por Constantino quando assenta seu Fórum, 

cerca de dois quilômetros a oeste da muralha de Severo, que sobreviveu a uma boa parte do 

período bizantino. E a terceira, construída pelo Imperador Teodósio II, no século V, a 

principal e mais completa linha de defesa da cidade, protegendo-a por um bom período dos 

ataques de outros povos, frequentes naquele período. A figura abaixo indica a cidade de 

Constantinopla com as três referentes muralhas de cada período imperial. 

 

Figura 14: Tríplice muralha de Contantinopla antiga 

 
Fonte: BENEVOLO, Leonardo. Diseno de la ciudad: el arte y la ciudad antigua 2. México: 

Gustavo Gili, 1978 p.247 
 

Constantinopla permaneceu muito tempo fortificada, o que garantiu sua riqueza e 

também seu isolamento, mas as muralhas de Teodósio sofreram graves desmoronamentos em 

consequência de terremotos. “Arrancada do mundo, tem algo de uma ilha simulada, sem 

águas em redor, território cercado de desmoronamentos” (E17, p.372).  
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Constantinopla, nome atual Istambul, é dividida por um estreito, um braço de mar que 

liga dois mares ou duas partes do mesmo, sendo também conhecido como canal. O estreito de 

Bósforo divide a cidade em duas partes, a europeia e a asiática e ligando o Mar Negro ao Mar 

de Mármara, marca o limite entre os continentes asiático e europeu. Esta excentricidade 

geográfica leva a pensar a cidade como uma ilha dissimulada, velada, ambígua. Sobre esta 

geografia singular Abel se pergunta: 

 

As elevações que a flanqueiam (numa das quais reconheço um cemitério cercado de 
ciprestes hirtos) estavam aqui ou não antes da sua vinda? Corresponde ao meu o seu 
norte verdadeiro [...] creio ver o reflexo do mar e de muitos barcos com cargas de 
valor, mas, na verdade nada me garante que a Cidade seja portuária - e, portanto, não 
saberei se as águas que a dividem e nas quais se reflete o mesmo Sol que me queima 
são um braço do mar ou algum rio imóvel, vindo também pelos ares com o seu leito 
ilusório (E17, p.372). 

 

Na citação acima, o cemitério localizado em uma das elevações da Cidade, de fato, 

corresponde à realidade da antiga cidade de Constantinopla. O Eyup é um cemitério 

muçulmano, cercado de ciprestes hirtos e constituído de campas e colunas, local atraente da 

cidade por possibilitar a vista da famosa península, o Corno de Ouro.  

 
Esta escuridão no que se refere ao contorno da Cidade e ao seu nome se opõe ao que 
sei (até que ponto e por intermédio de que indicações?) a respeito do que jaz sob os 
seus discutíveis alicerces. Sob a Cidade há outras, a Cidade existe sobre os ossos de 
doze outras cidades varridas pelo tempo ou por outros flagelos, sei que estas cidades 
suportam a sua altivez e que a água das cisternas, na Cidade, tem um sabor 
específico e mesmo inquietante, um sabor de admonição e ameaça. O nome ou 
metáfora de nome, como a Cidade, deve repousar sob doze cidades soterradas (E17, 
p.373). 

 

A reunião de doze cidades denominada dodecápolis foi um tipo de associação que as 

antigas cidades ocidentais formaram a fim de unir forças em defesa de suas povoações, frente 

aos inimigos estrangeiros. Assim nasce Atenas e outras cidades ocidentais de igual 

importância. Perante a perspectiva de ataques exteriores, os habitantes destas pequenas 

comunidades agruparam-se através do processo denominado sinecismo do grego synoikismós, 

que significa coabitação ou fusão, mas identificando-se com um centro. Na região da Ática, 

esse centro foi a cidade de Atenas, no Peloponeso, Esparta. “A cidade de Atenas nasceu da 

reunião de algumas aldeias que se haviam desenvolvido à sombra protetora da Acrópole, 

transformada em poderosa fortaleza desde época bem remota” (GIORDANI, 1967, p.112). 

 
Certos conjuntos - o alvo templo de mármore, o Hipódromo, com esculturas de 
carros e cavalos, o Arsenal e um palácio quadrado, mais amplo do que todos, no 
centro de uma esplanada verde - quase obscurecem os outros domos e torres, os 
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reservatórios limpos e as ruas calçadas de pedras. Neles alcança o auge a 
suntuosidade que se manifesta no material dos obeliscos, nos motivos vegetais e 
zoomórficos dos pórticos e frontões lavrados, nos tetos glaucos de faiança e onde o 
Sol se reflete (E17, p.374). 

 

A Cidade que se mostra para Abel é resultado de um processo cultural que envolve 

uma série de disputas, guerras, colonizações, reações, adesões que passaram as cidades 

europeias até formar uma identidade própria. Uma cidade é a soma de muitas partes 

acumuladas no tempo e no espaço, uma história de lutas, crescimento e destruições, uma 

colagem de narrativas, assim como este romance. 

A composição de Avalovara, análoga à construção de uma cidade, agrega 

monumentos históricos e palácios europeus fazendo-os conviver, em sua narrativa, com 

elementos arquitetônicos brasileiros, como o edifício Martinelli, o chalé de Olinda, o cais em 

T. A mistura não se restringe somente à materialidade, ocorre em relação à condição dos 

brasileiros e aos fenômenos cósmicos. 

Na antiga Itália, encontramos também a presença desse tipo de associação. Segundo 

relatos históricos, os etruscos eram um aglomerado de povos que viveram na península Itálica 

na região a sul do rio Arno e a norte do Tibre, e se agrupavam em aldeias constituindo Ligas. 

A Liga Etrúria era composta por cerca de uma dúzia de cidades-estados, Volterra, Fiesole, 

Arezzo, Cortona, Perugia, Chiusi, Todi, Orvieto, Veios, Tarquinia, e Fescênia. Da décima 

segunda cidade, não se tem conhecimento correto. Descobertas arqueológicas em 1998 

revelaram a existência de um grande porto fluvial etrusco, no subsolo da cidade de Pisa, que 

imediatamente passou a ser candidata séria ao posto da décima segunda cidade a integrar a 

Liga. Não por acaso, o narrador Abel concentra-se num aparente detalhe: Abel coloca em 

dúvida se esta cidade pertenceu ou não a Liga Etrusca quando se refere “Em Pisa, leio a 

declaração de que uma incerteza, um talvez, uma dubiedade nela estará presente (nela, a 

Cidade), sem o que minha procura não encontraria recompensa” (A17, p.169). Talvez essa 

dúvida esteja relacionada a esta cidade ter pertencido ou não à Liga Etrusca. 

Assim como a formação de uma cidade que nasce de uma união de oito, dez ou doze 

cidades menores, um romance pode se apresentar como a união de pequenos fragmentos de 

outros romances que se sobrepõem na busca de uma unidade. A rede de intertextualidades em 

Avalovara abrange uma série de alusões a autores e obras de naturezas diversas, como Racine, 

Anacreonte, Dante, Camões, Rabelais, Melville, Goethe, Shakespeare, Dostoievski e Balzac. 

Juntam-se duas referências implícitas, uma à Bíblia “Corre-me as veias, lento, um tropel de 

caititus: batem as mandíbulas. Fecho os olhos e escuto-os desfilar. Vão-se” (A16, p.144) e 
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outra ao escritor Longo, do século II, quando Abel questiona “Conheces Dáfnis e Cloé? ” 

(A20, p.211). Avalovara exibe uma série de doze referências literárias importantes. 

Analisemos o que diz o próprio escritor sobre sua profissão, em A Rainha dos Cárceres da 

Grécia,  referindo-se à personagem Júlia Enone:  

 

Manipula a romancista um universo instrumental fechado, havendo-se apenas com o 
que Claude Lévi-Strauss chama de meios limites, “um conjunto continuamente 
restrito, de utensílios e de materiais”. Mas temos de admitir que exerce o bricolage 
com grande paciência e desenvolvido senso de ordenação (LINS, 2005, p.53). 

 

Assim como o escritor, opera o arquiteto, diferentemente do engenheiro, em face da 

solução de um problema arquitetônico. Enquanto o engenheiro permanece dentro do problema 

na busca da solução, o arquiteto como “um bricoleur sai dele e o resultado disso é que os 

artefatos por ele produzidos são geralmente inesperados e inovativos” (MAHFUZ, 1984, 

p.90).  

Lévi Strauss (1989) afirma que existe um caráter mitopoético do bricoleur, que pode 

ser comprovado na arquitetura do Palácio Cheval, do carteiro de mesmo nome, situado na 

França. Trata-se de uma enorme casa de campo dedicada à sua esposa, ele construiu 

recolhendo pedras enquanto caminhava pelas estradas entregando cartas. Segundo o 

estruturalista renomado, o conjunto de meios do bricoleur não é definível por um projeto, mas 

formado por elementos recolhidos e guardados com o propósito de poder servir para construir 

algo depois.  

 

Figura 15: Palácio de Cheval 

 
Fonte: FUÃO, Fernando Freitas (coordenador). Arquiteturas Fantásticas. Porto Alegre: Ed. 

Universidade/UFRGS, 1999, p.75. 
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Assim como a Cidade, que existe sobre os ossos de doze cidades, é o romance 

Avalovara que o escritor constrói como um bricoleur, somando fragmentos de obras 

consagradas e construindo outra, em muitos aspectos, de grande inovação. 

 

Sobre o esplendor e a harmonia da Cidade pesa uma nota sombria. Tem a Cidade, na 
sua deslumbrante riqueza, algo de um cadáver podre e perfumado. Além disto, a 
ausência de bichos - existentes apenas nos entalhes, mosaicos e esculturas - e 
também de movimento, mesmo as ramagens e as flores como que petrificadas, isto e 
a erosão em redor da Cidade, separando-a das estradas e tornando inviável a 
aproximação dos homens, com os seus detritos e tumultos, esse isolamento 
monstruoso que as três linhas de muralhas, cada uma com três metros de espessura, 
reforçam e expressam, confere ao radioso aglomerado de torres, balaústres, fachadas 
e pomares, uma espécie de mudez ou de insanidade (E17, p.375). 
 

Comparar a Cidade a um cadáver remete a uma prática exercida por alguns povos 

primitivos em função da culpa que sentiam ao fundar uma cidade, acreditavam que 

“modificavam” uma parte da natureza de forma negativa. Para minimizar a culpa, alguns 

faziam sacrifícios humanos e esquartejavam os corpos ao longo da espinha dorsal, separando-

os em uma metade feminina e outra masculina. Segundo lendas rabínicas, Caim, o possuidor, 

assassino de Abel, foi o primeiro fundador de uma cidade e causou enorme estrago sobre a 

natureza. “Propriedade e praga: a maldição do lavrador. À semelhança de Caim, Rômulo é o 

fundador fratricida” (RYKWERT, 2006, p.211). 

Seria adequado associar a comparação da Cidade com a expressão “cadáver podre e 

perfumado” com o fato de ser Osman Lins um escritor latino-americano, consciente de toda a 

mortandade que sofreu o povo latino quando os colonizadores europeus se apoderaram de 

territórios e culturas primitivas locais, destruindo-as.  

Quanto à citação “A Cidade: tartaruga sem cabeça” (E17, p.375), o animal tartaruga 

possui um significado estendido a muitos campos do imaginário. Podemos dividir seu casco 

em quatro quadrantes e teremos as direções dos eixos romanos cardo e decumano da cidade 

antiga, além disso seu casco sustentado por quatro patas curtas sugere a composição de um 

templo sustentado por quatro colunas.  

 

[...] pela sua carapaça, redonda como o céu na sua parte superior - o que a torna 
semelhante a uma cúpula- e plana como a terra, na parte inferior, a tartaruga é uma 
representação do universo: constitui-se por si mesma uma cosmografia 
(CHEVALIER e GHEERBRANT, 2003, p.868).  
 

A tartaruga, ao recolher seus membros para dentro de seu casco, torna-o uma espécie 

de invólucro, abrigo, habitação constituindo assim um retorno ao estado primordial. 
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Carregando o mundo sobre suas costas, torna-se mediadora entre céu e terra, macho e fêmea, 

humano e cósmico e, para muitos alquimistas chineses, “a tartaruga é ponto de partida da 

evolução, o princípio da obra de espiritualização da matéria” (CHEVALIER e 

GHEERBRANT, 2003, p.870). Neste sentido, a tartaruga sem cabeça é a cidade que abriga, 

protege seus habitantes. Este acolhimento que seu casco proporciona faz dela uma habitação  

que, segundo Heidegger, tem como função “resguardar cada coisa em sua essência”.  

Constantinopla, com suas três muralhas e bem protegida, não sofreu invasões durante 

1000 anos da história da Idade Média, resguardando seu povo sob seu “casco”.  

 

Os clássicos chineses insistem na sua função estabilizadora: Niu Kua corta as quatro 
patas da tartaruga para estabelecer os quatro pólos da criação. Nas sepulturas 
imperiais, cada pilar está pousado sobre uma tartaruga. Segundo certas lendas, era 
uma tartaruga que segurava o pilar do céu (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2003, 
p.869). 
 

Abel, ao buscar a Cidade na Europa, idealiza-a, mas a que lhe é revelada no canavial, 

no tema N, em nada se parece com essa idealização “A deplorável solidão da Cidade, 

primeiro passo na revelação - não completa, decerto - da sua natureza, embebe-a de 

melancolia e mesmo os seus pomares agora se afiguram beluosos” (N2, p.377).  

O que Abel avista é uma Cidade que além da beleza mostra o seu outro lado, como um 

pássaro minado de vermes, seu lado maléfico. Mergulha Abel nesta Cidade e grita pedindo 

socorro. 

 
[...] quero arrancar-me à Cidade e não posso, grito um pedido de ajuda, mas quem 
iria acudir-me, a minha voz é uma voz de condenado, boca contra boca lançamos 
sem governo gritos e gemidos e palavras cortadas [...] Aterrado em face da Cidade e 
como um homem que não pode mais contar com as próprias forças eu berro, uma 
expressão humana, mas a voz é um cuincho, grita um porco por mim, grito com 
boca de suíno, pensando ainda quanto erro em buscar essa Cidade única, ostentosa e 
ameaçadora e o dia escurece e certo do meu fim perco a noção de tudo. (N2, p.379). 

 

Podemos associar a passagem acima a um milagre do Evangelho de São Marcos da 

Bíblia. Conta-nos a Bíblia que, na antiga cidade de Gerasa, vivia um homem possuído por 

espíritos malignos que ninguém podia controlar. Ao avistar Jesus este homem desesperado, de 

joelhos, pediu que enviasse os espíritos que o atormentavam para os porcos que estavam 

próximos a ele, o que Jesus atendeu. Os espíritos malignos saíram do homem, entraram nos 

porcos que gritando desnorteados correram ladeira abaixo até encontrar um lago e afogarem-

se. Abel pressente algo de muito sinistro, sobrenatural, que talvez não possa evitar, medo da 

Cidade. 
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SEGUNDA PARTE: EDIFÍCIOS SINGULARES EM AVALOVARA 
 

No tema A, se oferece à leitura, sob o olhar do viajante Abel, uma multiplicidade de 

objetos arquitetônicos interessantes, referências arquitetônicas consagradas para a história da 

arquitetura mundial. Dentre alguns, destacamos o palácio Chambord, localizado no vale do rio 

Loire, e o conjunto do palácio de Carlo Borromeu, localizado em uma ilha do lago Maggiore, 

na Itália.  

O palácio Chambord é um edifício que mistura os elementos da arquitetura medieval, 

torres, pináculos e agulhas com a simplicidade das fachadas renascentistas usuáveis o que o 

torna complexo e dúbio. Neste lugar, na região do Loire, Abel percebe de maneira direta, o 

impedimento de seu romance com Roos. 

O conjunto da Isola Bella, o palácio barroco e seu jardim paradisíaco, constitui um 

patrimônio de uma singularidade excepcional. “Sob a chuva e o vento, agora mais intensos, 

vencemos a distância entre o ancoradouro e o Palácio Barromeu, rentes às paredes das 

pequenas casas de comércio. O vento gélido fere-nos os olhos” (A16, p.145) O mau tempo, 

gerado pelo frio e pela chuva, coincide com a melancólica declaração de amor de Abel para 

Roos,  je vous aime que, de maneira esquiva, Roos ignora. 

Voltando para seu país, Abel conhece  nascida e nascida e transfere-se de Recife 

para São Paulo. No Tema O, o edifício Martinelli, em sua fase decadente, localizado no centro 

de São Paulo, constitui o cenário onde vive  que, narrado sob sua ótica, é destaque no 

romance por representar muito bem, a fase em que vivia o Brasil no período da ditadura. 

