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Passo a tarde no Parc Monceau. Na volta, recebo
as provas do romance e, imediatamente, começo a
revisão. Trabalho até 1 hora. Alegria de ver impresso
esse trabalho. Penso nas horas que lhe dediquei.
Osman Lins, Diário de Bordo, 12.4.1961.
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PREFÁCIO
O fiel e a pedra e a crítica:
encontros, percursos, revelações1
Hugo Almeida2

Eu queria reerguer, com amor e lucidez,
o tempo da minha eternidade e, nele, tentar mover meus mitos, os heróis da minha
infância, minha mitologia.
Osman Lins, sobre O fiel e a pedra
Atravessa o mundo e suas alegrias, procura
o amor, aguça com astúcia a gana de criar.
Osman Lins, “Pentágono de Hahn”

E

m sua última entrevista, Osman Lins (1924-1978) disse que a crítica
amplia a obra literária. “A Divina comédia, hoje, é o poema de Dante
e tudo o que se escreveu sobre ele. Um grande texto, assim, é algo que
não cessa de crescer”.3 Fruto do Colóquio on-line pelos 60 anos de publicação de O fiel e a pedra, organizado em 2021 na Universidade de São Paulo
(USP) por Sandra Nitrini, uma das pioneiras nos estudos da obra do escritor
pernambucano, juntamente com Eder Rodrigues Pereira e Elisabete Marin
1
2

3

“
e Abel: encontros, percursos, revelações” é uma das linhas temáticas de Avalovara.
Escritor e jornalista mineiro radicado em São Paulo, bacharel em Comunicação pela UFMG (1976)
e doutor em Literatura Brasileira pela USP (2005), com tese sobre A rainha dos cárceres da Grécia.
Organizou Osman Lins: o sopro na argila (São Paulo: Nankin, 2004) e, em parceria com Rosângela
Felício dos Santos, Quero falar de sonhos (São Paulo: Hucitec, 2014), livro póstumo de Osman Lins,
de artigos anteriores a Avalovara. O volume de contos Certos casais (São Paulo: Laranja Original,
2021) é a sua mais recente obra de ficção. Em agosto de 2018, fez na ABL a conferência “Osman Lins,
40 anos depois, mais atual”, disponível no YouTube.
Evangelho na taba, livro póstumo de artigos e entrevistas de Osman Lins organizado por Julieta de
Godoy Ladeira (São Paulo: Summus, 1979, p. 267).

Ribas, este livro como que dobra a extensão do romance e o enriquece ainda mais. O fiel e a pedra, de Osman Lins (O Nordeste de 30: entre a tradição
clássica e o romance moderno) reúne argutos ensaios inéditos de quatorze osmanianos de diferentes gerações e regiões do Brasil e uma osmaniana da Argentina, e confirma o que afirmou o escritor há mais de 40 anos. Pela diversidade das abordagens, esses estudos provam também que um texto literário
é inesgotável, como afirmou o narrador de A rainha dos cárceres da Grécia.4
Sandra Nitrini dividiu em seis partes temáticas os estudos deste
volume, que conta também com três preciosos adendos. “Confissão”, texto
de Osman Lins extraído de Marinheiro de primeira viagem (1961), abre o
livro. A primeira epígrafe deste prefácio é uma frase de “Confissão”, frase
aliás citada cinco vezes nesta coletânea e repetida pelo romancista em uma
entrevista em 1962, mudando o tempo verbal, do pretérito imperfeito (queria, como escreveu no livro de viagens quando fazia a revisão das provas do
romance), para o pretérito perfeito (quis, após a sua publicação). O segundo
adendo é um capítulo de O fiel e a pedra presente apenas na primeira edição e,
o terceiro, como fecho, a citada entrevista do escritor a respeito do romance,
publicada antes apenas em jornal. Doze lustros depois, pontos levantados
pelo escritor em Marinheiro de primeira viagem e na conversa com um jornalista acerca do romance, então recém-publicado, estão contemplados em
várias análises e interpretações deste livro de ensaios.
Na abertura da primeira das seis partes, “Mergulho no romance e em
sua linguagem poética”, Leyla Perrone-Moisés, autora de Altas literaturas (São
Paulo: Companhia das Letras, 1998), lembra que, num bom romance, descrições não são somente acréscimos. Em O fiel e a pedra, elas “são sabiamente
dosadas pelo romancista, para que essas se harmonizem com a ação, não
apenas do ponto de vista do ritmo narrativo, mas também da qualificação
das personagens e suas ações”. As descrições são resultado de grande esforço
do autor. “Houve em O fiel e a pedra descritivos de doze ou quinze linhas
que me custaram mais de uma semana de trabalho”, ele disse na mencionada
entrevista. Leyla sublinha que Osman Lins não se prende ao regionalismo
dos romances dos anos 1930, da decadência dos engenhos nordestinos:
“Sua meta, nesse romance, é mais ampla: é psicológica, moral e, em certa
4
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“O homem que remove a terra acumulada sobre uma civilização e interroga as suas ruínas assemelha-se aos que, recusando o mundo inesgotável, curvam-se ante uma obra de arte e tentam penetrá-la.
A diferença entre um e outro é que a civilização exumada talvez se esgote um dia.” (São Paulo:
Summus, 1973, p. 212).
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medida, metafísica”. Ela ressalta ainda a riqueza vocabular do escritor e a
função poética de seu texto. “A poesia que emana ao longo de O fiel e a pedra
não é ornamental; ela não «embeleza» o texto, ela é a língua no máximo de
suas possibilidades, poiésis.” Leyla considera o romance “menos de ação do
que de psicologia e de moral”. Na vida do protagonista Bernardo Cedro, há
mais do que a história de um herói: “é um elogio do valor ético da paciência”.
Em “Osman Lins e O fiel e a pedra: o Nordeste que nos deste”, Regina
Igel, autora de Osman Lins, uma biografia literária (São Paulo/Brasília: T.A.
Queiroz/INL, 1988), indaga (e responde com substanciosa argumentação)
se esse romance é realista ou alegórico. Ela analisa ainda trechos próximos
do teatro (o escritor foi também dramaturgo), “elementos da mise-en-scène
num palco podem ser percebidos na armação dos cenários em que o autor
encaixou seus personagens”. Em alguns momentos, a flora e a fauna são pano
de fundo. Em outros, personagens se movem como num cenário teatral.
“Osman distribui personagens e objetos como se fossem atores e pertences num palco”, anota. O Nordeste está presente no romance, entre outros
aspectos, não somente na paisagem e nas plantas e em provérbios populares da região, como também no embate entre opressor e oprimido. Regina
concorda com o poeta e crítico literário Carlos Felipe Moisés (1942-2017):
“O fiel e a pedra é um poema épico”.
Luciano Brito explora um veio novo e surpreendente no romance de
Osman Lins, “A escrita da vida da mente em O fiel e a pedra”. Estudioso do
romance do século XX com doutorado em Paris, ele traz “à tona um Osman
Lins mais filosófico que escritor”. Apesar de o romance não apresentar “uma
linha de reflexão explícita sobre a escrita, ou a relação entre literatura e opressão,
como em Avalovara”, nem tópicos acerca da “escrita dentro da história natural,
como em Nove, novena”, tampouco a respeito da leitura, como em A rainha
dos cárceres da Grécia, sem falar nos ensaios do autor, Brito constata em O fiel
e a pedra “um processo de pensamento ativo à medida que o texto avança”.
Quase em tom de conversa com o leitor, sem a linguagem corrente nos
meios acadêmicos, ele apresenta argumentos e exemplos claros para sustentar
o seu estudo. Pontos de interrogação são o primeiro traço no romance que
assegura “uma vontade ensaística”. Muitos deles “não constituem perguntas
retóricas, não buscam somente um efeito lírico ou de suspense narrativo,
mas são inquietações do livro e sobretudo no que diz respeito a Bernardo”.
Brito discorda da opinião de vários críticos que consideram Bernardo “um
homem inflexível, obstinado, fixo, intolerante, seguro, até um herói do bem”.

