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Osman Lins, ao ser convidado a assumir a cadeira de Literatura Brasileira na Faculdade
de Marília, atual UNESP, propõe a seus alunos um curso extra-curricular, audiovisual de História
da Arte, pois, segundo o escritor-professor, a formação em Letras necessitava de conceitos
básicos na área de artes plásticas para seu pleno desenvolvimento. Tal curso, gravado em fitas k7
pelo escritor, hoje salvaguardadas pelo Instituto de Estudos Brasileiros, é composto de aulas
audiovisuais que usavam o recurso de slides de imagens e de trilha sonora, acompanhando a
explanação narrada por Osman Lins, de forma que as sessões eram ricas em estímulos sensoriais
diversos. Esse material foi reconstituído por esta pesquisadora através da transcrição do seu áudio
e da recuperação das imagens e trilha sonora utilizadas. Apesar de formar um corpus autônomo
em relação a obra do escritor, curso e obra travam um diálogo. Assim como Literatura e Artes
Plásticas estavam presentes em sua sala de aula, na obra Avalovara, escrita no mesmo período
das aulas, encontramos o intercâmbio entre as duas linguagens. Como que assistindo uma aula
póstuma, a pesquisadora reorganizou as peças de um mosaico bizantino ou de um vitral gótico.
Professor, escritor e crítico de arte se mesclam em uma única atividade.
Palavras-chaves: Literatura, Artes Plásticas, Osman Lins, Avalovara, Ensino de Literatura.
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Osman Lins, na década de 1970, foi convidado para assumir a cadeira de Literatura
Brasileira da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília, atual UNESP. A partir do
aceite, ele inicia seu contato com o ensino universitário, lecionando no curso de Letras.
No projeto literário do escritor, o diálogo entre a literatura e as outras artes é muito
valioso. Exemplo disso são as diversas viagens que realizou, buscando aproximar-se de universos
culturais mais ricos, que fornecessem maiores subsídios para sua escrita. Atuando como
professor, tal diálogo entre literatura e outras artes será transposta para o exercício do magistério
e, nesse contexto, apontar a relação entre as diversas artes é um ponto importante a ser
considerado na formação de seus alunos. Por isso, propõe aos estudantes um curso extracurricular de História da Arte.
Este curso foi gravado por Osman Lins em fitas k7, hoje salvaguardadas pelo Instituto
de Estudos Brasileiros. Ele é constituído de aulas audiovisuais que usavam o recurso de slides de
imagens e de trilha sonora, acompanhando a explanação narrada por Osman Lins, de forma que
as sessões eram ricas em estímulos sensoriais diversos.
Foram seis sessões de aulas dedicadas à História da Arte. A primeira aula, chamada
pelo escritor de AULA DE PINTURA 1, apresentou exemplos da arte pré-histórica, egípcia,
cretense e mesopotâmica. A segunda aula voltou-se para a arte grega, com atenção aos períodos
clássicos e helenístico. A terceira aula abordou a arte Bizantina e Românica. A quarta aula
dedicou-se exclusivamente à pintura românica. A quinta e penúltima aula analisou o Gótico e a
última aula resumiu o chamado Renascimento Italiano.
Faremos aqui um panorama geral dos conteúdos das aulas e de sua composição,
detendo-nos na sessão introdutória, que apresentava os objetivos e justificativas do professor
escritor com relação ao curso, que mesclará a linguagem das artes plásticas e a linguagem
literária.
Observando os temas propostos para o curso extra-curricular, percebemos de imediato,
que apenas a primeira aula apresenta um título que difere do real conteúdo ministrado. No
entanto, tal indicação é significativa pois, dentre as modalidades artísticas que poderiam ser
escolhidas pelo escritor, ele elegerá a pintura. Ainda apenas tendo por base os títulos, a eleição à
pintura se repetirá na quarta aula, voltada à pintura românica. Essa escolha, não aleatória, será
comprovada, logo no início da narração da primeira sessão. Transcrevo as próprias palavras do
escritor:
“Achamos que as artes se relacionam e que uma certa familiaridade com a
escultura e a pintura nos oferecem mais alguns instrumentos para abordarmos com
segurança maior o problema literário.” (Aula de Pintura 1/ material inédito do acervo do
escritor/ IEB-USP)
Ou seja, o curso estará voltado para a pintura e a escultura, pois os elementos de
composição dessas artes servirão de suporte para o trabalho com a literatura, tema principal da
disciplina ministrada por Osman Lins. Essa será a justificativa do escritor diante da proposta de
seu trabalho, que podemos chamar de interdisciplinar. A escolha das imagens que compõem o
material da aula não são em vão. No romance Avalovara, deparamo-nos com a imagem do
pássaro e com as idéias de epifania e transcendência, presentes no romance e, que se apresentarão
também na aula.
“Presente na civilização cretense a idéia de epifania, epifania ... a revelação
divina, indicada em geral nas obras de arte por um pássaro. Assim neste vaso de
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faianse1, mil e setecentos anos antes de Cristo, a figura, muito deformada, é concebida de
maneira simétrica.