Dentre os três edifícios será dedicado um espaço de análise maior ao edifício 

Martinelli tendo em vista que ele é um ambiente de formação da personagem protagonista   

do romance. 
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1. O PALÁCIO CHAMBORD E SUA EXCEPCIONALIDADE 
 

Em uma excursão de Páscoa, Abel e Roos seguem separadamente, cada um em um 

ônibus, ao vale do rio Loire.  Entre os edifícios históricos visitados, um dos mais expressivos 

arquitetonicamente é o palácio Chambord, localizado no maior parque florestal fechado da 

Europa. Obra de transição entre a tradição medieval, representada em sua composição 

volumétrica, e a linguagem renascentista, representada pelo uso de pilastras e arcos em suas 

superfícies de fachadas, mansardas e balaústres, Chambord indica uma nova tendência na 

construção francesa – a de copiar o modelo do palácio renascentista italiano, vigente na 

Europa desde o século XV. 

Caminhando pelas ruas da região e ainda ignorando que Roos também se encontra 

neste local, Abel lembra-se de passagens de sua infância no chalé de Olinda no Brasil quando 

tomou conhecimento, por meio da leitura, de uma relevante arquitetura formada de castelos e 

palácios, 

 

[...] residências principescas - idênticas às que ilustram livros lidos na infância, 
deitado em algum quarto do chalé - e conservadas como exemplares raros da 
arquitetura civil no período entre a Idade Média e os grandes descobrimentos 
marítimos, paisagens campestres ou pequenas cidades que nem de nome conheço 
(Étampes, Cheuilly) e que me fazem indagar, esquadrinhando os seus perfis e 
traçado: "Será aqui?" (A5, p.43). 

 

Construído às margens do rio Cosson, o palácio Chambord possui uma forma 

compositiva que inclui pavilhões e uma torre de menagem, estrutura comum nos castelos da 

Europa medieval. com funções militares.  

O projeto é atribuído a Domenico da Cortona “chamado na França de Le Boccador, do 

qual sabemos que realizou uma maquete do palácio em madeira e recebeu, em 1531, um 

pagamento por trabalhos realizados em Chambord e em outros lugares” (SÁNCHEZ, 2002, p. 

356).

Além de sua monumentalidade, uma das maiores excepcionalidades do Chambord é 

sua cobertura desalinhada da composição e da linguagem do resto do edifício. 
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Figura 16: Planta do pavimento térreo do Palácio Chambord 

 
Fonte: CHATENET, Monique. Chambord. Éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, Paris, 

2001. p.63  
 

Composto por um elemento maciço de construção central quadrada com quatro 

imensas torres baluartes nos cantos, Chambord ainda possui uma muralha e um fosso que não 

protegem o edifício de ataques de possíveis inimigos, suas funções no conjunto arquitetônico 

são puramente decorativas.  

Entendendo a composição acadêmica como um volume visivelmente formado por três 

partes - base, corpo e coroamento -, este edifício possui um interessante contraste entre base e 

corpo, ordenadamente renascentista, com seu coroamento formado de elementos pontiagudos 

e verticais próprios da época medieval. Composto de um telhado com uma profusão de 

diferentes torres, chaminés e lucarnas, assimetricamente localizados e enquadrados nas 

esquinas pelas torres maciças, acredita-se que esse tipo de cobertura peculiar resultou de um 

desejo do rei da França, Francisco I4, dono e idealizador do Chambord, de que essa  cobertura 

lembrasse a silhueta da cidade medieval de Constantinopla5 do século XV, a qual o rei 

admirava. Francisco I via na cidade de Constantinopla um exemplo de esplendor urbano e 

arquitetônico gótico.  

 

 

                                                           
4 O rei francês Francisco I, o “príncipe arquiteto” e primeiro dono do Palácio Chambord foi um monarca que 
tinha duas grandes paixões, a caça e a arquitetura. Ajudou a difundir o Renascimento na França, convidando 
vários artistas e arquitetos italianos a visitar seu país. 
5 Constantinopla, hoje denominada Istambul, em 350 foi eleita pelo imperador romano Constantino, como 
Capital do Império Romano do Oriente no mesmo lugar onde existiu a cidade grega de nome Bizâncio. Foi uma 
esplendorosa cidade em que a prosperidade financeira, mercantil e cultural durou cerca de dez séculos, de 330 
até 1453, data da histórica Tomada de Constantinopla pelos turcos, marcando assim o fim do Império Romano 
do Oriente e início da Era Moderna. 
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Figura 17: Palácio Chambord 

 
Fonte: Parimônio do Mundo. São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda, 1987, p.351 

 

Os elementos que compõem a cobertura de Chambord são representativos do estilo 

que vigorou no período gótico, nascido na França por volta de 1100 e caracterizado pelo uso 

de infinitos elementos verticalizados em suas composições arquitetônicas, principalmente na 

parte superior e externa do edifício. Como este período, o medieval, é de difusão intensa do 

Cristianismo, acreditava-se na época que verticalizando seus elementos de cobertura, a 

arquitetura aproximaria os homens religiosos de Deus, nos céus. A cobertura do Chambord, 

formada de fragmentos de torres, pináculos, arcobotantes, agulhas e lucarnas, incita Abel a 

pensar na Cidade procurada, objetivo principal que o leva a visitar a Europa. 

 

Figura 18: Cobertura do Palácio Chambord 

 
Fonte: Parimônio do Mundo. São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda, 1987, p.350. 

 

Vejo Anneliese Roos quando nos detemos ante a profusão de torres, chaminés e 
lucarnas de Chambord e os passageiros dos dois ônibus, conduzidos por um único 
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guia, se misturam. Acenamos de longe um para o outro ante a grande escadaria e 
logo nos perdemos de vista misturados com os outros visitantes (A5, p.44). 

 

Um elemento do palácio muito incomum, relativo a data em que foi construído, é uma 

dupla escadaria, localizada na parte central do edifício, formada por duas escadas entrelaçadas 

com duas entradas opostas. Sua excentricidade está na possibilidade de duas pessoas 

iniciarem a subida ao mesmo tempo, uma em cada entrada, e chegarem ao topo sem jamais 

uma se encontrar com a outra. 

Figura 19: Escada de dupla hélice central do Palácio de Chambord 

Fonte : CHATENET, Monique. Chambord. Éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, Paris, 
2001. p.43 

 

Monique chatenet (2001) acredita-se que esta escada de dupla hélice tenha sido 

desenhada por Leonardo da Vinci quando retornou para a França, em 1516, e lá viveu os seus 

três últimos anos de vida. Na região do rio Loire, o artista inventor se dedicou às suas 

invenções e a estudar projetos para o monarca francês Francisco I. O desenho da dupla 

escadaria pode ter sido resultado de uma de suas experimentações inovativas. 
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Figura 20: Helicoidal - Desenho de Leonardo da Vinci 

 
Fonte: CHATENET, Monique. Éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, Paris, 2001, p.108. 

 

Abel observa a escada de dupla hélice presa a uma coluna, constituindo um dos pontos 

altos do conjunto arquitetônico e percebe a inviabilidade de seu romance com Roos. O 

desencontro entre os dois personagens é metaforicamente representado pelo elemento 

arquitetônico, a escadaria dupla que, em sua plasticidade, assume a encenação deste 

desencontro.  
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2. O CONJUNTO EXCÊNTRICO DA ILHA IZOLA BELLA 
 

Seguindo seu propósito de encontrar a Cidade, Abel dá início a um roteiro por várias 

cidades italianas. Acompanhado por Roos parte para Milão e conhece a Piazza Duca d'Aosta 

da estação férrea e o foro da cidade renascentista. Sua motivação é chegar ao Lago Maggiore 

e visitar a ilha Izola Bella cujo nome foi uma homenagem do nobre italiano Carlo Borromeu 

III, à sua esposa Isabella D’Adda. A ilha tem 320 metros de comprimento por 400 metros de 

largura e é completamente ocupada pelo palácio Borromeu, seu jardim bem ao estilo barroco 

italiano e uma pequena aldeia de pescadores.  

A construção do palácio, iniciada em 1632, apresenta uma volumetria externa muito 

simples. Internamente, suas amplas salas são ricamente decoradas com colunas clássicas, 

medalhões da família Borromeu, tapeçarias, estátuas em mármore e frisos. A figura abaixo 

mostra a ilha em formato de barco, em uma extremidade o palácio Borromeu e, na outra, o 

jardim com inúmeros terraços proporcionando uma vista admirável dos Alpes, sendo o mais 

alto ocupado para realização de peças teatrais e óperas. 

 

Figura 21: Vista da ilha com terraços, Isola Bella, Lago Maggiore, Milão 

    

Fonte: KLUCKERT, Ehrenfried. Grandes Jardines de Europa. Postdam, H.F.Ullmann, 2007, p.172. 
 

Sob a chuva e o vento, agora mais intensos, vencemos a distância entre o 
ancoradouro e o Palácio Borromeu, rentes às paredes das pequenas casas de 
comércio. O vento gélido fere-nos os olhos. Picos nevados, de nítido desenho, à luz 
sem esplendor da tarde; casas de campo aglomeradas no sopé verdejante das 
elevações mais próximas, algumas subindo pelas encostas (A16, p.145). 
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Na citação acima, Abel e Roos seguem em direção ao palácio adentrando no salão 

oval, a sala principal. Coroado por uma grande cúpula decorada com obras de pintores 

italianos famosos como Carracci e Tiépolo, o salão principal é ligado a uma sala de tapeçarias 

flamencas com peças bordadas a ouro. O palácio construído como uma casa de veraneio para 

a família Borromeu e para receber nobres ilustres, possui dormitórios localizados no porão, 

com paredes revestidas de esculturas de figuras do mundo aquático como golfinhos, conchas, 

fauna e flora marinha, cavernas bizarras concebidas com o espírito de férias de verão. Sabe-se 

que a nobre família possuía o gosto por colecionar vestes e armaduras de samurais, selas, 

arreios e estribos de gala de cavalos, expostos quando desfilavam em festas populares. 

 

Atravessamos sem palavras os salões do palácio Borromeu, sapatos molhados, sob 
uma temperatura pouco diferente da que faz lá fora. Quadros ordinários (mas os 
grão-senhores do Renascimento prestigiavam os inovadores do seu tempo, não 
imitadores como estes) e ausência de livros, que não merecem a honra dos arreios, 
orgulhosamente exibidos (quando a Biblioteca Ambrosiana, em atividade há três 
séculos e meio, é fundada justamente por um Borromeu). O guia informa que a 
família só habita o palácio dois meses por ano. Roos, ante a janela, olha os gramados 
e as flores sob a chuva (A16, p.143). 

 

Além do palácio com suas peculiaridades internas, o conjunto da ilha é formado por 

jardins dispostos em diferentes patamares, projetados para florescer em todas as estações do 

ano. O patamar mais alto, o terraço superior, com vista para toda a ilha a quarenta metros 

acima do nível do lago, contém, além de quatro estátuas coroando pilares e colunas 

arquitetônicas, uma estátua central de um unicórnio, símbolo heráldico da família Borromeu.  

O jardim é minado de espécimes frutíferas, flores exóticas e animais raros como um 

pavão branco e além de responder à necessidade do prazer pela harmonia e estética de seu 

idealizador, Carlo Borromeu III, possui este um significado maior. Construído como um 

zigurate escalonado, ocupa grande parte da ilha e fascina pela estatuária e vegetação 

exuberante. O jardim, como sabemos, é um símbolo do paraíso, “no Extremo Oriente, é o 

mundo em miniatura, mas é também a natureza restituída ao seu estado original, convite a 

restauração da natureza original do ser” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2002, p.512). 

Ao idealizar o jardim, Borromeu combinando fontes, escadarias, grutas e vegetações, 

reforça o símbolo do poder do homem sobre uma natureza selvagem. Ao criá-lo, o jardim se 

torna símbolo de reflexão, ordem e consciência em oposição à desordem e à inconsciência 

natural. “Certas versões da Cosmologia, que descrevem um universo de quatro lados, põem 

no seu centro uma montanha. Essa ideia é reproduzida em muitos jardins persas” 
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(CHEVALIER e GHEERBRANT, 2002, p.513). A descrição de um barco aportando na ilha, 

enquanto Abel e Roos visitam o palácio, confirma a tradição que o conjunto da ilha ainda 

mantém até hoje, ser cenário de cerimônias de casamentos.  

 

Outro barco, maior, aporta a isola Bella. Através da chuva, vamos distinguindo os 
ocupantes vestidos a rigor e as mesas postas, com flores. Protegemo-nos sob um 
toldo agitado pelo vento. No barco, irrompe uma música festiva - xilofone, flautas-
doces, uma corneta, pandeiro, bandolins. Decerto um epitalâmio. Mulheres com 
chapéus e peliças desembarcam, os garções, enluvados, protegem-nas com guarda-
chuvas de gomos brancos e verdes, os cavalheiros, aos saltos, correm com as mãos 
sobre a testa, um cão põe-se a latir. Tábuas são jogadas no caminho, e mesmo assim 
molham-se as meias das mulheres, os sapatos revestidos de cetim. Surge a noiva. Há 
um grito isolado, sem resposta: Viva la sposata! [...] Da capela para onde se dirige o 
cortejo vem um som de órgão (A16, p.146). 

 

Na parte mais alta do terraço superior do jardim, destaca-se a imagem do unicórnio em 

pedra, figura mitológica que tem um importante e misterioso papel no tema S do romance. 

Sobre o unicórnio, Leny Gomes afirma 

 

Seu estudo atinge um campo amplo, desde uma simbolização religiosa que o 
identifica com Cristo ou representa a encarnação até as simbolizações profanas 
ligadas à caça, ao amor e ao símbolo fálico Todas essas dizem respeito ao par dama 
(virgem) e unicórnio (GOMES L., 1998, p. 248). 

 

O capítulo dez do tema S, relata um sonho do personagem romano de Pompéia, 

Publius Ubonius, com um unicórnio na noite em que seu escravo Loreius mata-se. 

Surpreendentemente, este ser lhe dá ordens no sonho:  

 

“O Quadrado Mágico é a Terra - dizia-lhe. Move-te, pois, de onde sonhas, gira 
dentro de N, dentro de Pompéia, invade o E, o P, o E, o R, novamente o E, ainda o 
P, mais uma vez o E, não te detenhas." As determinações do Unicórnio obrigam 
Ubonius a caminhar sem trégua, não por exemplo em direção ao Norte, mas em 
espiral, sobre um mapa jamais visto, demarcado pelas cinco palavras simétricas. 
(S10, p.92). 

 

Figura 22: O unicórnio no jardim Isola Bella 

 
Fonte: http://www.isoleborromee.it/it/home/giardini acesso em 15/04/2013  
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Ubonius, intrigado, relata seu sonho a todas as pessoas que encontra, até ouvir uma 

interpretação de um mercador anônimo da região de Loreius, o escravo morto, sobre o 

significado da ação do unicórnio no sonho que o deixa incomodado.  

 

Haver engendrado, em sonhos, um Unicórnio que lhe dá ordens, significa que o 
homem - seja na vida, seja na arte, tem de elaborar, juntamente com outras coisas, 
criações que regulem os seus atos e as suas próprias criações.  
O sonho, Publius Ubonius, significa que ainda não criaste o teu Unicórnio e que 
precisas dele. Sem isto, és apenas um homem que dorme, embora fale dormindo. 
(S10 p.93). 
 

O Unicórnio, ordenando a Ubonius para mover-se, significa que ele, o romano, não 

busca em sua vida concretizar seus sonhos. Contrariamente, Abel busca sua realização, se 

empenha na busca de uma Cidade, segue seus planos para alcançar seu objetivo, encontra um 

Unicórnio em Isola Bella. O tema S é evidentemente metaliterário portanto o unicórnio 

assume o valor, o poder da imaginação para a literatura. A multiplicidade que compõe o 

conjunto do palácio, flora, fauna, representações de seres míticos, animais raros, interiores 

bizarros e tapeçarias reiteraram a aproximação com a construção/criação do romance.  
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3. O EDIFÍCIO MARTINELLI DECADENTE 
 

No Tema O: História de , nascida e nascida, grande parte dos espaços narrados 

situam-se no edifício Martinelli. Nele, a personagem  vive perambulando pelos corredores 

escuros e elevadores estragados, como uma sombra esquiva, aos nove anos de idade. Isolada, 

sem identidade e carregada de indagações, olha para seus pais e pensa “quem fez meu corpo? 

Observo meus pais, demoradamente, comparo-os entre si, comparo-os comigo e vejo: não 

foram eles (O4, p.33). Não se reconhece como parte da família com quem compartilha o 

espaço de um apartamento no edifício Martinelli, um edifício multifuncional lentamente 

construído pelo comendador Giuseppe Martinelli, concluído em 1929 e localizado no centro 

de São Paulo. 

À procura de sua voz interior, tudo ouve, os ventos, os ruídos da cidade, mas não fala 

e não escuta chamarem pelo seu nome, pois não o possui. Transita pelo edifício livremente e 

acredita que “mergulhando” no poço de um dos elevadores do Martinelli, saberá quem é e terá 

acesso ao mundo de que se sente apartada. 