Prefácio

11

Em muitos momentos, Bernardo “se põe a distância dos eventos do dia a
dia e os vincula a interrogações”. Luciano Brito cita o narrador (“Bernardo
refletia: Agira erradamente?”), logo na segunda página do romance, após
a morte do filho, diante da passividade ou cumplicidade do pai. O ensaísta
menciona várias outras perguntas de Bernardo “que revelam a história em
curso sob um modo ensaístico particular, que vincula procedimentos mentais de indivíduos a processos mundanos”.5 Brito considera Bernardo “um
homem de dúvida, muito menos seguro de si do que parece [...], que se
pergunta repetidamente se não seria um cúmplice, um fraco, um medroso”.
Também curioso e inédito é o tema escolhido por Ana Luiza Andrade,
“«Teresa e a sua aleg(o)ria»: a resistência no tempo da espera”. A autora de
Osman Lins: crítica e criação (São Paulo: Hucitec, 1987) compara os textos
do capítulo XL de O fiel e a pedra com o publicado em 1957 no Diário de
Pernambuco, sob o título de “Teresa e a sua alegria”. As duas versões são
iguais “até o momento em que Teresa vê as rosas e se sente «cheia de luz e
alegre» com a descoberta da gravidez”. A frase seguinte no jornal (“E ficou
em sua alma um halo, um clarão de alegria...”) só aparece, no livro editado,
no capítulo seguinte. “Trata-se, de qualquer modo, de um capítulo-chave
por entrelaçar sensações tristes e alegres, desânimo e expectativas futuras”,
observa Ana Luiza. O trecho marca uma constante no romance, “séries
de balanços de sentido no aumento gradual das tensões”, como “variações
sensíveis de melancolia e paixão, docilidade e dureza, paz e caos, ruína e
construção, trabalho e descanso”, que “correspondem, quase sempre, às passagens que vão das trevas à luz”. A estudiosa cita vários trechos do romance
como exemplos. “Trata-se de um procedimento alegórico que se baseia no
deslocamento entre as palavras e o sentido das coisas, como na advertência
benjaminiana ao «privilegiar a coisa face à pessoa, o fragmentário frente à
totalidade».” Ana Luiza identifica elos entre Teresa, mulher de Bernardo,
e personagens de contos de Os gestos, e Cecília, de Avalovara (1973).
No estudo “Poética da viagem em O fiel e a pedra”, Sandra Nitrini,
autora de Poéticas em confronto – Nove, novena e o novo romance (São Paulo/
Brasília: Hucitec/INL, 1987), esmiúça o gosto por viagens de Bernardo e
outros personagens do romance e o efeito delas. Na infância, ele nutria desavenças com o irmão mais velho, Caetaninho, que mais tarde se mudou para
5
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Em O tempo no romance (São Paulo: Cultrix/Edusp, 1974, trad. Heloysa de Lima Dantas, p. 148),
Jean Pouillon diz: “A reflexão explícita é que confere à obra a sua verdadeira dimensão, sendo por este
motivo inseparável da mesma e não incorporada ao romance de fora para dentro”.
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Alagoas. Ainda na mocidade, uma viagem de visita ao irmão o transformaria.
“Essa primeira viagem funcionou para ele como uma viagem de formação
e de revelação [...], tomou consciência daquilo que não queria ser, o que o
levou a cultivar e a desenvolver seu caráter avesso aos poderes, ao mundo
dos favores e ao mundo da corrupção. Revelou-se o oposto do irmão”, Sandra
escreve. “E também descobriu que «seu mundo eram as estradas».” Com o
amigo Marinheiro, que o ensinou a consertar relógios, desenvolvendo em
Bernardo a paciência (“a regra de ouro da literatura”, segundo Osman Lins,
lembra a ensaísta), conversava sobre viagens imaginárias.
Depois de conversas com Marinheiro, nome que aparece antes no
conto “Os gestos”, lembra Sandra Nitrini, Bernardo comprou dois burros e
saiu pelo mundo, “sem destino, em companhia de um negro chamado Dominicano”. E Teresa também faz referências ao gosto do marido, Sandra anota
ainda: “Bernardo está pensando nas viagens”. Ele fala ao sobrinho Ascânio
sobre a riqueza de contatos humanos nas viagens, sem tecer fantasias que
valorizassem surpresas e riscos nas andanças com os amigos Dominicano e
Antônio Chá. “Seus relatos se centram na paisagem humana, no olhar para
as pessoas que encontrou em seus caminhos, e não na geográfica”, Sandra
constata. As viagens com Chá “sobrepujam as sensações de aventura, de
liberdade, das múltiplas emoções, de descoberta do mundo, de formação e
de enriquecimento do homem. São esses vieses de significação que nutrem
as experiências de viagem em O fiel e a pedra”.
São três os ensaios da Parte 2 deste volume, “Regionalismo de 30,
tradição clássica e romance moderno”. Luís Bueno analisa “O fiel e a pedra
e o romance de 30”; Álvaro Cardoso Gomes desenvolve um tema-chave do
romance, “A reconstrução do reino”, e Marisa Simons escreve “Entre a poética clássica e o romance moderno: O fiel e a pedra, de Osman Lins”.
Em alentado e pertinente trabalho, Bueno repassa conceitos literários
opostos como modernismo e academicismo na década de 1920, o romance
social e regionalista dos anos 1930 e o romance psicológico, e ainda a poesia
do cotidiano e a espiritualista. “Mais adiante, na década de 1950, quando
Osman Lins faria sua estreia, a literatura empenhada ou realista estaria radicalmente afastada do experimentalismo tanto na prosa como na poesia”,
constata. O estudioso analisa a recepção inicial (concorda com alguns críticos e faz ressalvas a outros) dos livros de Osman Lins até O fiel e a pedra.
Admite que esse romance remete ao dos anos 30, “por meio da ambientação,
exatamente o que foi percebido como regionalista pela recepção imediata.
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Mas é preciso notar que, mesmo nesse aspecto, o livro é sinuoso, dialoga
com o que vem antes, mas não o repete”.
Em O fiel e a pedra, observa Luís Bueno, o leitor procura e não encontra
“referências históricas mais ou menos exatas”. Ele ressalva: “A ficção de 30 não
foi apenas o regionalismo, e o livro dialoga com outra tendência do período,
justamente a que em princípio se lhe oporia, o romance psicológico”. E arremata, à frente: “O que acompanhamos é a luta de um homem para reconstruir
economicamente sua vida, sim, mas é ao mesmo tempo uma luta pela conquista
de si mesmo”. Mais uma constatação de Bueno: O fiel e a pedra “não nos trará
sossego, pois nele nem mesmo as noções de bem e de mal serão fixas”. Ele pergunta mais adiante: “Como então desvencilhar regionalismo de intimismo?”.
E responde, categoricamente: “Impossível, assim como é impossível separar,
em Avalovara, a experimentação do cultivo da tradição”.
Logo no início de “A reconstrução do reino”, Álvaro Cardoso Gomes
de certa forma concorda com Luís Bueno: O fiel e a pedra “dá continuidade
e, ao mesmo tempo, renova” o romance nordestino dos anos 1930. Ele faz
comparações e aponta diferenças entre o livro de Osman Lins e os de Graciliano Ramos e José Lins do Rego. Afasta a ideia de que a paisagem é apenas
pano de fundo de O fiel e a pedra e chama a atenção para “uma profunda
identidade entre o ser humano e a natureza”,6 revelada por Osman Lins em
linguagem poética. “A natureza tem vida ou, se se quiser, uma alma.” Cardoso Gomes identifica no romance exemplos da correlação entre o estado
de espírito de personagens, especialmente Teresa, e a natureza.
A grandeza mítica de Bernardo, lembra o crítico e escritor, “esbarra,
contudo, em sua humanidade e, acima de tudo, em sua paradoxal fragilidade”.
A indecisão do personagem em todo a história é o seu “calcanhar de Aquiles”.
Assim, “o romance é pródigo em apontar essa oscilação no comportamento de
Bernardo, como se ele fosse o fiel de uma balança, mas essa oscilação só existe
em razão de uma fidelidade a princípios de que ele não abre mão”. O estudioso
mostra a diferença entre o silêncio de Teresa (“repouso, luminosidade”, sobretudo na integração dela com a natureza) e o de Bernardo (“tumulto, ruptura
entre o eu exterior e a interioridade”). A reconstrução do reino por Bernardo
se desdobra “na própria estrutura narrativa do romance [...] à semelhança das
6
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Vladimir Nabokov em Aulas de literatura (Lisboa: Relógio D’Água, 2004, trad. Salvato Telles de Menezes,
p. 233-234) cita a seguinte frase do ensaio “A Gossip on Romance”, de Robert Louis Stevenson: “Os fios
de uma história unem-se de quando em quando formando um quadro na tessitura; as personagens,
umas com as outras, ou com a natureza, adoptam atitudes que fixam a história como uma gravura”.
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novelas de cavalaria, com seus capítulos sequenciais, indicados por números
romanos, sempre encimados por motes a resumirem o teor de cada episódio,
o que serve para lhe dar um sólido vigor épico”. No entanto, o último capítulo foge a essa regra, já que “representa um momento de fechamento e, por
extensão, de assentamento definitivo dos protagonistas”.
Autora de As falas do silêncio em O fiel e a pedra (São Paulo: Humanitas-USP, 1999), Marisa Simons desenvolve à luz de Bakhtin, especialmente o
capítulo “Epos e romance”, de Questões de literatura e estética, e de conceitos
da psicanálise de Freud (ego, superego, pulsão de vida e morte) o seu trabalho no presente livro, “Entre a poética clássica e o romance moderno: O fiel
e a pedra, de Osman Lins”. Isso se dá especialmente na análise do perfil de
Bernardo, “um herói situado não no tempo mítico, mas no tempo histórico”.
Marisa lança mão dessa teoria para mostrar como o romance “incorpora
procedimentos literários tradicionais e modernos, representando importante
transição poética na ficção de Lins”.
Observa que o narrador desse romance osmaniano “não tece comentários, mas revela sua presença, ao narrar e descrever pensamentos e sentimentos
das personagens”. E essa “representação psíquica, transitando do monólogo
interior ao fluxo de consciência” está cada vez mais presente no romance
moderno. A estudiosa retoma falas do escritor, de que Eneida, de Virgílio,
dá suporte a O fiel e a pedra. Bernardo tem algo de Eneias, e se revela “um
homem, que tendo a sua Troia destruída, quer reconstruir seu Reino”, como
Osman Lins revelou na entrevista que fecha a moldura desses ensaios aberta
por “Confissão”.
Para Marisa Simons, Bernardo aproxima-se “das personagens do
romance moderno, pelos conflitos psíquicos, e dos heróis da epopeia, pela
manutenção dos princípios que o constituem como sujeito”. Desse modo,
apresenta perfil híbrido de herói-personagem, “em sintonia com O fiel e a
pedra, romance de transição” na obra osmaniana, ou, como o escritor dizia,
“plataforma de chegada e de saída”, o que coincide ainda — é bom lembrar
— com a vida de Osman Lins, que depois da publicação desse romance se
mudou em 1962 do Recife para São Paulo, iniciando nova fase de sua carreira com Nove, novena (1966).
No desdobramento de abordagens e de camadas sob camadas do
romance, a Parte 3 destes ensaios, “Intertextualidades e intratextualidades”, traz
outros estudos valiosos e reveladores. No primeiro deles, Matheus Trevizam,
tradutor de Ovídio, Varrão e Catão, aprofunda as “Intertextualidades virgilianas
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em O fiel e a pedra”, concentrando-se em “personagens e trama”. Trevizam
vale-se de conceitos do italiano Giorgio Pasquali (1885-1952), no pioneiro
ensaio “Arte Alusiva” (1942). Ele transcreve uma “uma imagem esclarecedora”
de Pasquali, que entende “a palavra [...] como água de regato que reúne em si
os sabores da rocha da qual brota e dos terrenos pelos quais passou”. A partir
dessa analogia, surgem termos como reminiscências (“talvez, inconscientes”,
lembra Trevizam), imitações e alusões que diferenciam os modos de aproveitamento de palavra “alheia”. De acordo com Pasquali, no caso das imitações,
“o poeta pode desejar que escapem ao público”; já as “alusões” só terão efeito
sobre “um leitor que se recorde claramente do texto a que se referem”.
Trevizam aponta “conexão” entre o herói osmaniano e Eneias, mas
enfatiza que “conexão” não é sinônimo de “identidade”. Enquanto Osman
Lins traz para o seu romance espaço e meio cultural do Nordeste brasileiro,
“a obra antiga refletia preocupações com narrar as raízes lendárias de Roma
[...], através dos esforços de certo troiano”. O ensaísta relaciona diversas semelhanças e diferenças entre os nomes de personagens do romance osmaniano
e o poema virgiliano e de episódios de minuciosa aproximação de O fiel e
a pedra da Eneida.
Para ilustrar “mecanismos intertextuais” de sua leitura do romance de
Osman Lins, ele ainda levanta outros exemplos, como a posição de Vênus, mãe
de Eneias, e de Lucinda, mãe de Bernardo. “Vênus incentivava o filho ao ataque contra os inimigos, enquanto Lucinda, de certo modo, refreia Bernardo...”
E mais: “na resolução dos respectivos conflitos, Eneias executa Turno com suas
próprias mãos, após reconhecer nele os despojos de Palante, seu jovem aliado,
mas Antônio Chá mata Nestor, depois de os capangas deste ferirem Bernardo”.
O herói osmaniano comporta-se “com coragem — sem precisar, para
isso, tornar-se matador —, mostra-se em acordo com os conselhos da mãe,
não se podendo dizer exatamente o mesmo sobre Eneias”. Na epopeia Eneida
— Trevizam completa —, Anquises recomendara ao filho “poupar os submissos e debelar os soberbos”. No entanto, após “brevíssima hesitação” e furioso,
o herói da Eneida executa seu inimigo Turno “caído e suplicante aos seus pés”.
A argentina Graciela Cariello, osmaniana de longa data,7 já havia desenvolvido parte do ensaio “O fiel e a pedra: intertextualidade e estranhamento
7
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Graças ao então diretor do Centro de Estudos Brasileiros de Rosario (CEB), o poeta José Santiago
Naud (1930-2020), Graciela leu Avalovara em 1976, apenas três anos após a publicação do romance no
Brasil. Ele havia sugerido a ela, recém-formada em Letras, ministrar um curso de literatura comprada,
“reunindo um autor argentino e um brasileiro”, e lhe deu Avalovara para ler. A partir dali a literatura
comparada e a obra de Osman Lins nortearam sua vida. Graciela ministrou aulas sobre o romance
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comparatista” em seu livro Jorge Luis Borges y Osman Lins: poética de la lectura (Rosario: Laborde Editor, 2007), infelizmente ainda não traduzido no
Brasil. Ela criou o conceito de “estranhamento comparatista” para a metodologia de análise. “Consiste basicamente em produzir o estranho ao trazer
desde outro/s círculo/s de relações um ou vários objetos para confrontá-los
com outro ou outros, e causar assim o distanciamento crítico do olhar exercido sobre eles.” Para a construção do conceito, ela usa “em princípio as
propostas de Brecht y Shkolovski, transpostas para o comparatismo”. Procurou, então, as palavras pedra e fiel no poema de Virgílio. Encontrou fiel nos
versos 725-726 e pedra no verso 886. “É o próprio Júpiter quem sustém os
dois pratos da balança no fiel equilibrado antes de o destino se inclinar em
um sentido ou um outro”, escreve. “A pedra, por sua vez, se apresenta como
uma possível quebra do equilíbrio precário, que finalmente não se cumpre:
Turno pega e logo joga uma pedra, mas Eneias não é atingindo por ela.
Eneias, é claro, vencerá Turno no último trecho do poema.”
Depois, Graciela anotou todas as ocorrências de fiel e pedra no
romance. “A primeira presença da pedra no texto é uma referência a
Teresa, a pedra metafórica que fixa Bernardo”, segundo interpretação de
Marisa Simons em As falas do silêncio em O fiel e a pedra citada pela estudiosa argentina.
“O fiel, por seu lado, como no texto virgiliano, aparece para marcar o
momento em que a sorte, ou o destino, pode se inclinar em um ou em outro
sentido.” É uma beleza a sequência do estudo. “Na cena do desfecho final,
balança e fiel retornam, mas não como os instrumentos materiais que viram
simbólicos, mas assumindo, um dos termos, seu valor metafórico, e o outro,
seu valor heterossemântico.” Mais detalhes, no ensaio.
O “estranhamento comparatista” ocorre também em “outro percurso
de leitura”, na comparação de Osman Lins e Borges. O interessante nessa
parte é a existência de pontos de contato entre textos dos dois escritores,
ainda que eventualmente um não tenha lido o outro.
O clariciano Gilberto Figueiredo Martins, autor de Estátuas invisíveis:
experiências do espaço público na ficção de Clarice Lispector (São Paulo:
de Lins e Rayuela [O jogo da amarelinha] de Cortázar. No mesmo ano, Naud recebeu uma carta do
escritor brasileiro elogiando o estudo de Graciela (“muito agudo, ágil e enriquecedor”). Osman Lins
voltaria a escrever a Naud no ano seguinte. E em março de 1978, ele enviou uma carta à nova estudiosa. O romancista morreu em julho daquele ano. Os dois não chegaram a se conhecer, mas Graciela
tornou-se amiga de Julieta de Godoy Ladeira (1927-1997), viúva de Osman Lins, e nunca parou de
escrever sobre o escritor brasileiro. As informações são da própria Graciela em “Osman Lins: percursos e iluminações” (Revista Cerrados nº 37. Brasília: UnB, 2014, p. 77-84.)
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Nankin/Edusp, 2010), se encantou também com a obra de Osman Lins.8
Com o ensaio “A ilusão do eterno em O fiel e a pedra”, ele abre um novo
olhar na fortuna crítica osmaniana. Aponta procedimentos épicos do autor
“ao figurar o empenho de narrador e personagens em procurar reter o fluir
do tempo, na tentativa de evitar ou ao menos adiar «o fim irremediável de
tudo», a fim de «prender», fixar» ou «recuperar uma vida que já não existe»,
revitalizando «mitologias» e sua decorrente «ilusão do eterno»”. Martins
registra no estudo os 60 anos também da primeira encenação de Lisbela e o
prisioneiro, a peça mais conhecida de Osman Lins.
A propósito, outro ângulo do ensaio é a aproximação comparatista,
pelo viés intratextual, de parte do teatro do autor e O fiel e a pedra. Martins
viu na peça Guerra do Cansa-Cavalo um “desdobramento experimental de
temas, motivos e expedientes formais mobilizados no romance”. A mescla de
gêneros é uma constante na obra do escritor. Elementos teatrais, por sinal,
estão presentes também no livro de ensaios Guerra sem testemunhas (1969).
Gilberto Martins lembra que O fiel e a pedra e Guerra do Cansa-Cavalo marcam o ponto de virada na produção ficcional e dramatúrgica de Osman Lins,
que passa de “tradicional” a “voos” mais experimentais.
Dois estudos dividem a quarta parte deste livro, “Plataforma de chegada e de saída”: “O fiel, a pedra: como ouro à flor da página”, de Elizabeth
Hazin, e “O fiel e a pedra na construção da obra osmaniana”, de Odalice de
Castro Silva. Embora tenham objetivos semelhantes, esses ensaios trilham
veredas diferentes.
Para evitar caminhos já percorridos pela crítica a respeito do romance,
Elizabeth Hazin, coordenadora na Universidade de Brasília (UnB) do Grupo
de Estudos Osmanianos: arquivo, obra, campo literário, foi atrás de “sementes
do que viria depois” de O fiel e a pedra. Sua esperança: “captar o ponto de
mudança (seria isso possível?) que caracteriza esse romance, segundo seu
autor, como plataforma de chegada e de saída”. Pesquisadora incansável
de segredos da obra de Osman Lins, ela sabia que a tentativa não seria vã.
Procurou e achou preciosidades.