Outro exemplo da epifania surge neste afresco existente no sarcófago. Nota-se um
certo parentesco entre os desenhos das figuras e das figuras egípcias. Estas porém, são
menos hieráticas e revelam uma ondulação, um movimento inexistente na arte egípcia.
Observe-se principalmente o desenho dos olhos, não longe da lei da frontalidade. Os
pássaros, representando a epifania, aparecem nos cabos dos machados, de asas
abertas.” (Aula de Pintura 1/ material inédito do acervo do escritor/ IEB-USP)

[IMAGEM] MATZ, Friedrich. Crete and Early Greece. Holland: Methuen
London, 1962, Scene from the rear of a painted limestone sarcophagus from Hagia
Triada. On the left: two women offering libations and a lupe-player. On the right: a man
from the adjoining scene, showing a sacrificial offering. Approx. 1400 B.C. Iraklion.
Approx. Height of figures 15 cm. Cf. p 119.
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Em português, o termo é fainça, que significa louça de barro coberta por um esmalte opaco e estanífero.
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A arte cretense será apresentada, a partir de dois diferentes objetos artísticos: um afresco e
um vaso. Neste ponto, Osman Lins indicará para os alunos a simbologia presente na imagem do
pássaro.
Um modo de se alcançar a transcendência, para Osman Lins, será a morte, temática que
permeia a primeira aula de História da Arte. O afresco está aplicado em um sarcófago, esquife
mortuário que será a última morada terrestre do corpo. Em contrapartida, as imagens fazem
alusão à vida após a morte, tema que se repetirá na arte egípcia, também presente neste módulo.
O campo semântico escolhido por Osman Lins ao narrar sua aula, aponta para a dicotomia vida e
morte. Haverá frases como: “é um símbolo da vitória após a morte sobre os inimigos das
sombras”; “Era uma civilização espiritual, pouco inclinada a guerra e caracterizada pela
alegria de viver”.
No romance, o místico e o transcendental estão também simbolizados no pássaro, que se
imiscui no próprio título do livro, Avalovara, e é a imagem que representará a busca de Abel
diante da composição de seu livro e de sua vida. Assim, vida e morte tocam aula e romance. Ao
final da narrativa ‘A mulher feita de palavras e Abel: o Paraíso´, no momento de consumação da
plenitude do amor vivido pelos personagens, Osman Lins trará a morte como solução para a
definitiva união. Será ela a porta para a transcendência. Neste momento, forte, a imagem do
pássaro apresenta-se:
“(...) nós esperamos calados os ternos dedos no meu rosto juntam-se as placas de
aço abre-se o pássaro de pássaros toda a minha vida se concentra no ato de buscar
sabendo ou não o que pesada como chumbo perde-se nas nuvens a fuliginosa ave de
canto ignóbil 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 Olavo Hayano o cabelo
negro e branco os dentes grandes e vazia devorada uma banda da cara volta para nós o
cano vemos bem o seu gesto e não sabemos o que significa, nada sabemos além do
reconhecimento e da beatitude, as figuras antigas e rescendentes a flores e a guardados
seus bandos plastrons rendas chapéus continuam imóveis e voltadas para o portador, 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.”
(Avalovara, p. 412-413)
Assim como os corpos de Abel e da mulher feita de palavras entrelaçam-se ao tapete,
começamos a perceber a rede de idéias e imagens presentes na criação literária de Osman Lins,
que não separa seus ofícios de escritor e professor. Da mesma maneira com que o romance é
fnalizado com a transcendência do amor entre seus personagens, a aula, termina com uma
proposição aos alunos, convidando-os a uma reflexão sobre a função das artes plásticas:
“Nossa incursão pelo domínio da arte antiga termina hoje com esta máscara de
ouro.
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[IMAGEM] MATZ, Friedrich. Crete and Early Greece. Holland: Methuen
London, 1962, PLATE 40 – Gold mask of a prince. From Shaft Grave IV, Mycenae, 16th
cent. B.C. National Museum, Athens. Height 30.5 cm. Cf. pp. 166, 179.
Trata-se evidentemente de uma máscara mortuária e foi encontrada num túmulo.
Concluímos com ela, simbolicamente, por dois motivos a aula de hoje: sobreviver à
morte não parece ser uma das finalidades da arte? Por outro lado, vemos nos olhos
fechados da máscara uma imagem da nossa própria cegueira em face do universo. Uma
cegueira que a arte busca ultrapassar.” (Aula de Pintura 1/ material inédito do acervo do
escritor/ IEB-USP)

O movimento de Abel busca ultrapassar os limites impostos em sua vida. A arte busca
ultrapassar a cegueira humana.
A recomposição deste material inédito, de certa maneira, também traz nova epifania. Após
quarenta anos da morte de Osman Lins, ouvir sua voz proporcionou-me, como uma aula póstuma,
a oportunidade de um novo campo de reflexão e pesquisa, solidificando meus próprios
conhecimentos literários. A arte de Osman Lins, sua obra e sua dedicação como porfessor o
mantém vivo.
Não é à toa que seu falecimento precoce não o calou. No próprio cartão de luto do
escritor, está impressa a marca do pássaro Avalovara. Retirado do romance, a família de Osman
Lins deixa como último registro:
“... o inquieto pássaro que em mim fazer surgir e cujo nome, sei, é Avalovara,
não emudece, nem parte, nem morre com a tua morte.” (pág. 239)2
Esse material foi reconstituído por esta pesquisadora através da transcrição do seu áudio
e da recuperação das imagens e trilha sonora utilizadas. Apesar de formar um corpus autônomo
em relação a obra do escritor, curso e obra travam um diálogo. Assim como Literatura e Artes
Plásticas estavam presentes em sua sala de aula, na obra Avalovara, escrita no mesmo período
das aulas, encontramos o intercâmbio entre as duas linguagens. Como que assistindo uma aula
2

Dado retirado de documentação presente no Fundo Osman Lins- IEB- USP.
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póstuma, a pesquisadora reorganizou as peças de um mosaico bizantino ou de um vitral gótico.
Professor, escritor e crítico de arte se mesclam em uma única atividade. O conceito de unidade
das artes, transposto para a unidade de um projeto literário, delineado por Osman Lins.
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