 

Fico perguntando se alguma dessas coisas é meu nome: o soar do martelo, a parede 
brilhando, os riscos no cimento, a dor que sinto. Assim vivo, nesta comunhão que 
me multiplica e atormenta, assim vivo, até precipitar-me para baixo no meu 
velocípede, eu e o mundo, eu e as três rodas que giram em derredor de mim, e tudo 
escurece e nessa escuridão eu sou novamente formulada, eu, novamente sou parida, 
sim, nasço outra vez (O4, p.34). 

 

O decadente edifício Martinelli, escolhido como um dos espaços do romance, pode 

representar de forma literal, a decadente situação do país frente ao estado opressivo da 

ditadura militar. Abel viverá com a amada  momentos de intenso ardor e de profunda 

reflexão sobre sua condição de escritor perante a opressão política que vivia o país. 

 

- Dentro de mim ou dentro da noite, procuro ouvir as respostas. Não pretendo ser 
limpo: estou sujo e sufocado, nos intestinos de um cão. Angustia-me, claro, 
reconhecer que a sombra da opressão infiltra-se nas minhas armações e envenena-as. 
Por outro lado, isto me causa uma espécie de alegria negra. Que se salve, das tripas, 
o que pode ser salvo - mas com o seu cheiro de podridão (R22, p.353). 

 

Esta citação de Abel mostra o clima próprio do período da produção de Avalovara e 

também nos lembra o que a História nos legou como imagem da Idade Média. Muitas 

associações podem ser feitas entre o edifício multifuncional, no caso, o decadente Martinelli e 

a cidade medieval. A falta de segurança nas circulações, as ruas do edifício, a inexistência de 
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um sistema de coleta de lixo ocasionando um cheiro abominável, a ineficiente iluminação nos 

corredores, a presença de prostitutas e marginais entre famílias pobres e honestas, a 

impunidade perante os crimes violentos dentro do edifício e a incidência de inúmeros 

sinistros, decorrentes das instalações marginais de luz feitas pelos próprios moradores, 

constituem um breve panorama. Suportando um número excessivo de habitantes, o edifício 

onde circula , quando menina, tanto quanto a cidade medieval, carece de saneamento e 

limpeza pública.  

Se  vive no escuro da ditadura brasileira, morando no contaminado edifício 

Martinelli, Roos emana luz de seu corpo. O que não viveu com Roos, Abel vai viver com 

duas mulheres posteriores a ela, Cecília e . A solidão das cidades que Roos abriga 

contrasta com as multidões refletidas no corpo de Cecília. A polaridade do claro e do escuro, 

do deserto e das multidões é representada pelo eclipse que acontece no sul do país, onde Abel 

conhece . A partir deste eclipse as contradições se anulam. 

Regina Dalcastagnè afirma ser o romance Avalovara construído segundo um plano 

estético medieval, como uma catedral gótica ornada de vitrais, onde cada pedaço de vidro, 

seccionado, vai sendo costurado pelo chumbo compondo, aos poucos, figuras, movimentos e 

passagens bíblicas. Conhecida como “livro de pedra” a catedral, através de suas esculturas, 

retábulos, polípticos e vitrais constitui uma narrativa inacabada e fragmentada, suspensa e 

misteriosa, que dá ao observador a oportunidade de completá-la e complementa-lá em sua 

imaginação. Esta incompletude medieval é uma das características identificadas na arquitetura 

moderna do início do século XX, como as formas geométricas interrompidas que compõem 

edifícios modernistas, como mostra o exemplo abaixo. 

 

Figura 23: Casa Tugendhat - 1932 

 
Fonte: CURTIS, William. Arquitetura Moderna desde 1900. Porto Alegre: Bookman, 2008, p.308. 

 

Na imagem da casa acima, a sala de jantar é delimitada por um semicírculo que se 
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prolonga ligeiramente em seus extremos sem tocar na sua periferia. O semicírculo, aberto, 

proporciona ao espaço uma permanente tensão própria de incompletude e “indica con 

claridad a presencia de um control del espacio que tiene lugar através de fuerzas de 

naturaleza abstracta” (MUÑOZ, 1984, p.48).  

Na composição do romance Avalovara, sua estruturação, sem a linearidade temporal 

tradicional, proporciona uma liberdade de escolha na leitura dos capítulos. Se optarmos fazer 

a leitura pela ordem das páginas do livro, seguiremos o traçado abstrato de uma espiral 

infinita, que tocando as letras de oito temas diferentes, nos descreve ações e acontecimentos 

entre um homem e várias mulheres. Acompanhando o movimento da espiral somos levados 

ao eterno retorno, ela dá ao tempo uma forma cíclica. “Tempo circular e uno, ponto de 

convergência de coisas e eventos - Avalovara pretende alcançar a simultaneidade, ser um 

aleph“ (DALCASTAGNÈ, 2000, p.121).  

Esse novo tempo, proporcionado pela segmentação do texto em Avalovara torna-se 

múltiplo e nos leva à unidade, ao todo. Sobre os temas e representações de espaço/tempo em 

Avalovara, Leny da Silva Gomes escreve 

 

Assim, são seis temas dedicados aos amores de Abel e dois a reflexões sobre a obra. 
Cada um deles busca fragmentos de expressões, acontecimentos e formas de 
representação distantes no espaço/tempo e os aproxima do presente no espaço 
brasileiro. Pernambuco (Olinda e Recife), São Paulo (São Paulo e Ubatuba) e Rio 
Grande do Sul (praia do Cassino) fundem-se e confundem-se na narrativa que rompe 
com a sequencialidade num redemoinho de vozes, de tempos, de espaços e de 
pontos de vista (GOMES L., 2004, p. 246). 

 

O ir e vir do romance, de um tema para outro, as recordações e descrições que 

embaralham os tempos das narrativas, faz o leitor entender “a concepção do belo na estética 

medieval, que exige que todo o objeto seja apreciado em seu conjunto, sem o qual parecerá 

despropositado” (DALCASTAGNÈ, 2000, p.125). 

Precisamente no tema A, a questão da incompletude é abordada em uma reflexão de 

Abel sobre a Cidade quando, exausto, compara-a com a arte fragmentada dos polípticos 

medievais que hoje se encontram separados e em cidades diferentes, obrigando o apreciador 

da obra a deslocar-se no espaço a fim de melhor entendê-la. 

 

Posso cruzá-la e não a reconhecer. Lembro-me também de que muitas obras de arte 
existem, desmembradas, como o políptico de Masaccio realizado em Pisa, onde só 
chego a ver a figura de São .Paulo, a única que resta na cidade, indo encontrar o 
Calvário — isolado do conjunto — em Nápoles: santos e fragmentos do friso 
inferior acham-se em Berlim; em Londres, a Virgem e o Filho, com anjos músicos 
em torno. A ansiada Cidade pode ser, como este, um políptico disperso e se for eu 
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nunca a encontrarei. Pelo menos, não a encontrarei de todo (A19 p.203). 
 

Mas o edifício Martinelli na década de 1920, diferia completamente daquele 

representado no romance. Sua construção nasce como resultado de um dos sonhos do 

imigrante Giuseppe Martinelli, que chegou da Itália ao Brasil em 1888, motivado, como 

tantos outros imigrantes europeus, pelo desejo de prosperar em terras brasileiras.  

Destacou-se na época em que foi construído, pois, além de apresentar uma 

surpreendente altura em relação ao padrão utilizado na cidade de São Paulo, seu programa de 

necessidades funcionais era constituído de uma variedade enorme. Salas comerciais, salões de 

baile e festas, sede de partidos políticos, jornais, clubes, boates, restaurantes, sindicatos, um 

hotel, um cinema, uma escola de dança, uma igreja e alguns apartamentos familiares, 

proporcionavam o exercício de uma série de atividades que possibilitaria a uma pessoa morar, 

trabalhar e divertir-se sem jamais sair dele.  

Como uma pequena cidade vertical, a construção do Martinelli na cidade foi um 

acontecimento, uma novidade em relação à sua grande altura e à sua variedade funcional. 

O modelo do edifício multifuncional não constitui uma novidade arquitetônica do 

século XX. Nas antigas cidades romanas a tipologia insula ou insulae, em italiano, ilha ou 

ilhota, destinava-se a populações menos favorecidas e consistia de um edifício de três até 

cinco andares com comércio e serviços no térreo, e habitações no restante. Ocupado por 

várias famílias distribuídas segundo recursos diversos, no andar mais alto, habitavam famílias 

mais pobres, pois o uso de escadas não agradava aos moradores mais abastados. A tipologia 

multifuncional que constitui ainda hoje uma das mais recorrentes em zonas centrais das 

cidades, proporciona ao indivíduo morar, trabalhar, circular e se divertir em um mesmo lugar. 

O edifício passa a suprir as necessidades mais diversas humanas podendo ser chamado de 

pequena cidade ou cidadela.  

Historicamente, as experiências arquitetônicas dos edifícios de uso múltiplo de 

Chicago, nos EUA, foram muito importantes. Chicago, pela sua posição geográfica no país, 

no final do século XIX, passou por um boom de desenvolvimento urbano. Ao incentivar a 

verticalização dos edifícios em áreas centrais da cidade, aproveitando melhor os lotes 

urbanos, o modelo do arranha-céu indicou uma direção a ser seguida por outras cidades em 

crescimento, como foi o caso de São Paulo.  

O arquiteto americano Louis Sullivan, um dos protagonistas da produção arquitetônica 

da Escola de Chicago, ao envolver um auditório e um hotel com salas comerciais, consolidava 

uma tipologia do edifício multifuncional que seria muito utilizada no século XX. 
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Figura 24: O Edificio Auditorium em Chicago -1886 

 
Fonte: CURTIS, William. Arquitetura Moderna desde 1900. Porto Alegre: Bookman, 2008, p.44 

 

Um dos edifícios mais importantes do século XX, representante desta tipologia foi a 

Unitéd'Habitation da cidade de Marselha projetada pelo arquiteto suíço Le Corbusier. Em 

1945, a pedido do governo Francês, o arquiteto desenha uma unidade de habitação 

multifamiliar que deveria acomodar em um mesmo edifício, cerca de 1600 pessoas 

distribuídas em 337 apartamentos duplex e contendo 18 denominados níveis. No terceiro e 

quarto, foi projetado um restaurante, uma livraria e algumas salas comerciais distribuídos 

numa espécie de rua dentro do edifício. No sétimo e oitavo, uma área comercial e estúdios e 

na cobertura uma creche, salas de ginástica, um teatro, uma piscina infantil e um playground. 

 

Figura 25: Unitéd'Habitation de Marsellha- 1947 

 
Fonte: CURTIS, William. Arquitetura Moderna desde 1900. Porto Alegre: Bookman, 2008, p.438. 
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A maioria dos arranha-céus produzidos a partir da década de 1930, no Brasil, 

apresentava setores residenciais agregados ao comercial e serviços. Esta combinação não 

descaracterizava o edifício residencial, pois este continuava tendo como atividade 

predominante a habitação, no térreo, era definido o uso de salas comerciais e algumas vezes, 

em edifícios de maior porte, os primeiros andares apresentavam usos não residenciais 

também. Precisamente em São Paulo, na década de 1950, Oscar Niemeyer projeta um edifício 

residencial o COPAN (Companhia Pan-americana de Hotéis) de 30 andares com 1160 

apartamentos de áreas variáveis, 72 lojas comerciais no térreo, e ainda restaurantes e cinema. 

O edifício seria finalizado apenas em 1966 e nos anos 70, com o declínio do centro de grande 

parte das cidades brasileiras, entrou em decadência chegando a ser considerado pela 

população uma favela vertical na cidade de São Paulo.  

 

Figura 26: Edifício COPAN - São Paulo 

 
Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.130/3800, acesso em 30/05/2014 

 

A construção do edifício Martinelli teve início muito antes dos edifícios acima citados. 

Inaugurado em 1929, o Martinelli durante muito tempo foi considerado o mais alto arranha-

céu da América do Sul. Primeiramente deveria alcançar 12 andares, mas à medida que subia, 

o proprietário, o comendador Giuseppe Martinelli, imigrante italiano empreendedor e 

obstinado, acrescentava mais andares até que a obra foi embargada pelo poder municipal que, 

após perícia rigorosa, limitou o prédio para 25 andares.  

Martinelli, para conseguir chegar aos 30 andares como era o seu desejo, constrói no 

terraço uma mansão com cinco andares apresentando semelhanças formais com as villas 

italianas da região de sua origem, a Toscana na Itália. O palacete de cinco andares construído 

para dar credibilidade ao prédio e brindar a vitória do grande empreendedor, foi revestido com 

materiais nobres e plantado no alto do edifício configurando-se como “uma torre sobre outra 

torre”, a torre de menagem de um castelo medieval, morada e refúgio do nobre feudal. 

“Símbolo ascensional, a torre propicia a liberação espiritual e a sublimação, é um lugar que se 
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quer lembrar e nela sonhar, contrário da cova que se quer esquecer e morrer ou dali nunca 

mais sair” (CARUCCIO, 2005, p.187). 

 

Figura 27: Casa do Comendador Martinelli - 2012 

 
Fonte: Maturino Luz (2013) 

 

A composição do edifício apresenta características marcadamente acadêmicas, 

simetria, ritmo, equilíbrio. Pode ser dividido em três partes como uma composição clássica, 

embasamento, corpo e coroamento. A base é revestida de granito vermelho e o corpo pintado 

em três tons de rosa sobre uma argamassa formada de uma mistura de vidro moído, areia, 

cristal de rocha e pó de mica brilhante ao sol. Os revestimentos internos do edifício são de um 

refinamento visível, os mármores das escadas vieram da região de Carrara, da Itália, a louça 

sanitária e as ferragens, da Inglaterra. Utilizou-se pinho de Riga nas portas e nas esquadrias, 

vidros, espelhos e papéis de parede vieram da Bélgica, enfim, tudo que podia ser de melhor 

qualidade foi colocado no prédio. 
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Figura 28: Vista aérea do então recém-inaugurado Edifício Martinelli 

 
Fonte: http://www.prediomartinelli.com.br/ acesso, em 30/05/2014 

 

Muitos clubes sociais tiveram suas sedes no Martinelli, o Clube Palmeiras, a 

Federação Paulista de Medicina, a Portuguesa dos Desportos, a Ordem dos Músicos e outra 

infinidade de serviços distribuídos pelo edifício, restando apenas o 23º e o 24º andar para 

apartamentos de moradia, 16 unidades de dois e três dormitórios.  

De 1969 a 1974, o Brasil vive o mais repressivo e duro período da ditadura que ficou 

conhecido como os “anos de chumbo” e entra em total decadência. Osman Lins implanta a 

personagem  no Martinelli, um edifício de luxo transformado em uma favela de concreto 

nas décadas de 60 e 70, em pleno centro da cidade de São Paulo.  

Não há dúvida de que Osman Lins escreveu seu livro impregnado de consciência da 

gravidade política em que seu país se encontrava. Ao longo da narrativa de Avalovara, ele 

inseriu notícias de jornais, relativas às ações tomadas pelo governo militar. A imagem de 

abandono, retrocesso, impunidade, desaparecimentos, torturas e tantas subversões políticas 

associava-se perfeitamente ao Martinelli, outrora símbolo de uma elite econômica, que na 

década de 70, no momento da publicação de Osman, transformava-se em uma grande favela 

abandonada. 

 

Questiono o meu ofício de escrever em face da opressão. Fico ouvindo a resposta 
que se forma no ponto mais protegido e inviolado do meu corpo. A máquina da 
opressão alcança-me através das paredes e da carne. Todos os seus guardas e 
artífices dormem, todos — rodeados de arames, casamatas e armas, e ela, a máquina, 
opera. Máquina ou cão? Não há modo algum de escapar ao seu hálito (R15, p.242). 

 

Após a inauguração do edifício, o comendador Martinelli, endividado e não 

conseguindo se recuperar financeiramente, vendeu o arranha céu para o governo da Itália, em 

1934. Durante a 2ª guerra mundial, o governo brasileiro resolve confiscar os bens 
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pertencentes àquele país no Brasil e o Martinelli, em 1943, passa a ser propriedade do 

governo brasileiro. Em 1944, o edifício entra em leilão e, no mesmo ano, o arranha-céu 

pioneiro de São Paulo, torna-se o primeiro prédio no Brasil a virar condomínio com cerca de 

100 proprietários. Desta época em diante, o edifício é desvalorizado profundamente. 

Muitas foram as razões que levaram o edifício a atingir tal estado. Na década de 50, o 

município de São Paulo crescia mais de que outras grandes cidades, como o Rio de Janeiro e 

Nova Iorque. Por decisão administrativa, a prefeitura parou de investir no centro da cidade 

privilegiando seus bairros, neste momento, o núcleo histórico passou a se deteriorar. O 

Martinelli, localizado no coração da cidade, torna-se um prédio decadente, que abriga uma 

grande diversidade social. Após trinta e poucos anos representando o sucesso da imigração 

italiana em São Paulo, o Martinelli é uma opção para uma série de famílias de baixa renda que 

escolhem viver no centro da cidade de São Paulo pagando um aluguel baixo.  