8
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A isca talvez tenha sido o rico ensaio “O tempo em «Feliz aniversário»”, que o autor de Nove, novena
publicou na revista Colóquio Letras n. 19 (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, maio de 1974,
p. 16-22). Além disso, os dois autores, tão grandes quanto originais, têm forte identidade. O que Teresa
Montero diz sobre a autora de Laços de família no prefácio de Todas as cartas se aplica também a
Osman Lins: “Clarice não entende a vida sem o pleno exercício da própria essência” (Rio de Janeiro:
Rocco, 2020, p. 15). No exercício da “essência”, está incluído sobretudo, claro, o ofício de escritor.
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O romancista considerava “ridículos e patéticos os autores que passam
a vida inteira explicando a própria obra”, mas não deixava de reconhecer que
às vezes “uma palavra do autor é útil”, como a carta de Malcolm Lowry ao
editor “dando certas coordenadas” de Sob o vulcão.9 Dotada de olhar perspicaz, de inquieta calma e destreza no uso de sua bateia literária, Elizabeth
descobriu que cartas de Osman Lins a amigos escritores e, em alguns casos, a
jornalistas que o entrevistaram e a críticos literários são como ouro de aluvião.
No rascunho de uma carta não enviada a Pierre Carré, que poderia ser
o tradutor de O fiel e a pedra para o francês (o romance acabou traduzido por
Maryvonne Lapouge), Osman Lins afirma que certas constantes temáticas e
obsessões de Nove, novena e Avalovara já despontam no romance de 1961:
“minha identificação com os mitos; a fascinação pela dualidade (Ascânio,
em certa medida, é uma repetição de Bernardo); a busca e a imagem escondida do ancestral (Ascânio procurando uma fotografia da mãe morta); [e em
uma nota marginal manuscrita: O segundo nascimento (esboçado simbolicamente nas cenas em que B. cruza o rio a nado e na chegada de Ascânio
ao engenho, numa tarde de [ilegível] é tema desenvolvido largamente no
romance que ora escrevo)]; a descida aos infernos (a ida de Bernardo para
o engenho é um mergulho no Hades, assim como representa esse mergulho
grande parte da experiência de Joana Carolina, no Retábulo; e o sonho de
Teresa com o filho, no cap. XLV, é, em proporções reduzidas, uma visita ao
inferno); a destruição. Mas, principalmente, [...]”.
Prefácio não pode revelar tudo.
Elizabeth colheu sementes férteis (ou pepitas brilhantes) em outras
cartas, especialmente ao crítico literário Nogueira Moutinho, que escreveu
dois artigos sobre o romance: “O fiel e a pedra” e “Voltando a O fiel e a pedra”,
este após os comentários do autor em correspondência a ele. A estudiosa
amplia o elo entre os livros de Osman Lins e aplica no mesmo fio do colar
pedras preciosas (“ouro à flor da página”) garimpadas desde O fiel e a pedra,
Nove, novena, Avalovara até A rainha dos cárceres da Grécia.
Odalice de Castro Silva como que repassa, em “O fiel e a pedra na
construção da obra osmaniana”, encontros, percursos e revelações da obra
vistos por outros estudiosos deste e de outros livros de ensaios, mas também,
naturalmente, traz novas contribuições. Se nos primeiros textos de ficção de
Osman Lins os leitores encontraram exercícios de imaginação e “mergulho”
9

Evangelho na taba, p. 268.
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em obras clássicas de sua formação, nos encontros seguintes puderam perceber que “um feixe de caminhos e de ramificações tornou o escritor, esteta e
pensador pernambucano capaz de ousadias formais” surpreendentes, como
Nove, novena, Avalovara, A rainha dos cárceres da Grécia e a novela (“pequena
joia”) “Domingo de Páscoa”, de 1978.
Odalice mostra como e por que O fiel e a pedra “não é mais uma
entre as publicações pós-romance de 30 do Nordeste”. Em confluência com
o estudo de Luciano Brito, a ensaísta constata que “a percepção osmaniana
do mundo não comportava [...] nenhum sinal de crença desarmada nos sentimentos humanos”. Ela exemplifica: “Ascânio, Bernardo e o narrador são
divididos entre vislumbres de iluminada esperança e sombras que nascem
do mistério do mundo”.
E constata, ainda, que as referências de obras clássicas no romance
“assentam a linguagem, a forma, as bases filosóficas do autor e de O fiel e a
pedra e, ao mesmo tempo, lançam aos leitores os desafios de integrarem a
narração e de ver e interpretar a proximidade e a distância entre matrizes do
pensamento, matrizes conceituais, a respeito da condição humana e os personagens em drama, entre o medo, os porquês da vida, entre as dúvidas e os
deslumbramentos”. Ela reafirma o que outros críticos já haviam constatado:
Osman Lins “mantém o fiel em equilíbrio, entre tensões da vida e da obra”.
Em “O fiel e a pedra: da primeira para a segunda edição”, na quinta
parte deste volume, Nelson Luís Barbosa, além de fazer um trabalho paciente
e cuidadoso de cotejar a edição inicial e a definitiva, traz valiosas e inéditas informações sobre o romance, incluindo cartas do escritor a amigos e o
rompimento dele com Ênio Silveira (1925-1996), editor da Civilização Brasileira, que havia lançado o livro. O que aconteceu, na reedição, com os dois
capítulos IX que por algum engano entraram na primeira? O que houve para
essa duplicidade? Como poderia ter sido evitada? O texto de um deles foi
completamente suprimido depois? A opinião de algum crítico levou Osman
Lins a fazer mudanças no romance? Pesquisador tarimbado, autor de E viva
a vida! (à espera de publicação), edição anotada e comentada da correspondência entre Osman Lins e Hermilo Borba Filho (1917-1976) iniciada em
1965, responde a essas e outras questões.
Nelson Barbosa organizou em duas colunas paralelas, com indicação
dos capítulos e das páginas da edição de 1961 e da de 1967 (a definitiva),
os principais trechos de O fiel e a pedra suprimidos ou acrescentados pelo
romancista e destacou em itálico as alterações. Em suma: o escritor enxugou
o texto. Em nenhum outro livro Osman Lins mexeu tanto para as reedições.
20
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O esmero desses trabalhos, o de Osman Lins e de Nelson Barbosa, seria uma
aula-chave em uma oficina de criação literária. As mudanças mais substanciais ocorrem no fecho do livro, “Capítulo sem número, à maneira de
remate”, desde a edição inicial um relato com predominância de sumário,
o que contrasta com o restante do romance. O pesquisador constata: “O que
se depreende dessas questões [...] é que o texto do romance O fiel e a pedra,
nessas suas ambas configurações, parece permitir ao longo do tempo novas
abordagens ou mesmo novos rumos de interpretação e/ou leitura”. O estudo
de Nelson Barbosa traz um anexo que entra para a história do romance.
Na Parte 6, em “O fiel e a pedra: notas para uma transcrição cinematográfica”, Teresa Dias, autora de Um teatro que conta: a dramaturgia de
Osman Lins (São Paulo: Hucitec, 2011) e, juntamente com o cineasta Joel
Yamaji, do roteiro já concluído de A rainha dos cárceres da Grécia para o
cinema, informa em que ponto se encontra o novo trabalho e adianta alguns
detalhes dele. Será um western, mas “um roteiro que preserve a natureza
épica e dimensão humana presentes no romance”. O roteiro busca o máximo
de fidelidade à história original e traz cenas novas, como Bernardo numa
ponte, fiscalizando caminhões, um trabalho anterior aos episódios narrados
do romance. “A importância da cena reside no fato de introduzir a primeira
sequência sobre o caráter do herói: quando o homem percebe que os patrões
a quem servia eram corruptos, abandona o emprego.” A travessia de um rio
a nado por Bernardo aos 15 anos, “prenúncio dos enfrentamentos pelos
quais iria passar”, também entrará no filme. Esse novo roteiro e o anterior,
de A rainha..., certamente dependem de melhores ares na cultura brasileira
para se tornarem realidade e chegarem aos cinemas.
A exemplo de O fiel e a pedra e de Avalovara e A rainha dos cárceres da
Grécia, cujos capítulos finais não têm numeração nem seguem o modelo dos
que os precedem, Sandra Nitrini escolheu para fechar esta relevante coletânea de ensaios um texto extra, diferente: “Entrevista – Osman Lins: O fiel e a
pedra e Eneida”, publicada num jornal em janeiro de 1962. A conversa com o
jornalista teve parte ao vivo e parte por escrito. Nas respostas, o romancista
parece ter composto um possível roteiro para futuras abordagens críticas do
livro, o que os quinze ensaístas materializam aqui com vigor. Osman Lins iria
galgar patamares ainda mais elevados nos anos 1960 e na década seguinte,
mas certamente tinha plena consciência de que havia acabado de publicar
um clássico da Literatura Brasileira do século XX.
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CONFISSÃO

“E

ntregue, desde ontem, à revisão de O fiel e a pedra, essa tentativa de transposição, para o Nordeste de 1936, da Eneida.
Não propriamente uma transposição, uma vez que muitos dos
personagens e fatos apresentados têm origem na minha experiência. Mas
a verdade é que o romance, já iniciado, foi replanejado tendo em vista o
poema de Virgílio.
Daí o tom algumas vezes descritivo do livro. Mas duas outras razões,
talvez mais importantes, respondem pelo que há de exterior na obra. Uma,
intelectual, é a reação contra certa literatura «despojada», contra a qual se
insurge Gilberto Freyre. Outra é de natureza passional. Ascânio angustia-se
com o desaparecimento de seus mitos. Ele vê, em todas as coisas amáveis,
uma garra escondida, um dente a corroê-las. Embora não possa dizer, desse
personagem, que seja autobiográfico, a verdade é que, em certa época, perturbava-me esse fugir das coisas entre as minhas mãos. Principalmente o
fim irremediável de tudo o que constituiu o mundo da minha infância, que
absolutamente não foi risonha, nem festiva, antes solitária e cinzenta, mas
onde conheci a ilusão do eterno.
Ora, O fiel e a pedra foi uma tentativa de reconstituí-la, de refazer o
meu reino devastado, tarefa que só através do romance poderia tentar. Pois
eu também tivera destruída a minha Troia, cujos muros pareciam-me inexpugnáveis. As alusões, no romance, a cheiros, a rumores, árvores e bichos,
decorrem quase sempre daquela ânsia de prender a vida, que era o traço
mais intenso de Ascânio; e à necessidade de fixar, ou de recuperar, uma vida
que já não existe, necessidade hoje ultrapassada, porém, que se tornou, na
época em que concebi e elaborei este romance, irresistível. Eu queria reerguer,

com amor e lucidez, o tempo de minha eternidade e, nele, tentar mover meus
mitos, os heróis da minha infância, minha mitologia.”
(José, personagem alter ego de Osman Lins, Marinheiro de primeira viagem)
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PARTE 1

Mergulho no romance e
em sua linguagem poética

FUNÇÕES DA DESCRIÇÃO
EM O FIEL E A PEDRA
Leyla Perrone-Moisés1

O

fiel e a pedra é o segundo romance de Osman Lins. Com esse livro,
publicado aos 36 anos, o escritor provou que já era um mestre de
seu ofício. Definido por ele como “uma plataforma de chegada e
de saída”, esse livro encerra uma fase de sua obra, dando lugar a outra. É um
romance moderno; não é modernista nem experimental, como seriam os
da fase seguinte.
O consenso tradicional afirma que a narrativa de ficção utiliza três
principais tipos de representação: a das ações ou acontecimentos; a dos
lugares, personagens ou objetos; a das falas das personagens. A descrição
pertence ao segundo tipo de representação. Como romancista moderno,
Osman utiliza esses três tipos de representação: a narração, a descrição e os
diálogos, além do monólogo interior, que é também uma técnica moderna.
Equilibrar a narrativa das ações com as descrições dos cenários em
que elas se desenrolam é um problema para o romancista moderno. A descrição tem como referente o espaço. Ela é uma pausa que não pode ser muito
longa, sob pena de ameaçar a progressão da narrativa, que se desenvolve
no tempo. Para o escritor, isso é uma questão de ritmo. Em O fiel e a pedra
1
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as descrições são sabiamente dosadas pelo romancista, para que essas se
harmonizem com a ação, não apenas do ponto de vista do ritmo narrativo,
mas também da qualificação das personagens e suas ações. O que vou propor se refere à perfeita integração dos significados na forma das descrições
presentes no romance.
Num bom romance, as descrições não são meros acréscimos. Elas
acumulam múltiplas funções. Uma dessas é a função anunciadora dos acontecimentos. O fiel e a pedra começa por uma descrição. São dois parágrafos
que introduzem o leitor num ambiente sombrio e angustiante: “A lâmpada
pendia do fio empoeirado [...] gélida, imóvel e ameaçadora”. Fora da casa, “as
luzes amarelas dos postes, nas esquinas, iluminavam um mundo semimorto
e quente” (Lins, 2007, p. 13). Só aos poucos o romancista vai introduzindo os
dados que permitem a compreensão de que se trata da vigília de uma criança
agonizante. Essa descrição inicial anuncia o relato de acontecimentos graves
e possivelmente trágicos.
Ao longo do livro as descrições de paisagens são numerosas. Essas
paisagens são as do Engenho do Surrão, de seus arredores e da cidade de
Vitória. Elas podem ser identificadas como pertencentes à Zona da Mata
pernambucana e, como tal, criam o cenário realista habitual dos romances
regionalistas. À primeira vista, O fiel e a pedra é um romance regionalista,
já que narra uma história situada em Pernambuco, na época do declínio dos
grandes engenhos de cana-de-açúcar. Entretanto, ao enfrentar esse gênero,
consolidado há décadas no Brasil, o romancista se opõe a algumas de suas
características, e isso já tem sido apontado pela crítica. Seu objetivo principal
não é retratar uma natureza e uma sociedade típicas de determinada região,
ou exaltá-la de maneira bairrista ou nacionalista. Embora muito preocupado
com a realidade brasileira, Osman Lins não era nacionalista; era cosmopolita e viajante. Sua meta, nesse romance, é mais ampla: é psicológica, moral
e, em certa medida, metafísica. É o retrato de um homem e o relato de sua
luta, a qual se configura, num nível mais elevado, como a luta do bem contra
o mal. As epígrafes colhidas em Virgílio, Homero e Camões, já largamente
estudadas, mostram sua visada épica e trans-histórica.
Nesse romance, a maior parte das descrições tem uma função metafórica ou comparativa. O entorno da personagem funciona, então, como
uma metáfora de suas características pessoais. Ao longo de O fiel e a pedra,
Teresa é definida como semelhante aos eucaliptos:
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E no monte, de um desenho calmo, enfileiravam-se treze pés de eucalipto. Eram ainda novos, mas já haviam adquirido a esbeltez juvenil e
alçavam-se felizes naquela elevação de um plácido rigor. Oscilavam sob
o vento ao entardecer. As sombras de alguns desciam sobre o laranjal,
animavam o quintal abandonado, faziam estremecer as paredes da cozinha. Os reflexos de ouro e violeta do sol davam às suas folhas, àquela
hora, uma aparência de plumagem. Seus troncos macios brilhavam
como porcelana. Teresa sentiu, no seu coração, que através de longos
meses teria naquelas árvores, que a ela se assemelhavam no talhe e
com as quais poderia ter um misterioso parentesco, companheiras fiéis
(Lins, 2007, p. 61).

Nessa descrição, as árvores e a personagem se assemelham explicitamente pelo talhe, e implicitamente pela “elevação de um plácido rigor”.
A leveza da “plumagem”, a maciez e a delicadeza da porcelana são, também,
atributos da personagem. Os eucaliptos são referidos em outros trechos do
romance. Uma das mais extensas descrições dos eucaliptos se situa na véspera da partida de Teresa:
O sol novo iluminava uma parte do varal, banhava os eucaliptos no
espinhaço do monte. Por mais que vivesse, disso estava certa, sempre
haveria de lembrar aquela encosta, mutável segundo as horas do dia e
as épocas do ano, enevoada e triste nas manhãs de inverno, brilhante
após a chuva, radiosa quando o sol nascia e tão bela nas tardes claras, quando as sombras dos eucaliptos desciam lentamente a colina,
primeiro o móvel tecido da folhagem, depois as linhas paralelas dos
troncos, traçando aquelas alternâncias, linhas de sombra e faixas de
luz, um gradeado mágico onde seria doce caminhar e que desaparecia
com o sol posto (ibidem, p. 268).