Sem nenhuma orientação técnica, os apartamentos receberam divisões internas e nos 

corredores secundários improvisavam-se apartamentos duplex. Funcionando em condições 

precárias, os corredores viviam escuros como medida econômica, os esgotos eram jogados ou 

conduzidos por uma mangueira dentro dos poços internos. Nos anos 70, o edifício Martinelli 

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

idosas, estudantes e doentes, pessoas comuns, funcionários, barbeiros, bancários e 

posteriormente prostitutas. À semelhança da espiral que em seu movimento agrega elementos 

díspares (ou heterogêneos), o abandono do Martinelli serviu para a confluência e para o 

desmoranomento dos limites. 

O cenário do interior do edifício abrigava também animais. Conta-se que um 

ascensorista, por vinte e cinco anos, criou coelhos na casa do Comendador Martinelli 

construída nos 26 e 27º andar, no terraço do prédio. Em um apartamento do 25º andar, um 

sargento aposentado mantinha soltos 60 pássaros e um encanador, por muitos anos, criava 

gatos no porão do edifício. Palco de violentos assassinatos e abrigo de marginais e ladrões, 

também era um lugar de divertimento, lazer e espiritualidade, em meio a isso tudo, no 17 º 

andar, funcionava a Igreja de Deus Vivo.  

Na obra de Osman, o edifício é descrito pela personagem  como um mundo 

diverso, complexo e estagnado, sem vento. Como se explorasse um bairro desconhecido de 

uma cidade,  observa, anda pelos corredores do edifício e nota a ausência das árvores e dos 

movimentos do vento, a luz insuficiente, uma paisagem morta, estática e repetitiva, mas ainda 

um mundo.  
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Posso mover-me a vontade no edifício, nenhuma cautela existe mais em relação a 
mim. Exploro solitária, no elevador ou nas escadas, os longos corredores onde 
pendem do estuque globos de luz jaspeados, uns sem lâmpadas e outros com 
lâmpadas de poucas velas. Do mesmo modo que se empreende conhecer um bairro, 
eu empreendo a conquista desse pequeno mundo vertical, quase sempre mal 
iluminado, de corredores, portas, salas, degraus, números, esse mundo sem árvores, 
sem vento, sem horizonte, sem firmamento, um mundo ecoante, repetitivo, onde 
cada andar, com alterações insignificantes, se superpõe ao seu próprio reflexo ou 
imagem. Mas é um mundo (O13, p.102). 
 

O Martinelli, tal qual representado em Avalovara, pode ser comparado a uma cidade 

medieval murada, com seus elementos característicos, os portões de entrada acessando 

corredores mal iluminados, as tavernas, bares, restaurantes e salões de dança onde se 

divertiam os moradores. As guildas, espécie de associações medievais formadas por 

profissionais diversos que regulavam a qualidade e o preço dos produtos comercializados, são 

representadas no edifício pelas sedes de sindicatos e partidos políticos. O hotel que 

primeiramente hospedava homens de negócios e clientes ricos, deteriorado, passa a tender  

prostitutas. As agências bancárias, escritórios, oficinas de cursos técnicos, complementam os 

serviços urbanos. “Encontro advogados em seus corredores, oficiais de justiça, prostitutas, 

famílias, no sexto andar há uma escola de danças, um bilhar no décimo, um sindicato no 

décimo segundo” (O13, p.103).  

No início da Idade Média, as cidades ocidentais sofreram mutações. As invasões e os 

saques tornaram-se então constantes, levando as pessoas a procurar o campo, considerado 

mais seguro. Com isso teve início um processo de disseminação de novas aldeias em toda a 

Europa ocidental. Com o passar dos anos, estas aglomerações rurais tornaram-se mais 

protegidas, transformadas em núcleos fortificados, ficando sob a administração de um 

proprietário com poderes quase absolutos sobre as terras e seus habitantes. Cada feudo 

compreendia uma ou mais aldeias, as quais eram sujas, sem esgoto e sem água tratada, 

tornando-se focos de contágio e disseminação de doenças e pestes. Nelas aglomeravam-se e 

conviviam todos os tipos de pessoas e profissões: ricos, comerciantes, taberneiros, artesãos, 

padeiros, relojoeiros, joalheiros, mendigos, pregadores, vendedores ambulantes, menestréis, 

etc. Este é o modelo urbano coincidente com o edifício Martineli de Avalovara. 

A personagem  vive com o pai, um ex-professor de piano, e a mãe, uma costureira 

de chapéus, seres alienados, mergulhados em memórias, em um ambiente de forte rejeição 

entre eles. Tristemente,  ressalta a indiferença dos pais, que não a protegem do perigo das 

garras do estuprador que vive no Martinelli “uma adolescente é encontrada violada e morta 
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num poço de um elevador e nem assim sou impedida de abrir a porta quando quero e circular 

sem destino pelo Martinelli” (O13, p.103). Várias tentativas em conseguir afeto dos pais são 

feitas, uma quando ensaia a queda no elevador, um prenúncio do ato de suicídio fracassado 

realizado na noite de núpcias de seu casamento com Olavo Hayano, anos mais tarde. Este 

personagem, seu marido no romance, enxerga  duplamente.  

 

Suspicaz, olho para um e para outra, vou à porta que abre para os corredores, para as 
escadas e os elevadores desregulados. Dou volta à chave, saio. Dos dois, na sala, 
nenhuma palavra. Nenhum gesto. Engano-me supondo haver pressentido, entre 
ambos, um rápido olhar de expectativa? Vou até ao elevador, o mesmo elevador em 
que me precipito com o velocípede, chamo-o; não o utilizo; volto, fecho a porta e 
retomo meu lugar no sofá. Ambos de olhos baixos. Meu pai tem nas mãos a 
fotografia que corta no instante em que eu saio; minha mãe continua a prender no 
chapéu a mesma flor de cambraia alaranjada. São meus pais? Ou são meus 
assassinos? (O14, p.107). 

 

O cheiro forte que exala do edifício decadente, recorrente na fala da personagem , 

denuncia seu abandono, o lixo é acumulado nos poços de ventilação até o sexto andar.  

identifica sua mãe com o edifício, também decadente, exalando cheiro de animais doentes. 

Quanto ao mau cheiro da cidade medieval, escreve Lewis Mumford “certas cidades são tão 

sujas que todo e qualquer dejecto que é produzido durante a noite, é posto de manhã diante 

dos olhos dos homens para ser pisado, tanto que é impossível imaginar coisa mais 

malcheirosa” (MUMFORD, 1965, p.377).  

 

O casaco marrom, de pele, guardado numa caixa cilíndrica e protegido com 
inúmeras folhas de papel de seda, cheira mais a cânfora que o vestido negro. Seus 
pêlos lembram os de um velho cão empoeirado. Ela o põe sobre os ombros e assenta 
à cabeça um chapéu novo, também negro e com véu. [...] A mulher, indo e vindo, 
observa o chapéu, a pintura e o casaco ruço. Acho-a semelhante ao edifício, com as 
paredes riscadas de lápis, os elevadores enguiçados e os cheiros vagando como 
animais doentes pelos corredores (O16, p.131). 

 

Quando a mãe leva-a a igreja ao encontro dos avós, numa missa pela morte da irmã, 

 sente atração pelos bichos que compõem o ritual cristão, a tainha, a pomba, o carneiro, o 

touro, reconhecendo o cheiro de um “leão invisível que está deitado por baixo de algum banco 

e do qual eu sinto o cheiro forte, um cheiro semelhante ao que há no Martinelli” (O16, p.133).  

Assim como identifica sua mãe com animais doentes,  mistura-se com o lugar sujo, 

escuro e caótico, cenário de sua casa da infância, semelhante ao da cidade medieval em que 

não existia coleta de lixo e pavimentação nas ruas e “permitia-se o acúmulo de uma pilha de 

estêrco nas vias públicas, que só era removido de semana em semana” (MUMFORD, 1998, 

p.314).  
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Depois do encontro com os avós maternos na igreja,  passa a viver na casa deles, na 

Rua Marquês de Itu, uma casa ensolarada e farta. Incomodada pelo excesso de luz que entra 

pelas janelas,  foge quatro vezes para o Martinelli. Ali no edifício escuro e deteriorado é 

seu lugar, apesar de tudo, seu mundo conhecido e podre, com suas paredes descascadas e 

degraus gastos.  

O mistério que envolve , faz Abel visitar o edifício, a fim de saber a verdadeira 

identidade da mulher por quem está apaixonado. Abel percebe o edifício pelo olfato, pela 

audição e até com uma certa tristeza, menciona como foi um dia, um palácio. 

 

Acossado pelo cheiro de carniça que vem das áreas internas e pelos murros 
impacientes dos que chamam em vários pontos do prédio, nos corredores com 
lâmpadas queimadas, os elevadores surdos, subo os degraus do Martinelli. Apodrece 
o faustoso palácio, com suas duas mil e cem janelas: alguns dos moradores habitam 
nas privadas (R18, p.305). 

 

De fato, a historiadora Maria Cecília Homem escreve: “até mesmo os sanitários dos 

antigos escritórios transformaram-se em cozinhas, onde os fogareiros funcionavam á guisa de 

fogões e os lavatórios viraram pias de lavar pratos” (HOMEM, 1984, p.126). 

Não só a sujeira aproxima o Martinelli da cidade medieval, também a degradação dos 

corpos. O cristianismo, que imperava na cidade medieval europeia, pregava o enterro dos 

cristãos em cemitérios dentro do perímetro urbano, das muralhas. Seus habitantes podiam 

enterrar seus familiares no próprio lote em que viviam. Misturados ao lixo doméstico, os 

corpos, em época de epidemias, eram abandonados nas vias públicas, exalando cheiros 

percebidos muito além de seus limites. O Martinelli, assim como esta cidade, “guarda” seus 

corpos violentados e assassinados, em suas áreas internas. No edifício, em meio à escuridão, o 

lixo e a morte se misturam. Sobre a cidade medieval, Ítalo Calvino escreve 

 

A cidade medieval é dos vivos e dos mortos: os cadáveres já não são considerados 
impuros e expulsos para fora do perímetro das muralhas; a familiaridade com os 
mortos e a comunhão com a necrópole são uma das grandes transformações da 
civilização urbana (CALVINO, 2010, p.114). 
 

Caberia aqui uma aproximação entre os dois palácios europeus apresentados, o 

Chambord, o Borromeu, e o Edifício Martinelli no Brasil. Nos três destacamos interessantes 

excentricidades construtivas; no palácio Chambord um grande contraste entre os elementos 

compositivos da cobertura e o resto do edifício e a inserção de elementos originais como a 

escada de dupla hélice; o palácio Borromeu além de apresentar em seu interior, dormitórios 
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que parecem grutas ou alcovas possui um excepcional jardim com referências míticas, aos 

moldes do desenho barroco e, finalmente, o Martinelli que possui uma mansão de estilo 

neclássico italiano no topo do edifício, destoando do corpo, notadamente pré-modernista.  

As três obras são resultado de uma concepção arquitetônica proposta por seus 

idealizadores, Francisco I, Carlo Borromeu III e e Comendador Martinelli e seus respectivos 

arquitetos, com objetivos claros, constituir marcos arquitetônicos históricos através de suas 

monumentalidades e excentricidades construtivas. Três homens com propósitos de tornarem-

se  reconhecidos pela arquitetura que idealizaram e construíram. 

Avalovara tambem constitui uma obra monumental e excêntrica. Osman Lins como 

homem de letras imprime suas estratégias compositivas em Avalovara construindo um 

romance que além de abordar temáticas como a busca do conhecimento, do amor, do sentido 

das coisas, nos mostra o quanto é complexa a tarefa do escritor, ao mesmo tempo em que 

conceitua o que são as narrativas e seus desmembramentos questiona o próprio fazer literário. 
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TERCEIRA PARTE: LUGARES SAGRADOS DE AVALOVARA 

 

Para tratar de lugares sagrados vamos nos ater, inicialmente, a conceitos elaborados 

pelo autor Osman Lins, sedimentando sua posição a respeito do espaço romanesco. 

Osman Lins é um autor que não só produziu obras de ficção, mas deixou também um 

legado importante que abrange ensaios, entrevistas, trabalhos acadêmicos. O tema do espaço 

foi muito caro a ele, tendo se dedicado a seu estudo em sua tese de doutoramento, depois 

transposta para o livro Lima Barreto e o espaço romanesco (1976). Nela lê-se uma detalhada 

análise da obra de Lima Barreto, diferenciando conceitos de espaço, ambiente, ambientação e 

atmosfera. O autor aprofunda reflexões e conceitos sobre os espaços representados na 

narrativa, que função desempenham e como são introduzidos no romance. Lins concebe o 

espaço como um elemento estrutural de importante função no texto. Segundo ele, “o 

tratamento que o autor concede ao espaço ficcional pode alcançar uma proporção tal, a ponto 

de se tornar a fonte de ação de um ou mais personagens na narrativa” (LINS, 1976, p.74). 

Osman diferencia os conceitos de espaço, ambiente, ambientação e atmosfera. 

 

Atmosfera é uma manifestação do espaço, como algo que envolve ou penetra de 
maneira sutil as personagens, havendo mesmo casos em que o espaço justifica-se 
exatamente pela atmosfera que provoca. Por ambientação entenderíamos o conjunto 
de processos conhecidos ou possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a noção 
de um determinado ambiente. (LINS, 1976, p. 77). 
 

Segundo esta conceituação do autor, considerando as relações do espaço com o fluxo 

da narrativa e o envolvimento do narrador e dos personagens, a ambientação pode ser franca, 

geralmente introduzida de maneira simples pelo narrador; reflexa, característica das narrativas 

na terceira pessoa e dissimulada. Diferentemente das duas primeiras que são reconhecíveis 

pelo seu caráter compacto ou contínuo, a ambientação dissimulada [...] exige uma personagem 

ativa, o que a identifica é um enlace entre o espaço e a ação (LINS, 1976, p.80). Em 

Avalovara ocorrem todos os tipos de manifestações do espaço citados por Osman.  

Em perfeita consonância com a natureza abstrata das formas geométricas, as 

paisagens e os espaços do romance não são visíveis nem transitáveis, pois carecem da 

materialidade própria dos objetos de nossa percepção, mas são presenças em imagens 

portadoras de significação. As personagens em Avalovara, estão integradas em um universo 

construído de espaços relacionados com as diferentes etapas vividas pelo personagem Abel  
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Cada espaço/tempo é marcado por referentes históricos arquitetônicos e artísticos, que 

caracterizam lugares. Mas a narrativa de Avalovara não obedece a uma trajetória sequencial 

temporal de ocupação destes lugares. Aparentemente desordenado, o tempo segue uma outra 

lógica de ordenação dada pelo movimento da espiral sobre os quadros. Na verdade, é 

rigorosamente ordenado. Pode-se observar esta particularidade no capítulo um do tema A, em 

que Abel e Roos caminham por uma rua em Amsterdam. 

 

Através da noite, Anneliese Roos e eu, silenciosos, nas ruas de Amsterdam. Todas 
as casas com as janelas fechadas. Bicicletas nos passeios, ainda úmidas da rápida 
chuva de maio. Ouvimos os nossos passos vagarosos e contemplamos o reflexo das 
lâmpadas no calçamento (A1, p.28). 

 

Mas a visita à cidade de Amsterdam de Abel e Roos é narrada somente no capítulo 

nove de mesmo tema, isto é, o narrador antecipa ao leitor as ações e o espaço de uma cena que 

ocorrerá depois. Este ir e vir dos espaços é frequente nos capítulos e temas no romance.“Cerro 

as mãos e: - Roos, quero seu endereço em Amsterdam. Vou à Holanda, fazer-lhe uma visita. 

Posso? Há, em minha voz, autoridade e súplica” (A9, p.71). 

Em outra passagem, no capítulo três do mesmo tema, o narrador nos leva a pensar que 

reside em um pequeno quarto no hotel Ste Marie em Paris  

 

[...] de volta, as escadas do Hotel Ste. Marie, sob o olhar resignado do porteiro, 
ajudando-me a repor nos lugares roupas e livros, transformando com a sua presença 
o pequeno quarto onde o sol da manhã atravessa a cortina refletindo-se nos vidros 
(A3, p.35). 
 

Somente no capítulo cinco, o narrador esclarece “somos, eu e Roos, residentes 

temporários da Aliança Francesa. Vejo-a com frequência, no restaurante onde uma divisão de 

vidro separa a multidão de clientes ocasionais dos que - como nós - habitam o casarão do 

Boulevard Raspail” (A5, p.43). Continuando a leitura, percebemos que a mudança de 

endereço de Abel ocorre no capítulo dezenove, quando o relacionamento entre ele e Roos 

termina. 