Novas relações são aí indicadas entre o estado de espírito de Teresa e
a aparência mutável dos eucaliptos, ora triste, ora radiosa, conforme o andar
dos acontecimentos. Além disso, a descrição aponta as linhas paralelas dos
troncos, que se harmonizam com a retidão de sua caminhada existencial,
paralela à de Bernardo, “uma retidão sempre mais pura” registrada no fim
do romance (ibidem, p. 372).
A maior parte das descrições do romance contém referências a árvores.
Em algumas passagens, a ligação de personagens com árvores é simbólica.
Note-se que o próprio sobrenome do protagonista, Bernardo Cedro, é o nome
de uma árvore: uma árvore forte, alta, de tronco reto, inflexível como ele. Uma
árvore que é, como ele, “modelo de grandezas” (ibidem, p. 37). A própria
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Teresa, quando finalmente encerra o luto do filho, é comparada a uma árvore
que refloresce: “Uma sensação feliz, tão semelhante, lembrava-se, à que a houvera feito enrubescer quando pusera de novo um vestido claro, após o luto do
pai — impressão de reinício, algo como o possível júbilo de uma árvore que
reflorisse — a envolveu” (ibidem, p. 262). E no episódio final, o desconhecido
que integra o bando de Nestor Benício é descrito como um “homem-árvore”:
“Que fazia temível aquele rosto pardo? Lembrava certas árvores velhíssimas.
Um rosto de madeira, modelado a foice – e grande, desmedido, rijamente
plantado sobre o tronco informe” (ibidem, p. 346). O jagunço é visto como
o remanescente arcaico de uma natureza maltratada.
Muitas outras árvores são referidas no romance: paineiras, bananeiras, laranjeiras, mangueiras etc. Elas não têm por objetivo acrescentar cor
local ao texto, nem têm função documental com respeito à região em que se
situa o enredo. O cedro e o eucalipto, árvores simbólicas do romance, não
são árvores nativas da Zona da Mata pernambucana; são árvores importadas. Lembremos que Osman Lins não se importava com o realismo regional,
tendo dado prova disso quando sugeriu à tradutora de Nove, novena que
substituísse a cultura da cana pela cultura da vinha, para tornar a obra mais
compreensível ao leitor europeu.
O capítulo final, não por acaso intitulado “O homem decide o seu destino”, narra os acontecimentos conclusivos da trama. Esses acontecimentos
se iniciam no fim da tarde e prosseguem até o anoitecer. As ações e diálogos
são entremeadas de breves descrições, que registram as mudanças de luz na
paisagem. O desaparecimento progressivo da luz faz que as descrições deixem de ser meramente espaciais, para se adequarem ao tempo da narrativa.
Ao invés de rivalizar com a narração, elas marcam o lento passar das horas
que dá aos acontecimentos finais uma solenidade épica.
Se isolarmos essas descrições, que emergem pontualmente na narração, veremos como evolui a luz, do fim da tarde à noite fechada:
Além das portas, no monte, o bamburral — agora mais verde e sem
brilho — movia-se de leve e as copadas jaqueiras, hirtas, recuperavam
seu viço à luz da tarde (ibidem, p. 338).
A sombra da casa projetava-se no pátio. Eram cada vez mais brandas
as cores da paisagem (ibidem, p. 343).
As paredes ficaram mais escuras (ibidem, p. 344).
O medo crescia, apoderava-se de sua alma como a sombra do pátio
(ibidem, p. 347).
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Na paisagem ainda clara de sol já havia uma tristeza noturna
(ibidem, p. 350).
Cresciam as sombras (ibidem, p. 354).
Olhou as árvores, não viu folhagem. Só gravetos e troncos, paisagem
estorricada. Mundo negro e sujo! (ibidem, p. 364).
Avie, que é de noite, menino! (ibidem, p. 368).

E a última frase do capítulo, é: “As primeiras estrelas despontavam”
(ibidem p. 370). Assim como houve uma reversão da trama, do perigo
de morte à salvação e à vida, as estrelas são uma reversão do escuro à
luminosidade, a vitória do bem sobre o mal. As estrelas anunciam e metaforizam um final feliz.
Além de acompanhar a passagem das horas, as descrições desse capítulo cumprem a função de suspense da narrativa. A narração é uma forma
sucessiva do discurso, que é isomorfo à temporalidade da narração. A descrição é uma parada, curta ou longa, na sucessão temporal. Se compararmos
a narração a um filme, a descrição é um instantâneo fotográfico. O leitor
de O fiel e a pedra, ansioso por saber como será o final desse último duelo,
é várias vezes detido por essas descrições:
Na tarde de verão, houve como um vento ríspido de agosto, que agitou
o bamburral, as árvores distantes, as bananeiras no córrego, o alpendre,
deslizou pesado sobre as telhas. Um turbilhão de flocos voou das barrigudas gêmeas, girou suavemente em torno dos capangas. Passado o
vento, a tarde pareceu mais dura e iníqua. Longe, contra o céu rosado,
erguiam-se as mangueiras imóveis e nem as folhas dos bambus tremiam.
Um mundo inteiriçado (ibidem, p. 358).

Nesse parágrafo, sujeitos, predicados e verbos seguem a progressão do
movimento à imobilidade: um vento ríspido → agitou → deslizou pesado; um
turbilhão de flocos voou → girou; as mangueiras imóveis → nem as folhas dos
bambus tremiam → um mundo inteiriçado. O controle exercido pelo romancista sobre o ritmo da narrativa é total, fazendo que a ansiedade do leitor
cresça junto com a angústia de Bernardo Cedro. As descrições assumem,
então, mais uma função: a função expressiva da psicologia da personagem.
“Inteiriçado” é uma palavra polissêmica: é sinônimo de tenso, de rígido;
mas também evoca fonicamente “eriçado”, arrepiado de medo, e deriva etimologicamente de “inteireza”, característica moral de Bernardo.
Outro trecho nos permite ver melhor outra função da descrição:
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Cresciam as sombras. O claro chão do alpendre e o chão do pátio,
verdes remotos, tudo se fechava, tendia para um negror de portas
velhas. Na paisagem como que nublada, naquela mútua infiltração de
cores, terra e folhagem entretecendo-se, começando a fundir-se no tom
pesado e baço do anoitecer, os homens quase imóveis destacavam-se,
revestidos de um esplendor que os fazia mais sinistros, a luz em torno
deles lembrando esse fulgor mortal com que, em certos dias de chuva,
um sol oculto endurece as saliências das nuvens. Vinham as sombras,
marcavam as pregas das roupas, cavidades, rugas: e ombros, zigomas,
dorsos de mão, tudo fulgia com um brilho frio de arranhões de chumbo
(ibidem, p. 354).

Nesse parágrafo, além da já assinalada diminuição da luz indicada
pelos verbos e predicados, verificamos uma série de oxímoros: esplendor
sinistro; sol oculto; fulgor mortal; brilho de chumbo. O oxímoro é uma figura
de retórica que, ao surgir no texto, provoca também uma parada reflexiva.
A junção de conceitos opostos obriga o leitor a considerar uma dimensão
da significação que ultrapassa a racionalidade.
Que mestre das palavras era Osman Lins! Além da riqueza vocabular
dessas descrições, em que as palavras precisas nunca se repetem, sua escolha
e seu alinhamento realizam a mais perfeita fusão entre o que é narrado, o que
é descrito e o que é significado. Que função é essa, que traz para a materialidade do texto essa profusão infinita de significados? É a função poética.
A poesia que emana ao longo de O fiel e a pedra não é ornamental; ela não
“embeleza” o texto, ela é a língua no máximo de suas possibilidades, poiésis.
Como grande personagem de um romance moderno, trata-se de um
herói problemático. Ele não se considera superior, tem constantes dúvidas
sobre suas decisões até o ponto de se sentir culpado de algumas delas. Mais
do que praticar atos heroicos, ele espera: “Pensar, medir, tomar posição. Situações como a sua exigiam uma espera” (ibidem, p. 320). Isso faz de O fiel e a
pedra um romance menos de ação do que de psicologia e de moral. A vida
de Bernardo Cedro, mais do que a história de um herói, é um elogio do valor
ético da paciência.
Ora, ao obrigar o leitor a um ritmo mais lento do que o comum num
livro de ação, Osman Lins lhe ensina também a paciência necessária para
atentar à função poética do texto, levando-o à plena fruição da leitura.
Nestes tempos de predominância ideológica, é bom lembrar que um grande
romance é um artefato, isto é, feito com arte. O texto literário não é transparente, não é simples comunicação e significados, como um documento
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ou uma reportagem. Numa grande obra, é a interação entre significante
e significado que produz a significação, a qual é mais vasta e ambígua do
que o significado.
Vários críticos têm observado que esse é um romance poético, pela
aura lírica e épica que dele emana, mas pouco se tem falado da qualidade
poética específica de sua escrita. Examinando as múltiplas funções das descrições presentes no romance, procurei mostrar esse valor na produção do
texto. O cuidado e a competência de Osman Lins, na escrita desse romance
e dos posteriores, exigem nossa atenção para com o trabalho do significante em sua obra.
Referência
LINS, O. O fiel e a pedra. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
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OSMAN LINS E O FIEL E A PEDRA:
o Nordeste que nos deste
Regina Igel1

B

aseando este estudo parcialmente na teoria de afetividade de Roger
S. Ulrich (1983), recorta-se nesse romance a aplicação dessa teoria:
a emocionalidade do protagonista Bernardo pelas circunstâncias físicas (casa, sertão, estradas, açude, matagal e pessoas) é derivada e, ao mesmo tempo, é recipiente de seu estado psicológico-afetivo. Na elucidação de
inúmeras teorias relativas à afetividade, como listadas por Ulrich, a conclusão é que afeto ou emoção é um elemento humano inato. Dele decorrem as
reações individuais a um estímulo sustentado pela atmosfera circundante,
que pode ser o interior de uma casa, a escuridão de um túnel, ou a amplidão de um deserto, como também a algaravia de cantos de pássaros com o
som de suas asas em voo em conjunto com o aroma de flores ou a umidade
de plantas. Pela própria teoria de Ulrich, que se estende por vários segmentos das atividades humanas, o afeto tem um efeito estético ou é derivado
desse efeito. Portanto, a visão psicológica de Ulrich e de outros estudiosos
nas áreas da psiquiatria, psicologia e neuropsicologia avança o processo do
afeto para o campo da estética. Por exemplo, um processo de urbanização
sendo calculado por engenheiros e entregue a arquitetos, o projeto deve
idealmente visualizar o emocional das pessoas que vão se utilizar desse ambiente, que deve ser, no mínimo, além de prático, esteticamente agradável.
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Quando não há um projeto desse teor, quando a natureza toma as rédeas
do seu crescimento, o ser humano também usufrui dessa paisagem por seus
sentimentos e procura a beleza que talvez esteja escondida no emaranhado
de troncos e copas de árvores, plantas rasteiras, ramos parasitas, bichos,
insetos, aves... O que ele retira dela tanto pode ser um bálsamo, como atesta
a poesia francesa do século XIX, como uma tirania, como se pode deduzir
da vivência precária e isolada numa ilha abandonada, tão bem descrita na
escola romântica literária.
No panorama em foco, a teoria de Ulrich encontra eco em várias passagens do romance O fiel e a pedra (Lins, 1967),2 nas quais se destacam tanto
o grau emotivo de alguns personagens quanto a percepção estética diante
do que visualizam. Entre essas, sobressai uma breve descrição envolvendo o
protagonista desgostoso e o valor extraído do meio ambiente, no caso, o matagal circundante. Isso se faz evidente em certa ocasião em que Bernardo,
profundamente desgostoso, “cobriu os olhos com os braços, uma súbita,
penetrante ânsia no coração. Serei sempre assim, pensou, um homem sem
sossego, eternamente às voltas com visões?” (ibidem, p. 48). Mas a paisagem
ativada por pássaros, insetos e mamíferos o resgata, o isola do seu sofrimento
e o transforma em parte do cenário, ao internalizar o ambiente circundante,
passando a imbricar com ele, como se observa neste recorte:
O animal bebia, quietamente [...] Cabras-cegas voavam ... Um casal
de canários pousara ... Cigarras cantavam e um bode novo ... berrava
... Ele tinha a impressão, em face daquela calma, de estar no centro de
um campo interminável. .... como se ele próprio fosse a terra, fizesse
parte da terra, sentisse com ela – e a si próprio exclamara: Isto é a paz,
é a paz (ibidem, pp. 48-49).

Ele humano, completo em carne, osso e nervos, entrega-se à terra,
ao panorama que se desenrola à sua vista e faz dele não só o seu hábitat, mas
o seu próprio organismo. Personagem adâmico, ele se transforma em terra,
ao contrário de Adão que da terra fez-se homem... Um congraçamento que
agiliza a teoria de Ulrich de que o ser humano é “tomado” pela emoção que
ele percebe, por seu sentimento inato, ao seu redor. A paz que Bernardo extrai
do ambiente é o seu êxtase estético, é o sumário dos seus sentimentos (“parte
da terra, sentisse com ela”) na sua solidão que só tinha “a si próprio” para
exclamar: “Isto é a paz, é a paz”. A Natureza local o salva da sua amargura,
2
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o que vai ao encontro da teoria de Ulrich (1983), que registra, no decorrer
da sua apresentação, que indivíduos que estejam sob tensão vão encontrar,
na natureza não agressiva ou ameaçadora, uma influência que o leva a experimentar bem-estar pessoal.
O que aqui se pretende registar é o valor que o autor, Osman Lins,
empresta à natureza, fazendo que ela seja um refletor do espírito dos seus
personagens ou também o elemento que o desvia para um patamar espiritual
ou mental melhor do que aquele em que ele se vê mergulhado. Ao encontrar
a paz no matagal, Bernardo recebe consolo e lenitivo da natureza. Mas não é
assim que ele retrata um dos companheiros, como na passagem em que ele
define Miguel, seu ex-empregador: “Tinha sua beleza, o Engenho, agora de
fogo-morto. Açude, regato perene, muitos cajueiros, cana, filas de eucaliptos”
(Lins, 1967, p. 28), “Miguel é um homem de fogo-morto — dizia Bernardo a
si mesmo” (ibidem, p. 48). Mais do que uma metáfora, Miguel, igualado ao
fogo-morto, é a alegoria de uma vida falha, como as fazendas decadentes do
ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste e em outras áreas do país. A emoção
afetiva de Bernardo em relação a Miguel (que lhe deu emprego e nele confiou cegamente) é perturbada, pois sua imagem de herói salvador passa a ser
a de um homem malogrado, falível. O ex-empregado de Miguel encontra
uma alegoria para definir o seu ex-empregador: “fogo-morto”.
Além das paisagens típicas do Nordeste, como o são os açudes, são
constantes as intervenções ou as conjunções da flora e da fauna na constituição das emoções dos personagens, como se eles não pudessem ser
mais bem representados do que pelo meio ambiente e sua influência nos
seus sentimentos.
Osman Lins, além de romancista e contista, foi dramaturgo. Elementos
da mise-en-scène num palco podem ser percebidos na armação dos cenários
em que o autor encaixou seus personagens, como nos parágrafos iniciais do
capítulo XXXVIII, entre outros:
Os flocos das paineiras haviam começado a cair. Sentado, por trás do
balcão, inativo, Bernardo contemplava-os. [...] A manhã subia, vagarosa. Fazia calor. Urravam os animais no cercadinho, a patativa chorava
no poleiro, a lã da barriguda voava no ar quente. Antônio Chá aparecia, calado como nunca, olhava a medo o padrinho, voltava o rosto,
ia embora (Lins, 1967, p. 205).

A flora e a fauna aqui aproximam-se como “pano de fundo”: ao silêncio
sufocante, ao calor intenso, juntam-se urros animalescos, choro de pássaro

Osman Lins e O fiel e a pedra: o Nordeste que nos deste

37

canoro, flocos macios da paineira esvoaçam no ar quente. O ambiente é asfixiante, quase paralítico, com a presença de Bernardo parado e a chegada e
saída do amigo “calado”, Antônio Chá. Nada perturbou o ambiente natural,
quase teatral, para desfazer a inatividade de Bernardo ou a mudez de Chá.
E deve ser. A emoção resulta da tensão ambiental, que se espraia como os
“flocos macios da paineira” e perturbam como o choro da patativa ou os
urros dos animais.
Afeto e sentido estético são harmoniosamente unidos, mas nem por
isso se referem somente à paz ou ao belo. Na abertura do romance, o ambiente
em que uma criança, filho de Bernardo e Teresa, está por falecer, a cena é o
oposto do que seria paz e beleza. O dramaturgo Lins instala o casal e seu filho
moribundo em um cenário o bastante funéreo como para registar o que vai
no peito e no coração dos pais, como sintetizada na epígrafe do capítulo I:
“A noite, a morte, a solidão, o amor e a madrugada”. Os três primeiros elementos dessa citação (noite, morte, solidão) lembram trevas e o que tem de
tenebroso um ambiente onde reina a Morte, por onde circula um ar nefasto;
os dois últimos elementos (amor, madrugada) elevam esse cadafalso de
martírios para a esperançosa luz do amor e de um novo dia. Afeto e estética
se representam por amor e madrugada, escolhas conscientes do autor que,
inconscientemente, vem ao encontro de uma teoria científica, esmiuçada
por estudiosos que querem chegar ao cerne do que nós conhecemos, de
forma geral, como sentimentos emotivos e regozijo diante da beleza natural.
O autor, por seu narrador, cria atmosferas condizentes com o estado espiritual e mental dos seus personagens. É interessante observar como o autor
faz seus personagens emergirem quase sempre envolvidos numa atmosfera
pendente do estado espiritual e mental deles, ou são eles que envolvem o
ambiente com sua espiritualidade? Pode-se pensar numa “brasilidade” na
constância em que o afeto se manifesta nessa obra, que revela quadros pictórico-verbais da natureza tanto humana quanto da vida vegetal e animal?3
O fiel e a pedra: é uma escrita realista ou alegórica? Pode ser ambas:
realista e alegórica. Pela parte realista responde o enredo, que focaliza o sertão nordestino, tanto o seu setor semiurbano quanto o rural, seus habitantes
e visitantes; insere personagens que ainda hoje, passados 60 anos de sua
3
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Afeição, termo presente no Hino à Bandeira (composto por Olavo Bilac e Francisco Braga), no seu
refrão: “Recebe o afeto que se encerra /em nosso peito juvenil / querido símbolo da terra / da amada
terra do Brasil” é a emoção a que se refere, de modo sofisticado e erudito, Roger Ulrich, ao conceituar o afeto como se fosse um rizoma inerente ao ser humano, mas que ele tem de cultivar, se quiser
mantê-lo como parte de si.

O fiel e a pedra, de Osman Lins | O Nordeste de 30: entre a tradição clássica e o romance moderno