 

Mudo-me, porém, para o Hotel Ste. Marie, com janela para a rue du Montparnasse. 
Volto pela madrugada, depois de bater bulevares e pontes que aos poucos se tornam 
desertos, os pés insensíveis, um vazio no estômago, os músculos da espádua 
entorpecidos. Os cães se foram (A19, p.202). 

 

No capítulo dois do tema N, o último do romance, Abel descreve seu prazer em 

penetrar  quando surge outro personagem, o Portador, Olavo Hayano, o qual inserido na 
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narrativa, caminhando na Avenida Angélica, desloca o leitor, para outro espaço, no caso, 

exterior à sala onde se encontram os amantes. Neste momento, uma série de espaços 

diferentes perpassam uns aos outros e vozes, também diferentes, se misturam criando uma 

tensão desmedida. 

 

[...] vem o prazer como um sopro benigno e temível na sua intensidade, eu sob e 
sobre, dois e um, sou e somos, "Raah!", o Portador a chuva ondula com o vento 
toldos agitando-se calçada úmida Avenida Angélica o guarda-chuva negro os 
prédios mais distantes como apagados ruídos muitas águas detritos na enxurrada as 
árvores atormentadas Olavo Hayano o Agente a Chave o Emissário, lama nas 
botinas rangentes, ramos e flores do tapete, mais pesada a chuva a sala menos 
sombrosa pneus no asfalto (N2, p. 377). 

 

O deslocamento do tempo é articulado e percebido mais facilmente se associarmos a 

ele as idas e vindas dos personagens às mudanças dos espaços.  

Encontramos em A Rainha dos cárceres da Grécia, do mesmo autor, uma afirmativa 

do próprio Osman sobre a associação tempo/espaço/obra “o tempo acumula mudanças no 

espaço [...] qualquer obra ou construção – bordado, casa, família, poema – ensina um pouco 

sobre o modo como passa o tempo” (LINS, 2005, p.216). Sobre este romance em artigo 

Tempo e o Espaço no Rainha de Osman Lins, o tema também é motivo de reflexão. 

 

Quanto aos espaços da narrativa apresentam-se como estruturas móveis flutuantes, 
desconjuntas, reorganizando-se continuamente. A cidade de Recife recebe Olinda e 
surge da fusão operada, uma cidade fantástica, exclusiva do livro. Outros espaços 
continuam fundindo-se simultaneamente, São Paulo recebendo o mar, Maria de 
Fátima se transformando em Ana, o professor em espantalho. O espaço aqui 
mencionado pode ser relativo ao lugar de pertencimento. O corpo do professor já 
não pertence a ele, mas é tomado pela personagem Maria de França e suas 
especificidades. Nada pode ser mais uno que o hospedeiro e seu hóspede 
(CARUCCIO, 2012, p.7).  

 

Se entendermos o amor entre Abel e  como uma construção todos os eventos são 

indispensáveis no percurso da busca pela concretização deste amor. Estes acontecimentos 

particularmente em Avalovara estão dispersos e até mesmo sobrepostos nos temas do 

romance, mas submetidos a um processo geométrico que corresponde ao movimento de uma 

espiral. Esta justaposição de temas, de ações, de espaços e de tempos que aparentemente nos 

parece caótica, não o é. A estrutura do romance, segundo Leny Gomes, baseia-se na  

 

[...] perfeita relação desses elementos nos indica que uma das formas de organização 
do romance Avalovara é baseada no Número de Ouro. [...] Disso resulta uma relação 
de equivalência entre o todo e as partes, pois mantêm uma razão constante. Perde-se, 
assim, a seqüencialidade própria da narrativa e cria-se um espaço de relações 
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significativas pela justaposição de fragmentos, letras, palavras, números e pequenas 
unidades temáticas, que, num processo ilimitado, mantêm analogias entre si, entre as 
partes e o romance como um todo, entre o romance e a tradição literária, entre a sua 
estrutura matemática e outras formas de organização (GOMES, L., 2004, p. 253). 

 

As analogias e o estudo destas relações permitem ao leitor um melhor entendimento 

do romance e compreender que a literatura como construção de realidades, identifica, mostra, 

incita, provoca e questiona, através de seus personagens, o que, muitas vezes, submersos em 

nossas mentes, por motivos vários, não enxergamos. 

 

lmaginai uma viagem fluvial. O barqueiro, da nascente ao estuário, segue o fluxo 

das águas. Este percurso começa? Termina? O barqueiro acha que assim é e assim 

a vê: e na verdade há uma face do percurso onde o começo e o fim existem, onde 

existe uma leitura ou execução da viagem. Há uma face da viagem onde passado e 

futuro são reais; e outra, não menos real e mais esquiva, onde a viagem, o barco, o 

barqueiro o rio e a extensão do rio se confundem (R11, p.104).  
 

Gomes nos fala de um desejo de atemporalidade ao escrever sobre a espacialização da 

narrativa em Osman Lins. Destaca o texto A viagem e o rio como aquele que mostra as 

incertezas da existência humana, o movimento cíclico da natureza, a percepção quando “um 

outro rio, subjacente à realidade concreta, emerge, quando a linearidade temporal é rompida” 

(GOMES, L., 2004, p. 256). 

Em Avalovara, muitos dos espaços narrados são representações de lugares, carregados 

de conotações simbólicas segundo conceitos de Heidegger, já abordados anteriormente neste 

estudo. Alguns destes lugares, por meio da presença de certos elementos arquitetônicos, da 

ação de específicos personagens e de acontecimentos alheios, se tornaram lugares sagrados.  

Na Europa, Abel percorre cidades que são entendidas, na sua totalidade, como lugares 

sagrados com seus palácios, praças e monumentos, já destacados neste estudo. No Brasil, são 

poucas as cidades mencionadas no romance, embora a quase totalidade dos temas 

desenvolvam-se em solo brasileiro.  

Entretanto, há lugares sagrados localizados nas cidades de Recife, Rio Grande e São 

Paulo que caberia aprofundar neste trabalho: o lugar formado pela cisterna e sua cobertura de 

zinco no chalé de Olinda, em Pernambuco, vivenciado por Abel ainda adolescente; o lugar do 

terraço do edifício Martinelli na cidade de São Paulo, refúgio de  terceiro e último amor de 

Abel; a praça na praia do Cassino no Rio Grande do Sul em que Abel e  se conhecem; o 

cais em “T” da Praia Grande de Ubatuba, em que Abel e  experimentam a plasticidade dos 

elementos que compõem uma cena particular e a sala do apartamento dos pais de Olavo 

Hayano, cenário derradeiro do romance. Na cisterna do Chalé, quem protagoniza a cena é 
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Abel, no terraço do Martinelli é , na praia do Cassino observando o eclipse, no cais em T 

em Ubatuba e na sala do apartamento dos pais de Olavo, os dois juntos. 

O destaque para estes cinco lugares obedece aos seguintes critérios: primeiramente, 

nos cinco existe a presença da água, elemento vital e purificador dos seres e que significa 

fluxo, movimento. Sabe-se que a água para os seres vivos é matéria prima, somos gerados em 

meio líquido e constituídos de grande parte desta matéria. Metaforicamente “mergulhamos” 

em nosso inconsciente para entendermos nossa realidade e nosso presente. Símbolo universal 

de fertilidade a água tem função regeneradora, quando “lavamos a alma”, invocamos um 

sentido purificador espiritual. Mas “nas tradições judaica e cristã, a água simboliza, em 

primeiro lugar, a origem da criação” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2003, p.16). A 

presença da água em todos os lugares selecionados reforça na trama o que na linguagem 

metaliterária explicita a respeito da criação do próprio romance.  

O segundo critério corresponde à quadratura concebida por Heidegger, presente nos 

cinco lugares identificados nesta seleção. 

Em uma das narrativas encaixadas do tema R, Abel passeia com  na praia de 

Ubatuba em frente a um cais que se prolonga dentro do mar. Em posição de observadores, os 

personagens do romance avistam o contorno do cais, a paisagem naquela tarde chuvosa e a 

movimentação de alguns pescadores. O cais, em forma da letra T, possibilita o surgimento de 

pescadores formando um cenário que pode ser conceituado como lugar, segundo Schulz. Sob 

o olhar de Abel e , processa-se a ocupação do cais em T. Os pescadores silenciosos, os 

mortais da quadratura heideggeriana, esperando algum peixe morder o anzol, habitam o cais 

no ato de demorar-se, entre o céu e a terra reunidos pela presença da coisa, naquela paisagem, 

o cais em formato de um T. Abel e , ao contemplar a cena descrita minuciosamente, 

experimentam a sensação de pertencer a um lugar, carregado de conotações exemplares. 

Na quadratura de Heiddegger, a natureza é respeitada e resguardada, afirmando sua 

condição de enquadramento das ações humanas. A paisagem natural, o cais em T, os 

figurantes e o silêncio constituem um lugar onde a situação armada é uma manifestação 

divina, o cais, os mortais e a natureza, o céu e a água. 

 

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. As narrativas constituem 
simulacros de uma ordem que intuímos e da qual somos nostálgicos (R8, p.51). 

 

Esta ordem é compreendida quando na narrativa, o cenário do cais em T, junto com os 
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figurantes que ali chegam, forma uma paisagem que contém simetria, harmonia, ritmo e 

equilíbrio. Ali “coordena-se um texto, geométrico, dentre inumeráveis letras desconexas” 

(R11, p.105). Em virtude de alguns movimentos de personagens que ocorrem na cena, a 

simetria acaba e perde-se o momento capturado pelos dois amantes observadores. 

 

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? (R12, p.119). 

 

Além deste fragmento do tema R, destacamos outro, não menos importante que 

confirma a quadratura de Heidegger. Abel conhece , uma paulista que se desloca, assim 

como ele, até a praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, com o propósito de presenciar um 

eclipse e lançamento de foguetes. Quando Abel encontra , vê ressurgir nela as outras duas 

mulheres, que amou, Roos, claridade, cardume de fogo e Cecília, povoada, ser duplo, 

andrógino. 

Muitas reflexões feitas por estudiosos de Avalovara associam  à literatura, o 

romance, à vida como fluxo e permanência, claridade e escuridão, luz e trevas. Esta 

polaridade entre transparência e opacidade, claro e escuro, luz e sombra, deserto e multidão 

está representada de diversas maneiras no romance, sobressaindo a unidade. A luminosidade 

das cidades em Roos, sempre desertas, contrapõe-se com a escuridão do edifício Martinelli 

em que  vive e com o corpo de Cecília atravessado por animais e multidões expressivas. 

Entretanto, Roos e Cecília sobrevivem em .  

A polaridade se anula quando ocorre o eclipse, neste instante, Abel e  estão 

abraçados em uma praça da praia do Cassino, acompanhados de uma multidão que assiste ao 

evento. “Na Praia do Cassino, cem mil olhos atentos vêem o Sol enegrecer de todo” (R20, 

p.329). A praça é o lugar sagrado em que Abel e , como observadores respeitosos, assistem 

à  manifestação da natureza, o eclipse.  

Nos outros três lugares mencionados acima, também se configura a quadratura de 

Heidegger, a cisterna, no Recife, constitui a coisa concreta que reúne os quatro elementos 

heideggerianos, a terra, o céu, o divino, que “fala” através da água, indicando um caminho 

para Abel, o mortal; no terraço do Martinelli em São Paulo, a coisa concreta é a casa do 

comendador, um zigurate escalonado em que a divindade é o pássaro que sobrevoa o corpo de 
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 e na sala do apartamento dos pais de Olavo Hayano, também em São Paulo, a coisa é o 

tapete sobre o qual Abel e  se amam e de onde saltam figuras de diferentes procedências.  

Estes três lugares serão detalhadamente abordados porque, primeiramente, os três são 

limitados por elementos de arquitetura construtivos concretos, como paredes, tetos e pisos e 

segundo, os personagens quando inseridos nestes três lugares, por meio de ações específicas, 

participam da transformação destes, em lugares sagrados. 

Na praia do Cassino e no cais na praia de Ubatuba, Abel e  são apenas 

observadores de dois quadros importantes, o encontro no espaço estelar de dois astros, o 

eclipse, que representa a conjunção dos opostos e o constante movimento e a ordenação de um 

espaço terrestre, do cais, que evoca as narrativas, sem a interferência dos dois  personagens 

em nenhum deles. 
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1. ABEL NA CISTERNA DO CHALÉ EM RECIFE – SUA INICIAÇÃO 
 

Abel, como um dos personagens narradores no tema T, ainda adolescente, reflete 

sobre sua vida e seu futuro ao deitar-se ao lado de uma cisterna, localizada próxima do Chalé 

em que mora com sua família, em uma praia do litoral de Olinda, a Praia dos Milagres. O 

espaço arquitetônico formado pela cisterna e pela cobertura de zinco constitui um lugar 

sagrado onde o personagem isola-se do mundo familiar e reflete sobre a vida, suas buscas e 

seus sonhos. A cisterna é protegida por uma cobertura de zinco e este tipo de reservatório de 

águas pluviais é um importante elemento compositivo das residências do nordeste brasileiro 

devido à escassez de água naquela região 

Afastado do grupo familiar, ouve ao longe o murmúrio dos irmãos, de sua mãe e de 

seu padrasto. Este elemento construtivo, a cisterna, possui uma simbologia, representa um 

espaço de comunicação entre o plano divino e o terreno e, também, o conhecimento. 

Literariamente, pode-se relacionar a descida ao inferno, representando a busca do 

conhecimento de si e da humanidade através de um “mergulho”. 

 

Se passo horas na sombria umidade da cisterna e se lanço a rede até não poder mais, 
não é com apanhar algum dos poucos peixes aí prisioneiros: procuro fazer, deste ato 
ocioso e que executo mal, um eixo em torno de onde giram, nunca chegando a 
termo, minhas indagações sem cabeça. Só, sob a cobertura - estalam as folhas de 
zinco, nas noites mais quentes -, vou jogando a rede, colhendo-a e indagando 
(Onde? O quê? Por quê?) De respostas, nem sinal (T3, p.77). 

 

Com o objetivo diferente de um mero pescador, Abel lança uma tarrafa na cisterna 

várias vezes. Em certo momento, ela prende alguns fios no fundo do reservatório provocando 

em Abel o desejo de mergulhar na água para soltá-los. Quando nu, ao lado da cisterna, Abel 

se imagina preso ao fundo “nas águas negras, entre os peixes, emaranhado na rede, tentando 

vir à tona sem poder. Quem ajunta esse peso aos chumbos da rede é a Morte” (T3, p.77). 

Ansioso por soltar a rede que prende novamente no fundo e preparado para saltar, ouve a voz 

que vem de dentro da cisterna. A voz, a palavra do pensamento, ordena para Abel buscar uma 

cidade de que ele não sabe o nome.  

 

 “Vai homem, busca a Cidade”. O corpo que então me exalta e que conhece o gozo 
(ainda ácido) da carne é meu e não. Buscar a Cidade? Onde e de que modo? Não 
terminou a caçada? Casal. Procura, Abel, a Cidade aqui surgida e dissolvida. A 
umidade do solo penetra-me no corpo e a coberta de zinco distende-se sob o calor. 
Cruza o silêncio um som de bandolim e de vozes juvenis (T15, p.248). 
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Existe na literatura, a tradição do tema da busca do homem pelo conhecimento de si 

próprio, pela busca de um grande e derradeiro amor. Avalovara, pelas pistas dispersas no 

texto sob forma de fragmentos metaliterários, refere-se ao processo de construção de um 

romance, portanto da realização de Abel como escritor. 

Segundo Leny Gomes, o motivo da busca pela cidade tem dois sentidos:”reflexão 

sobre a criação literária e simbolização do trajeto de aprendizagem do protagonista”. 

(GOMES, L., 2008, p.315). A cidade em Avalovara é o romance.  

Abel, ao observar a água, age como Narciso, herói da mitologia grega que diante de 

uma fonte, vendo refletir sua imagem, “tem a revelação de sua identidade e de sua dualidade, 

a revelação de seus duplos poderes viris e femininos, a revelação, sobretudo, de sua realidade 

e de sua idealidade” (BACHELARD, 1989, p.25). Aprofundando seu estudo sobre o mito, o 

filósofo Bachelard expõe um Narciso cósmico: é a floresta, o universo que se reflete com ele 

nas águas, como se o mundo se pensasse através do próprio Narciso.  

Na beira da cisterna, Abel quer beber a sabedoria da fonte, como um devoto que 

espera sua benção, clama por uma manifestação divina, como a terra ressecada espera a chuva 

e o orvalho. “Na Bíblia, os poços no deserto, as fontes que se oferecem aos nômades são 

outros tantos lugares de alegria e encantamento. Junto das fontes e dos poços operam-se os 

encontros essenciais” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2003, p.16). Abel, no ambiente 

escuro da noite, iluminado parcialmente pelo farol de Olinda olha para o céu à procura de luz. 