projeção em O fiel e a pedra, são reconhecíveis, se nos dermos tempo para
essa função, caminhando pelas cidadezinhas e pelos matagais nordestinos.
As paisagens rural e semiurbana podem ter mudado, mas os personagens e
seus conflitos ainda permanecem ativos, pelo que se lê em um e outro noticiário atual.
A parte alegórica nesse romance se encontra justamente nesses mesmos personagens vivos, realistas e, igualmente, simbólicos. Cada um deles
carrega, por trás de sua aparência física, suas opções íntimas e existenciais,
sua ternura escamoteada, seu modo delicado de viver, como Teresa, de poucas
palavras, concentrada em suas obrigações de dona de casa, filha respeitosa
para sua mãe (Susana), tia acolhedora (para Ascânio, filho órfão do seu irmão
Álvaro com Cissone), esposa amorosa para Bernardo; Bernardo, seu marido,
homem de princípios e escrúpulos pelos quais daria sua vida, no seu íntimo
é um homem amoroso, filho saudoso da mãe, tio brincalhão e modelo para
seu sobrinho Ascânio e, acima de tudo, um feroz combatente do que é errado
na sociedade circundante, dominada por políticos sem escrúpulos e donos
de terras acostumados a resolver disputas com o assassinato do adversário.
O dono de terras na região é Nestor Benício, ardiloso, astucioso,
encoberto por gestos e fala de amizade e altruísmo, atuando como um ator,
querendo convencer Bernardo de que só tem boas intenções a seu respeito,
o que será desmascarado numa batalha no terreiro do Surrão. Antônio Chá,
o quase-servo de Bernardo, por quem tem uma fidelidade radical atrás de
sua expressão bisonha, guarda a sete chaves seu afeto pelo patrão. Sua ternura vai se revelar nos momentos decisivos do encadeamento de episódios
que vão culminar no combate no terreiro.
Essa é uma parte do Nordeste que Osman Lins nos legou: o conjunto
das histórias narradas mostra, com evidências, atitudes pessoais baseadas na
convicção de uma ação legítima, como a retidão moral e ética de Bernardo.
Ainda que esses traços de sua personalidade lhe tenham trazido pobreza e,
em consequência, a morte de seu filho, ele nunca se afastou das suas certezas do que é certo e do que é errado. A primeira exposição do seu caráter
foi a demissão voluntária de um emprego em escritório da prefeitura local,
por terem chegado ao seu conhecimento as tramoias do prefeito, seu patrão.
Ao sair do tal emprego, sonho de muitos homens da sua idade, foi censurado
no seu círculo familiar e ouviu por muito tempo e quase sempre a reclamação
de Susana, sua sogra. Praticamente, ninguém o entendeu, com exceção de
Teresa, a única a compreender a razão de ele ter saído da prefeitura, apesar
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das próprias dúvidas que o acometeram. Ele pensava: “Agira erradamente?
Era justa a atitude que assumira, tudo para obedecer a uma exigência íntima,
convicção que ninguém — Teresa, sim — parecia entender?” (Lins, 1967, p. 2).
Ainda criança, tinha noção de como agir honestamente, desde que
deu um beijo em sua mãe para que ela lhe permitisse ir banhar-se no rio.
Ficou tão constrangido com seu comportamento, que nem sequer chegou a
se banhar, só botou os pés na água e voltou para casa. Terá aprendido com
sua mãe — Lucinda — como portar-se diante de algo que lhe parecia errado?
Lucinda tinha aceitado Cissone, que poderia ser uma filha bastarda do seu
marido, Vieira Cedro, mas preferiu mostrar-se como acreditando que fosse
filha de outra pessoa. Deixada em sua casa pelo casal que a criava, tratou-a
como se fosse sua. Álvaro, irmão de Teresa, por ela se apaixonou e se casaram.
Ascânio era o filho órfão deles, que foi criado pela mãe de Álvaro, sua avó,
também mãe de Teresa.
A vida segue. Bernardo recebe uma proposta de emprego, de parte
de Miguel Benício. Teresa e ele mudam-se de Vitória para não muito longe
da cidade, e passam a morar num casarão que já tinha visto tempos melhores. Era localizado num antigo engenho, agora “fogo-morto”. Miguel, o seu
dono, queria revitalizar toda a área, plantando, criando gado, mantendo
aberto um armazém para os funcionários, ou colonos, ou jagunços do lugar.
Bernardo aderiu ao plano do proprietário, que se mostrou compreensivo,
honesto e altruísta. Essas qualidades atraíram Bernardo, que passou a trabalhar com gosto e disposição. Mas a alegria do homem não durou muito:
apareceu o boato de que a esposa de Miguel o traía e o homem não sabia
quem era o amante da mulher. Ia pedir divórcio. E para que a esposa não
ficasse com propriedades suas durante a possível partilha judicial, passou suas
propriedades para seu irmão Nestor, com o trato entre eles de que, assim que
o divórcio se realizasse, as terras e as propriedades seriam devolvidas para
Miguel. Esse projeto de passar propriedades para o nome de outra pessoa
é universalmente conhecido. Só quando é um fato excepcionalmente revelador é que a Justiça pode embargar ou desmontar a transferência. Não foi
assim com os irmãos Benício. Uma vez passados os papéis em cartório, com
assinaturas de ambos, misteriosamente Miguel faleceu. Se foi um crime ou
não, o mistério não foi esclarecido.
O romance, a partir desse episódio, envolve a vinculação entre o
dominador e o dominado, do ponto de vista desse último. O dominador é
Nestor Benício, o intentado dominado é Bernardo. Entre os dois, um deles,
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o dominador, tem a capacidade de fingir, ocultar suas intenções, fantasiá-las
com um afeto cuja falsidade é descoberta pela intuição do intentado dominado. No mesmo círculo geográfico está uma mulher fiel como Teresa e
seu possível oposto, uma Creusa, esposa de Miguel Benício, que caiu na
boca do povo por suas concebíveis, mas não prováveis, infidelidades. Nesse
mesmo sertão, que abriga homens cruéis, prontos para matar, emerge um
Bernardo, agraciado por uma inteligência alerta e uma intuição aguda.
Tinha planos de longo alcance, sonhos que nunca foram concretizados a
seu contentamento, mas se compensou pelo casamento com Teresa e seu
desejo de criar família. Nos seus planos não realizados estavam as viagens,
como as que fizera quando mais jovem. Foram um total de oito (Lins, 1967,
p. 23), em companhia de Antônio Chá, um servidor que aparece na história depois de quatro anos de ausência, por ocasião da morte do menino
José, filho de Bernardo e Teresa.
Em certas áreas do romance, as emoções, o afeto se transmitiam pelos
olhos, que expressavam os sentimentos mais do que os sons da garganta.
Como quando da descrição do medo que se apoderou de Teresa, ao saber
da morte de Miguel e de que o engenho era agora propriedade de Nestor.
A vida puxava o tapete sob seus pés. Suas emoções pessimistas esmagavam
seus dias. Ela temia o futuro. Lins revela seus temores na sala da residência que Miguel lhes havia passado, sem que precisassem pagar aluguel por
ela. Como num cenário teatral, Teresa “levantou-se, apanhou o candeeiro
e, aproximando-se do esposo, tocou-lhe no ombro, fitando-o sem que ele
retribuísse o olhar; as pupilas continuaram fixas” (ibidem, p. 98). Quanto a
Bernardo, “De olhos meio fechados [...] ficou a olhar fixamente a chama ...”
(ibidem, p. 99). Para Bernardo, que tinha antecipado problemas entre os
irmãos, ao lado do cadáver de Miguel,
[...] olhou para Nestor Benício, duramente:
— Isso foi crime.
Nestor continuou falando; e João Cardoso, como no princípio,
olhando para o ar.
— Ninguém me tira da cabeça que isso foi crime.
Sentiu, em torno de si, olhares irascivos. Mas João Cardoso voltou-se
devagar [...] baixou o rosto e olhou-o. Sorriu. Seus olhos foscos, rubros,
pareciam ao mesmo tempo enfastiados, compassivos e cheios de ironia (ibidem, p. 95).
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A desconfiança de Bernardo não era baseada apenas no seu instinto
— seu bem treinado olho interno lhe dizia para desconfiar de Nestor, desde
quando este tinha resolvido retirar o gado que pertenceria à mulher viúva do
seu irmão. Bernardo recusou-se a entrar no plano do homem. O confronto
já estava andando por baixo das palavras e dos acenos entre os dois. Pelas
regras éticas de Bernardo, se era verdade que Creusa traíra o marido, o que
era imoral, nem por isso ela deveria perder seus direitos legais, por decisão
arbitrária de Nestor, seu cunhado. Estavam em jogo o presente e o futuro
dos filhos de Miguel e de Creusa, que foi o que motivou Bernardo a proibir que Nestor levasse o gado que não lhe pertencia. Um afeto por Creusa
não seria viável nessas circunstâncias, pois Bernardo mal a conhecia. O que
movimentou seu ardente ódio por Nestor foi tomar consciência de que esse
queria enganar a viúva que ainda tinha de criar seus filhos. A emoção tem
seus torneios — sem conhecer bem Creusa, Bernardo a defendia, e ainda
que soubesse ser verdade que ela teria um amante (que poderia ser o próprio
Nestor), o afeto interiorizado de Bernardo era pelos filhos, ainda menores,
do seu antigo amigo Miguel Benício.
No dia seguinte ao trágico acontecimento que foi a morte inesperada de Miguel, Nestor aparece no barracão ou armazém onde já estava
Bernardo e nesse diálogo Nestor começa a despejar um palavreado livre,
altruísta, autoindulgente, tentando convencer Bernardo a soltar o gado para
seus pastos, animais que pertenciam ao irmão e que agora pertenceriam a
seus filhos: “[...] à mulher não entrego, de maneira alguma. E os meninos
são muito pequenos. [...] Vou transferir o gado para um pasto meu. Deixo
umas cabeças, mas o grosso eu tanjo” (ibidem, p. 101). Bernardo, o sertanejo
forte, destemido, corajoso, enfrenta o homem rico, dono de terras no campo
e casa na cidade, dizendo-lhe: “Você sabe o nome disso” (ibidem, p. 101).
Essa é outra parte do Nordeste que Osman Lins nos entrega: a história de um homem sovina, ganancioso, esperto em ludibriar os outros e
pertencente à classe de proprietários, sendo encarado e desafiado por um
trabalhador da cidade que se transferiu para o campo, ora adaptando seus
conhecimentos adquiridos no emprego na prefeitura, ora aprendendo os
pormenores dos negócios no campo, para os quais fora encarregado por
Miguel Benício.
Armado o primeiro episódio entre o opressor e o quase oprimido,
a matéria literária avança por breves relatos e curtos diálogos entre personagens, às vezes apenas por uma sucinta comunicação entre olhares, como
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visto acima. Essa concisão, observada especialmente pelos capítulos que
abrigam entre três e cinco páginas, pode ser uma tentativa — bem-sucedida
— de o autor querer imitar os contadores de histórias no Nordeste, aqueles
que muitas vezes se faziam acompanhar por um violão, especialmente nos
grandes aglomerados das feiras onde se negociavam animais e terras. Por
regra geral, esses cantores contavam casos acontecidos nas suas paragens ou
em locais afastados. No caso presente, os versos captados do “cancioneiro
popular” pelo escritor fazem parte da primeira epígrafe do volume:
Agora conto a história
de um macho de coragem,
valente sem pabulagem
e natural da Vitória.4

À primeira vista, como leitora, eu quase me convencia das boas intenções anunciadas por Nestor — afinal, ele era irmão de Miguel, uma boa
pessoa. Nestor poderia ser igual ao irmão, pois se assume que tenham crescido na mesma casa, assimilando com os mesmos conceitos humanísticos
que lhes fossem oferecidos. Mas a realidade sertaneja no romance é outra:
Miguel cresceu de uma forma; Nestor, de outra. As diferenças entre eles nos
remetem a uma esfera universal entre o Mal e o Bem, cenários já analisados
por outros estudiosos das obras de Osman.
Na esteira da vida de Bernardo, antes de casar-se e começar sua vida
de homem de família, marido atento e amoroso, pai de filho morto, o que
o alimentava eram as incursões ao desconhecido, as viagens. O sertão não
tinha limites para ele. De Pernambuco ia para a Bahia e outros lugares,
vendendo e comprando gado, ou deslocando grandes blocos de animais a
pedido de proprietários.
Viagem e viagens, tais palavras, no singular e no plural, são emitidas
mais de vinte vezes no percurso da narrativa, que é composta de 50 capítulos, numerados até o 49 em algarismos romanos, o último sem numeração.5
Num desses longos percursos, feito ainda quando mais jovem, sua memória
traz à cena um personagem — Marinheiro — que lhe ensinou a consertar relógios (uma ocupação que terá lugar com um dos personagens de Avalovara).
Foi abandonando as incursões prolongadas, pois era um filho abnegado
4