Entregue às suas reflexões na cisterna, a ação de procurar estrelas e olhar para o céu coloca 

Abel em posição elevada posto que “o céu é uma manifestação direta da transcendência, do 

poder, da perenidade, da sacralidade“ (BACHELARD, 1989, p 227).  

 

Tenho dezesseis anos: meus olhos furam sombras. Mesmo assim, mal vejo as 
minhas mãos e braços, refletindo surdamente, à borda da cisterna, as parcas luzes de 
Olinda. Nenhuma estrela. O farol, rítmico, revela de relance a superfície da água, os 
limites das coisas, o ondular da tarrafa mal lançada por mim (T2, p.68). 

 

Segundo CHEVALIER e GHEERBRANT, as águas paradas significam calmaria e 

paz, as agitadas significam a desordem, a confusão, o caos. Também podem representar 

destruições e punições para os pecadores e dar abrigo a monstros e mistérios.  

Em todas as tradições a água desempenha um papel primordial em relação às origens 

do mundo e da vida, os povos sempre consideraram seu valor sagrado. No Cristianismo, a 

água batismal conduz a um novo nascimento e restabelece o ser num estado novo. O Batismo 
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é um rito de iniciação, tornando a alma do ser humano, através de imersão ou efusão na água, 

acompanhado de sinais e palavras consagradas, filha de Deus Pai.  

 

Entretanto água e palavra não se fazem ato e manifestação, acarretando a criação do 
mundo, senão sob a forma de palavra úmida, à qual se opõe uma metade gêmea, que 
permanece fora do ciclo da vida manifestada, chamada pelos dogons e pelos 
bambaras, água seca e palavra seca (CHEVALIER e GHEERBRANDT, 2003, 
p.20). 

 

Água seca e palavra seca exprimem o pensamento, a potencialidade, e existiam antes 

da água úmida. Quando o Deus Amma criou seu duplo Nommo, o Deus de água úmida 

conservou a metade de suas águas primeiras nos céus superiores como águas secas. 

Formadora da base da gênese do mundo a água úmida é parte do ovo cósmico que é 

uma representação do poder criador da luz, surgindo depois do caos, como princípio 

organizador e que encerra ao “mesmo tempo céu e terra, as águas inferiores e superiores, na 

sua totalidade única, comporta todas as múltiplas virtualidades (CHEVALIER e 

GHEERBRANDT, 2003, p.674).  

A personagem Cecília, no tema T, refere-se ao ovo cosmogônico relatando para Abel 

uma fábula contada por uma de suas pacientes internadas onde trabalha como assistente 

social. 

 

Há, em algum ponto do mundo, um ovo cujas dimensões é impossível calcular e 
onde Deus guarda um grão de claridade. Isto para o caso de todos os fogos do 
universo vierem a apagar-se. Então, com um grito, Deus romperá o ovo e dele sairá 
voando um pássaro feito de chispas, que crescerá rapidamente, com a velocidade da 
luz. Mas pode suceder que o mundo recaia ainda nas trevas. Prevendo isto, traz o 
pássaro um ovo, onde Deus esconde a claridade (T16, p.271). 

 

Este ir e vir, ora luz, ora escuridão, corresponde a passagem cíclica dos astros na terra. 

Abel ao ouvir a fábula diz para Cecília que ela representa este pássaro.  

Como manifestação do pensamento inconsciente de Abel, nas águas da cisterna, a 

palavra seca, novamente se manifesta e “fala” com Abel. Sopra e faz escorrer entre os seus 

dentes um nome de mulher, personagem que Abel irá conhecer em outro tempo do romance, 

Cecília. A água pode ser comparada como símbolo das virtudes informes da alma, das 

motivações secretas e desconhecidas inconscientes, que tudo sabe, mas não nos revela.  

 

Acaso não serei o quem, Abel? O onde? O porquê? Não é a mim que procuras? 
Estendido ainda à beira da cisterna, inventando estas perguntas e percebendo esses 
passos, não me acodem expressões ou idéias de terror, de gratidão, de alívio. Volto-
me de borco e um nome escorre, cuspe grosso, entre meus dentes cerrados: Cercília. 
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Cercília? Ercília, talvez? Cecília? Nesta noite, Cecília e eu não nos amamos ainda. 
Ainda desconheço-a. Conheço, entretanto, uma Ercília. Tenho nove ou dez anos e 
alguém me impele na sua direção (T3, p.78). 

 

Sucedem dezesseis anos entre a noite em que Abel é tentado a desembaraçar a tarrafa 

no fundo da cisterna e a morte de Cecília, seu segundo amor. No momento de sua morte, Abel 

segurando em suas mãos o rosto ferido de Cecília, vê que é a sua vida, e não a dele, que 

recebe a sentença naquela noite, há dezesseis anos na cisterna. 

No capítulo doze do tema E:  e Abel: ante ao paraíso, quando os dois amantes se 

encontram na sala do apartamento dos pais de Olavo Hayano, a busca pela Cidade termina 

para Abel. 
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2.  NO TERRAÇO DO MARTINELLI EM SÃO PAULO – SUA INICIAÇÃO 
 

No espaço do terraço do edifício,  se isola e pensa em seu abandono. Assim como 

Abel procura uma Cidade, ela busca sua identidade, seu nome, um acesso ao mundo de que se 

sente afastada. A Cidade que Abel busca é misteriosa, como a identidade de . “Estou no 

terraço do edifício, estendida junto à caixa dágua. Ninguém me vê abrir a porta do 

apartamento, tomar o elevador, descer no último andar, puxar escada acima, o velocípede, 

deitar-me no cimento áspero, ao sol” (O6, p.41). 

A personagem escolhe um dos tantos elevadores enguiçados do Martinelli “giro e giro 

no meu velocípede, abre-se inúmeras vezes por dia a porta gradeada do ascensor. Este é o 

lugar da queda. Aí devo precipitar-me, e não - como estão certos - para morrer, antes para 

nascer” (O9, p.62). Nascer para um outro mundo, um que possa viver e permanecer em sua 

plenitude.  

Transitando pelos corredores do edifício,  até os nove anos de idade, não fala e espera 

pelo seu segundo nascimento, ao se lançar pelo oco do elevador. Como uma criança sentindo-

se capaz e diferente, depois da queda, inicia a fala, a primeira das palavras que pronuncia é 

inferno. Assim como , a cidade, a pátria, a literatura e as pessoas vivem neste mundo 

violentado pela opressão, caladas. 

 

Por outro lado, o Martinelli fere-me. Com o seu bolor, seus elevadores quebrados e 
suas janelas fuliginosas, abertas com a função de iluminarem as escadas e que 
parecem dar para buracos em um mundo onde nunca amanhece. Mas há um 
parentesco, eu sei, entre mim e as suas paredes encardidas, entre mim e o velho 
ascensorista com um gancho na ponta de um pau para abrir a porta gradeada do 
elevador, e as janelas escuras que dão para o escuro e principalmente entre mim e a 
doida multidão que transita ou vive nos seus muitos andares, calada, maldizendo, 
roubando ou sendo roubada - e que, sem o saber, afia as minhas garras. Por isto, 
volto e logo que volto os corredores tornam a ouvir meus passos (O17, p.155). 

 

Na escuridão da ditadura a sujeira encarde as paredes do edifício. No centro de São 

Paulo, o Martinelli, cidade medieval invadida pelos bárbaros que violentam mulheres, abriga 

todo tipo de pessoa “numa cadeira de rodas vendendo loterias encontro um aleijado que mora 

no edifício e afaga-me a coxa quando vamos no mesmo elevador” (O3, p.103). 

Como uma habitante das aldeias medievais,  vive nas trevas que, segundo 

Dalcastagnè “abrigam o duvidoso, o incerto, escondendo o que germina. Sob a proteção da 

noite, arrastam-se seres disformes, inacabados” (Dalcastagnè, 2000, p.161). É difícil nomear 

pessoas e coisas no escuro portanto,  é Inominada.  
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Na época em que o edifício Martinelli encontrava-se em completo abandono, partes 

do terraço foram transformadas em grandes piscinas utilizadas pelos moradores, sem nenhum 

tipo de cuidados com a limpeza da água. No romance, ao dirigir-se ao terraço, próxima do céu 

e da água das piscinas improvisadas,  cumpre um ritual. Olhando para o céu, como Abel a 

beira da cisterna, deita-se de braços abertos e oferece seu corpo a uma divindade, uma ave 

estranha movendo-se de maneira regular em círculos formando uma grande espiral. 

O ato de entrega de  no terraço nos remete aos ritos acontecidos na antigas 

civilizações  mesopotâmicas e pré colombianas. Nos tempos destas civilizações estas práticas 

eram recorrentes em templos denominados zigurates. Com diferentes formatos, 

quadrangulares ou circulares, os zigurates eram escalonados verticalmente e em suas 

plataformas superiores eram realizados rituais de todas as espécies como danças, sacrifícios 

humanos e diferentes tipos de comemorações. Estes templos eram utilizados como lugar de 

idolatria ou cerimônias públicas e morada dos deuses. Os povos da antiga Babilônia 

acreditavam que as divindades aproximar-se-iam da humanidade através de seus terraços, 

pequenas plataformas em seu topo, onde se realizavam os sacrifícios humanos para os 

abençoar.  

Os edifícios Art Deco possuem, assim como os zigurates, uma composição 

predominantemente maciça com linguagem própria das civilizações pré-colombianas. 

William Curtis (2008) explica o escalonamento destes edifícios, abundantes nos EUA, como 

resultado de uma lei de zoneamento de 1916, que exigia recuos nos edifícios altos da cidade 

de Nova York, a fim de permitir a entrada de luz e ar aos edifícios e ruas abaixo. Esta lei 

incentivou uma forma de edificação piramidal, em degraus como os zigurates e outras 

construções mesoamericanas. No século XX, a forma escalonada destes modelos americanos 

chega ao Brasil como símbolo de progresso e modernidade.  

Em São Paulo, o edifício Martinelli adota a forma de base mais larga constituída de 

quatro andares, a partir daí, o edifício é recortado por reentrâncias, permitindo assim a 

ventilação e iluminação natural nos andares mais baixos, formando quatro torres verticais. No 

último andar do Martinelli, no terraço, o palacete do Comendador Martinelli foi construído 

também obedecendo um escalonamento, resultando em uma composição com o formato de 

um zigurate original. Neste momento de entrega,  relata sua iniciação em um mundo agora 

identificado, como ela. 

 

Cobre-me um céu de luminosas nuvens brancas. Uma ave, bem no alto, faz 
evoluções. Voa tão longe que por vezes torna-se invisível, perdida entre as nuvens e 
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o azul fulgurante [...] A ave solitária cresce e cada vez perco-a menos de vista. Custo 
a perceber que as suas evoluções são rigorosas. Voa com disciplina, traça uma 
espiral descendente, que se reduz em direção a um vértice. Esse vértice funde-se 
com o ponto em que estou deitada, vejo isto com clareza, como se a noção de cone 
me fosse familiar, funde-se comigo o vértice do cone, o fundo da espiral e pela 
primeira vez sinto a distância entre mim e as coisas (O6, p.41). 

 

Esta descrição do cone assemelha-se à forma estrutural do romance Avalovara por se 

tratar de uma espiral logarítmica. Momento sagrado,  se oferece e se entrega à ave com 

alegria como se soubesse o significado do pássaro sobrevoando seu corpo. O espaço sagrado 

do terraço proporciona uma recuperação de sentido existencial para , a partir desta 

passagem procura sua identidade e reclama seu nome.  

A quadratura de Heidegger neste espaço se faz completa; a terra, o terraço cheio de 

água, a “coisa” equivalente à ponte, no céu, a divindade se manifestando, a ave solitária e no 

chão de braços abertos, o ser mortal, a . 

 

Ao mesmo tempo, contenho um sobressalto: aquele vôo talvez seja o meu nome. A 
ave ainda está longe, posso ver que é negra, a cabeça vermelha, mas não ouço 
baterem as suas asas e ainda está longe quando sinto, no centro do meu corpo, o 
ponto. Na cicatriz do ventre. Não é uma dor. É um ponto, sim, um ponto, o início de 
um ruído, como se ali um pequeno cálice vibrasse. Fecho os olhos, cruzo as mãos 
sobre o peito, ouço o rumor das asas, asas imensas, sinto deslocar-se o vento em 
torno do meu corpo, voarem minha saia curta e meus cabelos, sucede-se um silêncio, 
eu abro os olhos, nenhuma ave me contempla ou voa, nenhum vestígio de vento, 
nenhum vestígio. Duas pequenas borboletas negras, pousadas no guidom do 
velocípede, abrem e fecham as asas. Começo a rir e as borboletas voam. Rolo no 
cimento, rindo, duas garras me prendem pelos ombros, erguem-me, grito de terror e 
logo de alegria. Minha mãe, chorando, leva-me de volta (O6, p.42). 

 

A partir deste evento,  sente uma espécie de ser brotando em seu corpo. Imagina 

que é um pássaro, ora um peixe e depois um cão, não sabe. “Ligo tudo isto, aturdida, à ave 

que desce sobre meu ventre e, muitas vezes, muitas, sondo as nuvens. Mas a ave não volta, 

nunca mais, nunca, não reaparece” (O7, p.48). Após este episódio transfere-se para a 

residência de seus avós maternos e sonha com a ave voando em sua direção.  
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3. ABEL E  NA SALA DO APARTAMENTO DOS PAIS DE OLAVO HAYANO 
 

Soa o telefone, alguém atende na portaria, passos rápidos na escada. Batem à porta 
do quarto. Atendo no corredor mal iluminado.  instrui-me para o encontro, não 
mais um encontro como os outros, mas o encontro total, decisivo - amadurecemos 
para isto -, a sua voz soando de modo inesperado, lenta e plácida, com uma nota de 
solidão, como quem lê uma escritura, sem as irisações e dissonâncias que tanto 
animam o que diz. Encontro decisivo (R20, p.328). 

 

Abel caminha em direção ao apartamento, escuta os sons da cidade de São Paulo 

crescendo, sente seus perfumes ao mesmo tempo que se libera de toda a pretensão de julgar os 

culpados pela opressão “Como não vi mais cedo que realmente eu não era um juiz? Não quero 

mais julgar e pouco me importa ter todos os dados na mão. Sou um ninguém, um renegado - e 

basta”(R21, p.340). Neste capítulo do tema R, Abel se despe de toda carga de culpa, o que o 

torna mais leve, contrário da negra “Natividade cada vez mais pesada entre os cimentos e aços 

de S. Paulo, a cabeça povoada de vozes que se calam e manhãs luminosas que se apagam” 

(R21, p.338). 

A Cidade é uma narrativa, percebemos a cidade com o nosso corpo, com nossos olhos, 

nossos passos. Sentimos seu perfume e quando deserta, o vento nos seus edifícios, 

percebemos quando está silenciosa ou alegre e barulhenta. O que forma uma cidade são o que 

chamamos de equipamentos urbanos, as edificações, os viadutos, as pontes, o mobiliário 

urbano, que são móveis, as luminárias, as calçadas, os postes de luz, os bancos e as pessoas. 

Uma cidade pode ser lida através destes elementos palpáveis, como antiga ou moderna, escura 

ou iluminada, inteira ou destruída. Neste percurso que o leverá ao encontro de , Abel 

literalmente lê a cidade, visualiza letras gigantescas, o W, o I, o Ó, o H, capitulares associadas 

a alguns equipamentos urbanos do centro da cidade, como o W que toma forma de um 

importante viaduto.  

 

Flui, no primitivo leito de um rio banido do seu curso pelos formadores de São 
Paulo, o Vale do Anhangabaú. Sobre esse vale asfaltado e inundado pelo tráfego, 
vibram, da manhã à noite, percutidos por milhões de pés e abalados pelo curso dos 
veículos, os grandes viadutos, pontes unindo as margens de torrentes fantasmas. Eis 
um W, vegetal e zoológico (gaviões nas escamas das serpentes, bodes nas penas dos 
gaviões e girassóis nos chifres dos bodes), um W oscilante, os duplos vértices da 
base emaranhados entre os ferros do Viaduto Santa Efigênia. (R21, p.341). 
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Figura 29: Viaduto Santa Efigênia em São Paulo 

 
Fonte: Felipe Lange Borges 

 

Leny Gomes destaca que, na produção de arte do início do século XX, foi eliminado 

todo ornamento em prol de um conceito de pureza nas diferentes linguagens artísticas. A 

pesquisadora nota que Osman Lins recupera a noção de ornato na linguagem literária, 

conferindo a ele a função de ordenar o disperso, estabelecer relações e harmonia entre o 

homem e o cosmo. Na arquitetura modernista, os ornatos foram subtraídos de tal maneira que 

a capacidade de transmitir significado e identificação entre obra e usuário foi brutalmente 

anulada.  

Sobre as letras errantes referenciadas no capítulo vinte e um do tema R, Gomes faz 

uma analogia “se na perspectiva do topos ‘o mundo é um livro’, a natureza é percebida 

enquanto letras dispostas pelo Criador”(GOMES, L., 2012, p.144), o homem ao transformar a 

natureza e construir uma paisagem urbana, está imprimindo sua escrita no mundo e Abel a 

visualiza literalmente. 

 

Y. T. O que anunciam e de onde vêm essas letras?” (Suprem, algumas, com o verdor 
de folhagens semelhantes a leques, a ausência de árvores e flores na Avenida São 
João.) X. Isoladas ou unidas, quase sempre isoladas, florido o V, armação de discos 
móveis e espelhantes o I, severo e negro o H com mil emblemas secretos. Vogais, 
consoantes, o S, o U, algumas com tal força de ornato que me custa ler e outras 
ilegíveis por surgirem caídas, alteiam-se, essas capitulares leves, na tarde abafada e 
de ríspidos ventos passageiros que estouram nos tímpanos como tiros. (R21, p.339). 

 

Considerando os espaços narrados de Avalovara, o da sala do apartamento dos pais de 

Olavo Hayano, onde Abel e  realizam a cópula final sobre um tapete, é o último dos três 

selecionados neste trabalho. Sua descrição abre o romance, no capítulo um do tema R: e 

Abel: encontros, percursos, revelações. O casal está na sala do apartamento, o mesmo cenário 

do capítulo dois do tema N:  e Abel: o Paraíso, correspondendo ao ponto inicial e final do 
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movimento da espiral estruturante do romance. 

 

No espaço ainda obscuro da sala, nesta espécie de limbo ou de hora noturna formada 
pelas cortinas grossas, vejo apenas o halo do rosto que as órbitas ardentes parecem 
iluminar - ou talvez os meus olhos: amo-a - e os reflexos da cabeleira forte, 
opulenta, ouro e aço. Um relógio na sala e o rumor dos veículos. Vem do Tempo ou 
dos móveis o vago odor empoeirado que flutua? Ela junto à porta, calada (R1, p.19). 

 

Neste espaço limitado de uma sala retangular como o formato de um livro, Abel 

encontra sua realização como escritor, um construtor de mundos e realidades imaginárias. A 

porta, passagem entre dois mundos, também indica uma mudança, um novo aprendizado “na 

acepção simbólica, do domínio profano ao domínio sagrado. Assim são os portais das 

catedrais, os torana hindus, as portas dos templos, etc.”(CHEVALIER e GHEERBRANDT, 

2003, p.735). 

“O comprimento da sala tem talvez o duplo da largura; das duas janelas laterais, só 

uma está aberta: desse lado fica a mesa; onde estamos, próximos a outra janela, ninguém pode 

ver-nos” (O21, p.223). Abel descreve a sala como um lugar dividido em dois ambientes, a 

sala de estar e a sala de refeições, móveis pesados e escuros, de estilos diferentes sustentam 

porcelanas, objetos de prata e fotografias de outros tempos.  

Na ótica de Abel, em virtude da luminosa presença de , tudo perde a cor e a 

importância a ponto de diminuir as dimensões do espaço. A sala possui dois tapetes, em um 

deles estão os dois amantes abraçados.  

Somente a imagem do tapete, também retangular, não se anula frente a presença de 

, pelo contrário, será no tapete o lugar em que os dois amantes viverão seus últimos 

momentos, “rolamos no tapete, batemos com os flancos na mesa do centro, tombam a mesa e 

o bule de prata não polido” (O14, p.109). O tapete da sala é um mapa, um caminho, um texto, 

que conduz ao paraíso. 

 

Fim e início.  e eu, frente a frente, lado a lado, dorso contra dorso. O Sol, a Lua, a 
Interferência, a Treva, a Convergência, o Percurso, a Cadência, o Equilíbrio. Dorso 
contra dorso, lado a lado, face a face, os braços em T. Onde? Surgem, ao tempo de 
Carlos Magno, os mapas trocoides 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? (E1, p.292). 

 

A posição dos amantes em T, destacada acima, pode-se associar ao desenho dos mapas 

elaborados a. C. em que o T indicava o fluxo da água sobre um O, representação da Terra. A 

letra T dividia o mundo nos três continentes conhecidos até então: Europa, África e Ásia. Dois 



118 

 

primeiros situavam-se lado a lado, enquanto a Ásia era vista na parte superior do círculo, 

acima do T, no caso, o mar mediterrâneo. Neste período os homens acreditavam que o mundo 

possuía a forma de um disco, somente mais tarde descobriram que a Terra era esférica. O 

mapa-mundi do século XIII, portanto medieval, é considerado o mapa original pois antecede 

aos mapas desenhados no tempo das grandes descobertas renascentistas. Hazin (2010), 

relaciona este segmento do tema E com antigos mapas: 

 

Figura 30: Mapa em T/O 

 
Fonte: http://profwladimir.blogspot.com.br 

 

Além disso, havia a crença que bem no centro do círculo situava-se o Paraíso. Em 
muitos mapas antigos, a cidade de Jerusalém era inscrita pelos cartógrafos no centro 
do mundo. Às vezes, as colunas de Hércules. O T representava precisamente os 
caminhos de água: pequenos mares e rios, enquanto o círculo correspondia ao vasto 
oceano que rodeava os continentes. Essa era a imagem que as pessoas da Idade 
Média tinham do mundo (HAZIN, 2010, p.18). 

 

Na Idade Média, a visão arraigada no pensamento dos navegantes sobre o mar era 

como um lugar perigoso, inóspito, repleto de criaturas ferozes e geneticamente fantasiosas, 

monstros marinhos que atacavam as embarcações. Desenhavam os mapas e uma série de 

ilustrações de animais em suas bordas aterrorizantes para que lembrassem dos perigos que a 

viagem poderia apresentar. 
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Figura 31: Mapa Medieval com monstros marinhos 

   
Fonte: CORTESÃO, Armando; MOTA, Avelino Teixeira da. Portugaliae monumenta cartographica. 2. ed. 

Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987. v.3, p.98. 
 

A reflexão sobre os mapas já aparece no tema A quando Abel encontra-se na Europa e 

enxerga rios no corpo de Roos como se fossem mapas. Neste tema, Abel conjectura sobre a 

diferença entre procurar cidades e as baleias do herói de Melville “cidades são maiores que 

baleias e não nadam com a mesma rapidez. Na maior parte dos casos, permanecem onde as 

situam os mapas” (A12, p.97).  

Poderia a Cidade procurada estar no mapa em T, formado pelos corpos de Abel e  

sobre o tapete, onde impera a Beatitude, na sala de um apartamento na cidade de São Paulo? 

Mapas agregam cidades e definem percursos, rotas, assim como as narrativas literárias. Se os 

corpos formam um mapa, este contém cidades.  

Michel de Certeau destaca que as narrativas, às vezes, regulam as mudanças espaciais 

de quem as lê como, “vai” pela direita, depois “dobra” a esquerda, “sobe” a rua, “desce a 

ladeira”. Sua teoria afirma que todo relato, literário ou não, é um relato de viagem, as 

aventuras narradas, os contos, romances e até mesmo os telejornais que não são fictícios 

organizam as caminhadas e descrevem deslocamentos de lugares. No tapete Abel e   

deslocam-se embrenhando-se um dentro do outro, percorrendo caminhos e procurando 

lugares. 
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Como um mapa antigo medieval, o tapete da sala possui um desenho formado de 

animais que, no decorrer das narrativas dos temas O e E, adquirem formas monstruosas com 

partes misturadas de diferentes tipos. No capítulo onze do tema O, os corpos dos amantes 

absorvem os desenhos do tapete, enredando-se com as figuras irreais, bebendo-as, 

misturando-se e sendo mordidos pelos animais que o compõem. 

 

Dentre os motivos geométricos, dentre as negras ramagens, dentre as franjas e os 
sossegados ramos, nascem cabras com chifres longos e recurvos, cabras de pêlos 
brancos, no cio, cadelas com cabeça humana, leoas, todas sem vida, mas galopam e 
saltam, berram as cabras, urram as leoas, as cachorras ladram, enfio a língua na boca 
de Abel, enfio a língua entre as flores que brotam ,em sua boca, duas cabras 
famintas sobem dos meus pés, sobem à minha língua, devoram as suas flores, ele diz 
que me ama (O11, p.79). 

 

A partir das grandes navegações iniciadas pelos portugueses no século XV, as 

ilustrações passaram a ser menos carregadas de animais míticos e os mapas passaram a ser 

retratados com mais fidelidade. 

Em Avalovara o tapete da sala é descrito sob a perspectiva de dois narradores, uma é a 

perspectiva da personagem  dispersa no tema O e outra é a do personagem Abel, no tema 

E.  

Sob o ponto de vista de , no tapete formado de barras, franjas, ramos flores e 

animais, um bosque abstrato, animais invadem seu corpo “invadido, que governo ainda? 

Crocodilo e coelho correm no meu sangue, correm no seu, passam dos seus ombros para mim, 

dos meus joelhos deslizam para os seus” (O11, p.79). No capítulo vinte do tema O, o 

crocodilo passeia junto ao bule de prata tombado no tapete, os ramos e flores se estendem até 

forrar as paredes da sala e uma variedade de animais, leoas, cabras, cadelas e lebres circulam 

pela sala, sobem poltronas e passam pelos corpos dos amantes.  

Segundo o dicionário de Chevalier e Gheerbrandt, o crocodilo é símbolo de uma 

divindade que representa uma das inumeráveis facetas das forças que dominam a morte e o 

renascimento. Parecendo temível, vive na água e no sol e tem os olhos cobertos por uma 

membrana que o faz ver sem ser visto. “Sua posição de intermediário entre os elementos terra 

e água faz do crocodilo o símbolo das contradições fundamentais”. (CHEVALIER e 

GHEERBRANDT, 2003, p. 307). O romance Avalovara é um romance que trata das 

contradições, do silêncio e da palavra, do culto e do popular, da luz e das sombras. Os autores 

ressaltam ainda que o crocodilo, símbolo de defuntos nos hieróglifos egípcios, é o senhor dos 

mistérios da vida e da morte, o grande iniciador dos conhecimentos ocultos, ele é, portanto, a 
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luz, eclipsada e fulminante. Na percepção de , o crocodilo é o animal anunciante do que 

está por vir. 

 

Olhando-se o tapete, não se vê entre as flores e pássaros o crocodilo. Este, 
dissimulado na profusão de motivos, mais facilmente pode ser descoberto no 
reverso, no lado sempre oculto da trama, onde se cortam os fios e dão-se os nós. 
Liberto dos hábeis artifícios que o escondem, fazendo-o a um só tempo presente e 
invisível, o crocodilo (absorvido como os motivos evidentes do tapete) passeia no 
tronco estendido de Abel. (O7, p.49). 

 

A descrição de Abel, do tapete, além dos detalhes, das barras e franjas que envolvem o 

quadro principal, destaca o motivo da tapeçaria, em sua concepção, irreal, sem a força da 

verdade. Produzido para personificar a Beatitude, o tapete representa um mundo idealizado, 

com uma vegetação frondosa e uma fauna formada de pássaros extintos, indefinidamente 

celestial. A água como meio de veiculação do fluxo, do movimento, da vida, assim como nos 

espaços da cisterna no Recife e do terraço do edifício Martinelli, está representada no tapete 

sob a forma de um lago. 

 

Por que, seja qual for seu nome e mesmo pousadas nas árvores, pertencerão, sem 
engano possível, a alguma espécie aquática, essas aves de pescoço elástico? Para 
tornar presentes, com tal artifício, os peixes ausentes. Assim, sem que se altere a 
unidade do quadro, o espaço, terreno e aéreo (levitação das árvores, existência de 
seres alados), completa-se: eis, invisível, um lago. 
Eu estaria errado se entendesse que apenas o lago participa (e os rios oriundos do 
lago), por uma espécie de reflexo, deste mundo que  e eu rondamos (E9, p.330). 

 

A referência que Abel faz do espaço do tapete como “celeste, aquático e terrestre 

simultaneamente” (E10, p.334) leva à indicação de que este tapete constitui um mundo 

completo. Em um fragmento no tema T: Cecília entre os leões, Abel problematiza “pode ser, 

o mundo, um tapete despedaçado e também um tapete que nunca realmente foi tecido: só na 

ideia o seu desenho seria coerente e completo. Sim, pode ser” (T10, p.162). 

 O mundo que Abel sonha em representar, assim como o universo dos amantes, é 

muito vasto e o espaço do tapete é muito pequeno, finito como as páginas de um livro. O 

questionamento do escritor quanto a sua dificuldade de representar tudo, se abranda ao 

perceber que este mundo, por ser apenas uma representação, ainda é inviolado e indestrutível. 

 

As representações são sempre enigmáticas, alusivas, fracionárias e quase nunca 
contempladas na sua totalidade. Como introduzir com ordem, num espaço 
forçosamente limitado, tudo que pretendemos? Estas árvores e flores que se alastram 
em toda a área do tapete não são de modo algum estas árvores, estas flores: resumem 
em si uma vegetação de inconcebível variedade. Peixes, animais do chão (não os 
animais aborrecidos) e toda uma população ornitológica transparecem nas pernaltas 
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e nas lebres - e se figuram no tapete, precisamente, lebres e aves ribeirinhas, será, 
dentre várias outras intenções secretas e não alcançadas, devido ao seu exterior 
pacífico: denotam o reverso da violência [...] Tenho aqui o mundo, sim, porém ainda 
inviolado e por isso não existe, nas flores abertas, nas aves despreocupadas, nas 
lebres alheias a eventuais perseguidores, a mínima sombra de destruição ou de 
qualquer gênero de horror (E9, p.331).  
 

Abel e  se encontram fundidos no tapete em um ser único, como o ser andrógino e 

esférico do mito dos Andróginos atribuído a Platão, “pousamos no tapete, eu por trás de mim 

e de costas para mim, o duplo ser, círculo fechado, boca e boca, bifronte, quatro pernas, 

quatro mãos diligentes e permutáveis” (E15, p.364). O tapete composto de várias bordas 

como muralhas de uma cidade, seria um mundo habitado por seres mitològicos? Uma 

quíntupla demarcação “isola no espaço o verdadeiro motivo da tapeçaria, o festivo retângulo 

onde avançamos talvez para o conhecimento” (E9, p.329). Este conhecimento será alcançado 

pelos amantes, entregues ao ato sexual, quando no tapete, ao serem atingidos mortalmente, se 

imortalizam como personagens de um romance e ingressam no Paraíso. 

 

O tapete é o Paraíso e, com os sons da cidade, em torno da muralha constituída pela 
quíntupla barra de motivos vegetais, ruge a morte.  
Ocorre que, nesta versão do Paraíso, as árvores, todas carregadas de flores, não 
frutificam: falta a portadora da maçã a ser colhida e que transmitirá, a quem a colha, 
conhecimento e castigos. Ausente, ainda, o casal humano. Contudo, um casal meio 
despido se ama na manhã eterna do tapete e na hora fugaz da tarde, o homem tendo 
nas mãos os seios da companheira e sorvendo-os em êxtase (E9, p.331). 

 

A morte ronda os limites do tapete e denuncia a presença de “Olavo Hayano o 

Conducente a esfera o Jardim ainda impenetrável” (N2, p.378) que se dirige ao apartamento 

onde estão os amantes. No romance, ao mesmo tempo em que a morte representa o fim da 

relação entre eles e da busca de Abel, para os personagens é um momento de passagem para 

outra esfera, um mergulho para outra realidade, de Beatitude, protegida do mal, para uma 

realidade construída no romance, que torna seus personagens imortais enquanto invenção, 

imaginário.  

A personagem  possui características muito peculiares, feita de palavras, ela 

representa a linguagem, portanto, e como afirma Helena Friedrich, as cenas detalhadas do ato 

sexual do casal de amantes no tapete são necessárias pois “a concretização do amor entre o 

casal representaria a posse da linguagem literária pelo escritor” (FRIEDRICH, 2012, p.118). 

Como um artesão medieval, Osman Lins elabora um plano rigoroso, um romance em 

que aborda o tema do sentido da vida e do fazer literário, no qual todas as palavras, frases, 

ênfases, combinações e significados são detalhadamente articulados como uma grande rede. 
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Segundo a pesquisadora Ermelinda Ferreira esta capacidade de Osman de suturar um texto se 

deve a sua origem como filho de um alfaiate. O escritor quando menino “tinha fascínio pela 

urdidura, pela trama dos fios, pela tepidez e textura dos tecidos, talvez pela fecundidade de 

significações que o ato de tecer pode produzir quando comparado ao gesto de escrever” 

(FERREIRA, 2004, p.269). 

Ermelinda Ferreira afirma que a tapeçaria intitulada La Dame à la Licorne, do final do 

século XV e reproduzida em um cartão encontrado entre os objetos do autor, relaciona-se com 

o tema do tapete. Trata-se de seis painéis, cinco correspondem aos cinco sentidos conhecidos, 

visão, paladar, audição, olfato e tato, e o sexto, segundo especialistas, relativo à renúncia de 

todas as paixões. Existe uma identificação entre o motivo desta tapeçaria tão especial com o 

tema que o arquiteto Juhani Pallasmaa aborda no livro Os ossos da pele, publicado pela 

primeira vez em 1996, que se tornou um clássico da teoria da arquitetura. Nele, o autor 

reforça o papel dos outros sentidos, que não apenas o da visão, nas experiências que a 

arquitetura promove. 

 

Toda experiência comovente com a arquitetura é multissensorial, as características 
de espaço, matéria e escala são medidas igualmente por nossos olhos, ouvidos, nariz, 
pele, língua, esqueleto e músculos. A arquitetura reforça a experiência existencial, 
nossa sensação de pertencer ao mundo, e essa é essencialmente uma experiência de 
reforço da identidade pessoal. Em vez da mera visão um dos sentidos clássicos, a 
arquitetura envolve diversas esferas da experiência sensorial que interagem e 
fundem entre si (PALLASMAA, 2011, p. 39). 

 

Os dois amantes sobre o tapete vivem sensações relativas às experiências sensoriais 

mencionadas pelo autor acima. Experimentamos a arquitetura através do nosso corpo, 

ouvimos o ruído dos ventos nas paredes extenuadas dos edifícios, o silêncio quando uma obra 

termina, sentimos o aroma dos espaços, das materialidades utilizadas, o cheiro da madeira, 

com nossos olhos ativamos nossa memória tátil, sentimos a pedra quente do sol e através de 

um sentido primitivo sabemos do conforto, abrigo e proteção que um lar proporciona ao 

homem. O que os dois amantes experimentam no tapete se aproxima destas sensações 

essenciais que a arquitetura proporciona.  

Estes aspectos subjetivos da arquitetura são muito bem abordados pela pesquisadora 

Lúcia Leitão quando afirma que a arquitetura envolve a experiência das cavidades, “entrar 

numa cavidade em particular talvez tenha sido a primeira experiência arquitetônica – do 

mesmo modo como o estar dentro se constitui na primeira experiência espacial do sujeito 

humano” (LEITÃO, 2007, p.57). Da cavidade uterina, nosso primeiro habitat, lembramos o 

sentido da privacidade, do recolhimento, do resguardo, do bem estar, da comodidade.  
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Espacialidade e inclusão do ser humano constitui a essência da arquitetura, segundo a 

autora “muito além da materialidade que mais facilmente a caracteriza, a construção da casa 

humana é, na verdade, um espaço para a alma” (LEITÃO, 2007, p.65). Esta memória de bem 

estar uterino é que nos impele a buscar e reconstruir o espaço que nos livra do desamparo, da 

sensação dura de existir.  

No capítulo dois do tema N:  e Abel: o Paraíso, os últimos momentos de vida dos 

dois amantes são narrados, quando entram no jardim, e ingressam em uma espécie de Paraíso. 

Neste momento, a união entre  e Abel, um dentro do outro, “eu e eu”, um sendo o outro, 

transcende o limite do espaço e do humano, um é habitação do outro. 

 

o Portador na mão direita a morte o fim a conclusão o pássaro dentro de nós agita as 
asas de seda e canta com bondosa voz humana [...] ele abre a boca exicial e vários 
cães ou abonaxis latem de uma vez, canta apaziguador o nosso pássaro mais forte o 
nosso abraço, novo relâmpago na sala e ouvimos irado cheio de dentes irados o 
ladrar dos cães e cruzamos um limite e nos integramos no tapete somos tecidos no 
tapete eu e eu margens de um rio claro murmurante povoado de peixes e de vozes 
nós e as mariposas nós e girassóis nós e o pássaro benévolo mais e mais distantes 
latidos dos cachorros vem um silêncio novo e luminoso vem a paz e nada nos atinge, 
nada, passeamos, ditosos, enlaçados, entre os animais e plantas do Jardim (N2, 
p.380). 
 

O espaço onde o tapete está localizado, através da ação dos amantes, torna-se um lugar 

sagrado. Na medida em que esse lugar ativa a memória corporal dos amantes, trazendo 

imagens, lembranças do ser primitivo que está em cada um deles, é uma habitação. O tapete 

na sala é um elemento da quadratura de Heidegger, a coisa, e sobre ele a fusão dos 

personagens, dos animais, do espaço terreno com o aéreo, do criador, Abel escritor, com a 

criatura, a literatura, a . 
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CONCLUSÃO 

 
O tema da cidade permeia o romance quase em sua totalidade, desde o significado do 

Palíndromo estruturador do texto, até o encontro de Abel com a Cidade, em um apartamento 

em São Paulo.  

Historicamente sabe-se que os profetas do Antigo Testamento usaram a figura de uma 

nova e perfeita cidade para representar a bênção da comunhão com Deus, depois de um 

período de sofrimento. A cidade santa seria a nova Jerusalém, a noiva do cordeiro que descia 

do céu, quadrangular, de comprimento e largura iguais, possuia muralhas com doze portas, e 

da praça partíam as coordenadas formadoras do quadrante da cidade.  

Os homens fundam suas cidade à semelhança da cidade santa, pelas suas mãos estas 

diretrizes são adotadas como ritos sagrados, como a marcação de um centro, uma praça onde 

acontecem celebrações e se localizam instituições públicas como, templos religiosos, e outros 

que se relacionam com o sagrado. 

O personagem Abel, na busca pela Cidade que um dia o motivou a sair de seu país e 

viajar por outro continente, se instala na cidade de Paris e se depara com a força do lugar 

representado pela praça Parvis. Neste lugar sagrado, frequentemente encontra-se com 

Anneliese Roos, seu primeiro amor no romance, e juntos percebem o canto vindo da Catedral 

de Notre-Dame, a luz dos vitrais, dos lampiões, e a importância das esculturas e bustos 

históricos consagrados e instalados na praça mais antiga da cidade.  

Fragmentada nos temas A, R, E, e N, a Cidade, vai se desvendando até finalmente no 

capítulo final do tema E:  e Abel: ante o Paraíso, mostrar-se em sua totalidade. O fim da 

busca culmina com a visão da Cidade, narrada como radiosa e insulada, sobre o canavial. No 

entanto possui a ambiguidade natural do ser humano que “[...] sem nada perder da pompa 

visível, revela o seu asco, a sua doença, suas camadas maléficas, até aqui dissimuladas” (N2, 

p. 378). 

Nas cidades europeias percorridas por Abel e naquelas que visualiza em Roos, não 

encontra a Cidade que procura, mas sim alguns espaços e lugares carregados de significados. 

Roos, através de sua presença física, seu corpo, irradia luz e cidades desertas, falta 

identificação, nesse sentido Cecília complementa Roos. O legado de Roos para Abel é o 

ensino do respeito pelo seu passado, pela tradição, pela sua cultura feita de lugares e 

monumentos.  

Acompanhado por ela, em passeio no lago Maggiore nas proximidades da cidade de 
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Milão, conhece uma ilha, Isola Bella, formada por um conjunto arquitetônico, o Palácio 

Borromeu e um jardim escalonado representando o Paraíso. Com Roos, personagem que não 

se entregou a ele como desejava, Abel visita o jardim, um paraíso que não foi idealizado por 

ele e sim pelo nobre Carlos Borromeu. É na sala de um apartamento em São Paulo, sobre um 

tapete, junto a  e não Roos, que Abel encontra o seu paraíso, o sentido de sua vida, o amor, 

a literatura, a Cidade. 

Se em Roos, as cidades são desertas e povoadas de referências arquitetônicas 

históricas e monumentais, o seu segundo amor no romance, a personagem nordestina Cecília é 

formada de pessoas, multidões sofridas de um país onde a injustiça social e a violência 

política abundam. Cecília é composta de seres que perambulam por seu corpo mas que não 

têm voz e nem representação, uma multidão de camponeses pobres e reprimidos. A relação 

com esta nordestina despertará em Abel sua consciência familiar e social. Em seu corpo, Abel 

avista gente da lavoura, mulheres com panos em suas cabeças, homens com chapéus de 

carnaúba, as caras ressecadas pelo sol, cheiro de suor queimado e barro e muitas enxadas, 

foices e facões, multidões atravessando praças completamente silenciosos. Como parte de um 

conhecimento que Abel busca, Cecília é um ser andrógino, concilia os contrários, “solidão e 

multidão. Delicadeza e força. Doar e receber. Direito e avesso. Enfim: íntegra. Considero-me, 

ante ela, um ser desfalcado” (T13, p.218).  

Se Cecília é formada de figuras humanas caladas,  é formada de letras, sons e 

palavras, partes de um todo, de um texto. Feita de palavras, Abel visualiza no corpo de , 

nos primeiros encontros em Ubatuba, à beira de um cais, “pontos luminosos, roxos, verdes, 

brancos, não simples reflexos, signos. (Letras?)” (R9, p.63).  

Os relatos de Abel são resultado de sua capacidade de observação aguçada própria de 

sua condição de escritor, o que o aproxima do ofício do arquiteto. No caminho do 

apartamento em que se dará o encontro decisivo e final entre ele e , Abel enxerga nas ruas, 

nas praças, nos viadutos, letras enormes que se movem no espaço, partes de uma peça teatral, 

preparando Abel para um gran finale. As letras moventes configuram um alfabeto urbano, a 

Cidade é texto, literatura. Mas como um organismo vivo e dinâmico esta paisagem também é 

“áspera, tumultuosa, pontuada de bocas-de-lobo, de onde sobe e injeta-se no ar saturado de 

carbono, pó negro e petróleo queimado, a podre respiração dos esgotos” (R21, p.339). A face 

podre da Cidade é revelada com suas inúmeras e contraditórias facetas, assim como a natureza 

humana e a sociedade. 

Finalmente no encontro com  no tapete da sala, em plena relação sexual o motivo da 
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busca se revela, a Cidade descortina-se e não é formada apenas de elementos belos e íntegros, 

mas de piolhos, pústulas e vermes como a antiga Babilônia, antítese da Jerusalém celeste e do 

paraíso. Como o romance Avalovara, tecido mediante referências de outros romances, a 

Cidade é decorrência de uma colagem de elementos arquitetônicos e urbanos, de pessoas e de 

materialidades de tempos diferentes, que se arranjam, se justapõem, se conversam, se 

misturam e se reinventam. Estes arranjos conferem significado às cidades que funcionam 

como imãs para as pessoas, muitas delas são tocadas de tal maneira que as tornam  suas novas 

moradas. 

Cidades são mapeadas, desbravadas, fotografadas com suas oposições de luz e 

sombras, cidades são amadas, abandonadas, odiadas e bombardeadas. Carregamos em nossa 

memória fragmentos urbanos, lugares sagrados associados a espaços e tempos diferentes. 

Cada um de nós possui lembranças de sua cidade da infância, da maturidade, da inocência, do 

pecado, do passado, do infortúnio e da felicidade. Estas lembranças são parte de um tesouro 

adormecido que adoramos guardar e jamais infringir. 

Cidades são moradas de uma pessoa só, de duas, de multidões. Mas existem em 

função de um motivo muito simples, queremos compartilhar o que vivemos, do que gostamos, 

o que nos intriga, o que nos emociona, o que amamos, com outras pessoas. A necessidade de 

compartilhar, trocar e confraternizar é um desejo remoto da humanidade. Abel desejou muito 

compartilhar com Anneliese Roos o que apreciou na Europa, reconheceu a incompletude da 

relação. Com Cecília, sua relação foi de uma enorme cumplicidade, interrompida por sua 

morte mas foi com  que Abel viveu seu derradeiro amor, com ela foi possível uma série de 

trocas, afagos e entregas em total conexão espiritual e corporal, porque nela estão contidas as 

outras partes. 

Procuramos nas cidades, espaços e lugares que despertem em nossa alma sensações de 

profundo bem estar. Nossa memória corporal procura o acolhimento do primeiro espaço que 

experimentamos, o espaço uterino, a sensação agradável de estar navegando em águas 

mornas. Na sua jornada pelas cidades da Europa com Roos, Abel procurou muitos lugares na 

esperança de que, em uma cidade milenar, histórica e longínqua, pudesse encontrar este 

acolhimento. Mas como afirma James Hillman 

 

Uma cidade com espírito grandioso não é suficiente. Não são suficientes palácios e 
monumentos, museus, catedraise arcadas que se dirigem aos céus. Uma cidade que 
negligencia o bem-estar da alma faz com que a alma busque seu bem-estar de forma 
degradante concreta, nas sombras desses mesmos reluzentes arranha-céus 
(HILLMAN, 1993, p.42). 
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Abel volta para o Brasil após visitar muitos destes lugares especiais como o palácio 

Chambord, os canais na cidade de Amsterdã, as construções na pequena Izola Bella em Milão, 

magníficos monumentos urbanos e naturais de grande importância para o povo europeu, mas 

que pertecem à memória dele, de um jovem brasileiro, apenas como legado de uma cultura 

que se formou à imagem.  

Existem diferentes espaços dentro das cidades, os espaços públicos, lugares de 

encontro, de trocas, de comemorações e outros que, além de públicos, são espaços de 

reflexão, lugares para pensar, orar, os lugares sagrados, templos para a alma. Nestes nos 

colocamos em silêncio, contemplamos, meditamos, ficamos em sintonia com nossa alma. Na 

Europa, Abel viaja muito, circula de estação em estação e, como um cão, fareja nas feiras e 

mercados, nos cafés, nos bordéis, em ruas desconhecidas, mas não encontra lugares que 

animem nele a identificação com a sua Cidade procurada. 

Abel vai reencontrar em Recife, seu santuário, o lugar composto por uma cisterna 

coberta, um lugar de recolhimento, longe de todos da família, para pensar sobre si, seu lugar 

sagrado. A personagem , nos levará a conhecer outro lugar sagrado, o terraço do edifício 

onde mora enquanto criança e acontece um fato importante para seu desenvolvimento 

psíquico. Finalmente em São Paulo, Abel e  ao concretizar sua relação sexual sobre um 

tapete, caracterizam e definem este lugar também como sagrado. 

Nos três espaços acima, importantes manifestações divinas, sobrenaturais, ocorrem na 

narrativa: de dentro da cisterna a água sussurra para Abel buscar uma Cidade, no terraço,  

estendida no chão ao lado da caixa d’água do edifício com os braços abertos em T, recebe um 

estranho pássaro que toca seu corpo e na sala do apartamento onde Abel e  se encontram 

pela última vez no romance ocorre uma espécie de fusão entre eles e as figuras de um tapete.  

Abel é um buscador, um Homo Viator, um personagem que se joga na direção de seu 

objetivo, buscar uma cidade. Abel viajante confunde-se com Abel escritor procurando se 

realizar mediante a literatura. Navegam os dois, aquele que busca o conhecimento de si 

mesmo através da procura da Cidade e aquele que, envolvendo-se apaixonadamente com três 

mulheres, ingressa no mundo feminino que o acolhe, como uma cidade que abriga seus 

habitantes, seus filhos. Com eles, navegamos nós, os leitores, contemplados por 

conhecimentos de outros campos, da arte, da música, da arquitetura, da escultura, da história 

universal, embuídos pelo prazer da viagem, fluímos na leitura do romance. 

Retomando o que foi mencionado neste trabalho, a Cidade da Babilônia, nome 

simbólico de Roma, é referida como o oposto da Jerusalém celestial e comparada a uma 
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prostituta embriagada e corrompida. A Gorda, apelido da mãe de Abel, antes de conhecer o 

Tesoureiro, seu pai adotivo, exercia o ofício da prostituição. Em pleno ato sexual e minutos 

antes da morte, Abel visualiza esta mãe prostituta e protetora, portanto, a cidade da Babilônia, 

corrompida “a Gorda vem ao alpendre ergue a cabeça envelhecida olha o tempo” (N2, p.380). 

Neste momento no tapete Abel divide com , a Cidade, a Literatura, a Gorda, o Paraíso, o 

fim e o início de tudo. 

Se esta Cidade que Abel buscou na Europa tem um referente real, seu nome é 

Constantinopla justificável por uma série de evidências físicas e históricas já apontadas neste 

trabalho. O edifício Martinelli decadente também representa a Cidade reprimida, dominada, 

arrombada pela ditadura, com seu cheiro contaminado e elevadores estagnados. Mas se 

considerarmos a Cidade como a busca do amor pela literatura, pelo outro, ela não está fora, 

mas sim dentro de Abel. Este amor está representado por , lugar sagrado em que Abel se 

demora, habitação, cavidade espacial.  

Assim como a Cidade, o romance Avalovara, pela sua intertextualidade, possibilita 

leituras de outras áreas. Reunião de várias linguagens como a artística, a musical, a 

matemática, a dos relatos míticos, Avalovara é uma obra complexa, completa e estimulante, 

permeada de enigmas a ser desvendados e inúmeras potencialidades.  
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