5

Há uma interessante aproximação entre o cancioneiro popular que apresenta esse volume com Eneida
de Vergílio em Trevizam (2015).
Embora a chamada gráfica seja por “capítulos”, Osman deu o nome de “crônica” na epígrafe do “Capítulo XXVIII” a um dos textos curtos espraiados pelo romance: “[...] Teles Sá, por breve tempo, assume
o primeiro plano nesta crônica” (Lins, 1967, p. 156, grifo meu).
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à sua mãe viúva, a quem não queria deixar sozinha. Para se aliviar desse
desejo incessante, no entanto, ia “passarinhar”, isto é, matar passarinhos na
mata circundante. Mais tarde, a sensibilidade de Teresa o fez desistir dessas
atividades, que exercia em companhia do Antônio Chá. Ambos pararam de
passarinhar, a pedido de Teresa.
“Destas viagens, jamais ele falara muito. Aliás, era homem de contadas
palavras” (Lins, 1967, p. 9). — Assim era Bernardo. E assim também quem
o criou, o escritor Osman Lins que, com palavras contadas, construiu um
universo de pessoas, estradas, casario, plantações, animália, pastos, nascimentos, casamentos, empregos, mortes naturais e por emboscadas, outras
por duelos informais, assassinatos de autoria desconhecida, outros abertamente realizados à luz do sol e da superfície literária. Concisão e brevidade
são os elementos-chave nesse romance.
Para justificar a nomenclatura ao romance como “realista-alegórico”,
o realismo pode ser percebido nas cenas mais cruas, quase sem adjetivação,
pura descrição em sentenças curtas, como já se inicia o primeiro capítulo:
“O menino gemeu, Teresa estremeceu e curvou-se. O homem voltou o rosto.
No fundo de seus olhos azuis houve um lampejo, um brilho intenso de tristeza e raiva” (Lins, 1967, pp. 1 e 2). Sua emoção, sua profunda ternura por
seu menino moribundo se revelou por uma centelha no seu olhar, a ponta
do fogo que o consumia por dentro.
Para acentuar mais ainda o realismo das tintas, Osman distribui personagens e objetos como se fossem atores e pertences num palco, prontos
para avançarem suas falas, como na abertura desse mesmo primeiro capítulo:
“A lâmpada pendia do fio empoeirado, que desaparecia no alto, entre os caibros grossos, ripas negras e grandes telhas vãs. Gélida, imóvel e ameaçadora”
(ibidem, p. 1). Assim era a lâmpada, como a herança facial da morte: gélida,
imóvel e ameaçadora. Pendia sobre a cabeça dos pais do menino que estava
morrendo, numa forma representativa da espada de Dâmocles. A história
envolvendo Dâmocles e o rei Dionísio devia obviamente ser do conhecimento
do escritor, pelo que se conhece do volume de interseções do mundo clássico
greco-romano em seus romances. Essa possibilidade, agora alegórica, se apura
na descrição da condição de Miguel Benício, em outra passagem do romance:
Na voz lenta e um pouco nasalada, vez por outra notava-se um espasmo:
o aneurisma pulsava e ele baixava os olhos, saltados e grandes nas órbitas
cavadas, uns olhos de quem mais nada quer da vida. Tinha seu lastro de
ouro, o respeito alheio, casas, as colinas e vales do Surrão, pastagem e
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gado, aquele amplo Armazém, os grandes canaviais. Disposições e merecimentos para ser feliz. Mas vinham os aperreios de família, a moléstia
impossível de curar. Qual seu padecer, desejaria Bernardo perguntar,
qual a sua insônia, a sua dor mais forte? A doença, o irmão, a mulher
branca? (ibidem, p. 27).

Seria Miguel uma representação simbólica de Dionísio, o rei que mostrou ao cortesão Dâmocles o que era viver sob a ameaça de uma espada presa
ao teto por um fio de crina de cavalo? É visível que Osman Lins nos conta,
nessa passagem, o que é o “lastro de ouro” do senhor das terras e como era
difícil viver sob a inveja alheia e com apoquentação na família. Não é só esse
o lastro alegórico perceptível nessa obra, pois a interferência de obras clássicas gregas e romanas indica não só o conhecimento profundo que o autor
tinha das lendas e dos ensaios, como também sua captação de certos incidentes descritos em obras clássicas e sua adaptação à vivência sertaneja de
seus personagens.6 Ainda no âmbito das transfusões de personagens clássicos
para o calor do sertão, eis Bernardo como vidente, ao assinalar que “Nestor
Benício vai assassinar o irmão” (ibidem, p. 74). Sua intuição correspondeu à
morte de Miguel, ainda que ficasse incompleta ou sequer iniciada uma investigação policial neutra a respeito da morte de Miguel — que sofria de um
aneurisma ameaçador, mas que poderia ainda viver mais. Jamais se saberá.
Ainda no espaço de descrições de cenários quase fotogênicos e prontos para ser transmutados para um palco teatral, como em:
Miguel, como sempre, estava no seu escritório, um rústico soalho de
madeira, a meia-altura das altíssimas paredes e ao qual se tinha acesso
por uma escada grosseira, sem corrimão. Passava tardes e manhãs ali,
sentado diante da escrivaninha, olhando os movimentos inúteis dos
três empregados (ibidem, p. 27).

Essa detalhada descrição do ambiente de trabalho de Miguel é a tônica
de todas as descrições dos ambientes em que se desenvolvem seus personagens, seja em companhia de outros, seja como solitários, como na descrição
do quarto de hotel em que se hospedara o jovem advogado Teles Sá:
Esta cama-patente é meu patíbulo, o centro do meu mundo. Ali, à minha
esquerda, fica o guarda-roupa de madeira castanha, compensada, com
os meus ternos comprados a prestação; ao sul, é o espelho de moldura
laqueada; ao norte, o lavatório de ferro batido, um jarro e uma bacia,
os dois cabides de madeira nua (ibidem, p. 120).
6

Para um estudo de qualidade sobre o tópico em pauta, ver Marquart (2008).

Osman Lins e O fiel e a pedra: o Nordeste que nos deste

45

E arrematando este breve estudo sobre o aspecto realista-alegórico de
O fiel e a pedra, o depoimento de Carlos Felipe Moisés: “O fiel e a pedra é um
poema épico”.7 Ele se refere à poesia que se move ao longo das histórias narradas nesse romance, ao mesmo tempo que o texto concerne ataques brutais
por armas de fogo, emboscadas e, finalmente, o confronto final entre Bernardo e Nestor Benício, seu arqui-inimigo transvestido de camarada jovial,
tranquilo e generoso. Uma verdadeira batalha de campo, da qual Bernardo
saiu vivo pela intervenção de uma espécie de um “deus ex-maquina”, na figura
de Ubaldo, um jagunço a serviço de Nestor, que resolveu poupar a vida de
Bernardo — por lembrança do tratamento humano recebido quando, ao
invadir a casa dele e de Teresa, numa madrugada não muito longínqua, foi
recebido pelo casal com maneiras e modos civilizados. O final feliz da história
é conhecido por todos os que leram esse magnífico livro de aventuras vividas
num recanto isolado do sertão úmido ou semiárido, como querem alguns.
Além dos motivos clássicos na tessitura sertaneja de O fiel e a pedra,
o legado de Osman Lins nesse romance abrange uma série de elementos que,
se são conhecidos por nordestinos em geral, e pernambucanos em particular,
possivelmente constituem-se numa novidade no léxico dos demais brasileiros. Muitos termos referentes à natureza física e a hábitos típicos da região
são enigmáticos para muitos leitores. Tal é o caso, por exemplo, de nomes
de plantas que podem existir em outras regiões do país, mas teriam nomes
distintos desses: jenipapo, jasmineiro-do-cabo, jasmins-laranja, pranto-de-virginia (ibidem, p. 10); crista-de-galo, risos-de-maria (ibidem, p. 15); flores
de muçambé, moitas de avelós, pés de baioneta (ibidem, p. 50). Seu afeto
pela flora nordestina é explícito, não tem nada de sutil. Ele se desprende de
sutilezas quando enumera flores do seu paraíso nordestino.
Também entram, além desse desfile de nomenclatura floral nordestina,
provérbios usados pelo povo, transmitidos em diálogos urdidos no sertão,
como a advertência amigável de Bernardo a Antônio Chá: “Quem muito
fala, muito erra” (ibidem, p. 104), e a sequência de ditos populares emitidos
por um homem, chefe de um bando que muito mais tarde vai poupar a vida
de Bernardo. Ele é Ubaldo, que forçou sua entrada na casa de Bernardo,
de madrugada. São de sua boca estes ditos, muito provavelmente, típicos
do Nordeste: “Quem tem dente, morde a qualquer hora, patrão”; “Quem dá
7
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Depoimento de Carlos Felipe Moisés sobre o período em que conviveu com Osman Lins durante os
anos 1960 e 1970. Gravação de 20 de janeiro, 2016, sob a coordenação de Sandra Nitrini. Disponível
em: <http://ffch.usp.br> (YouTube).

O fiel e a pedra, de Osman Lins | O Nordeste de 30: entre a tradição clássica e o romance moderno

convite, dá festa”; “Porta que abre só pra um é tampa de caixão de defunto”
e “Cuia não cabe num litro” (ibidem, pp. 184-185) e “Onde tem nuvem,
chove” (ibidem, p.289).
No capítulo final, aquele sem numeração, denominado “Capítulo sem
número, à maneira de remate”, fica-se sabendo que se passaram quase 25
anos depois da batalha campal em que morreram Nestor Benício e muitos
dos seus capangas, de que Bernardo foi poupado da morte, mas que passou
perto dela nas seis semanas seguintes àquela que foi mortal para muitos.
Salvo por Ubaldo, aquele mesmo que falava por meio de ditos populares,
seu nome foi dado a um dos filhos de Bernardo e Teresa, que antes tiveram
Joana. Ascânio formou-se em Medicina, está casado e realisticamente é
descrito como pai e marido sem afeto por sua família, para quem o passado
tampouco lhe diz muito. Bernardo progrediu financeiramente, fez negócios
com gado, teve sócio, trabalhou sozinho e, principalmente, se pôs a viajar,
“varando meio mundo” (ibidem, p. 314). Numa dessas viagens, foi visitar
Antônio Chá, casado e com cinco filhos, a quem contou o episódio da batalha entre Nestor e Bernardo e seus acompanhantes, a que deu o nome de
“Guerra do Surrão”. Bernardo sentiu-se engrandecido com esse relato, onde
ele aparecia um herói iluminado, pelo belo espetáculo que Chá fez do seu
antigo patrão às suas crianças.
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A ESCRITA DA VIDA DA MENTE
EM O FIEL E A PEDRA
Luciano Brito1

E

is um assunto que não é, em princípio, evidente: a escrita da vida
da mente em O fiel e a pedra. Em princípio porque, das obras principais de Osman Lins, O fiel e a pedra (Lins, 2007) talvez seja a menos ensaística e a menos abstrata. Não há, em O fiel e a pedra, uma linha
de reflexão explícita sobre a escrita, ou sobre a relação entre literatura e
opressão, como em Avalovara (Lins, 2005a). Não há tampouco, em O fiel
e a pedra, um estudo explícito sobre a escrita dentro da história natural,
como em Nove, novena (Lins, 1994). Enfim, não há, em O fiel e a pedra, um
estudo explícito sobre a leitura e o esquecimento dos livros lidos, como em
A rainha dos cárceres da Grécia (Lins 2005b); para não mencionar os textos ensaísticos de Osman Lins, como Guerra sem testemunhas e Problemas
inculturais brasileiros. Podemos supor que O fiel e a pedra, em comparação
com esses livros, talvez seja mais narrativo e concreto; fluido e inclassificável como ditava o talento de Osman Lins; mas que tiraria sua hibridez mais
do encontro entre narrativa e poesia que de um cruzamento descentralizado de formas, e que incluiria o ensaio, como é o caso em Nove, novena,
Avalovara e A rainha dos cárceres da Grécia.

1
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– Paris 3. Temas de pesquisa: romance (século XX), esferas lusófona, francófona, anglófona e hispanófona. Literatura e vida da mente. Literatura e ciências humanas.

Parto então de um desafio: buscar traços da forma do ensaio em O fiel
e a pedra, o que não é uma maneira de quantificar o gênero ou os gêneros de
O fiel e a pedra; mas de fazer justiça a uma das qualidades da prosa de Osman
Lins que é a de desfazer os gêneros. Pois, como se sabe, uma das consequências da presença do ensaio no romance é a dissolução dos traços clássicos
do romanesco, como a boa e velha intriga, o bom e velho personagem, e até
o espaço, em favor da escrita de uma reflexão — ainda que seja a respeito
desses traços como é o caso nos últimos livros de Osman Lins. Tampouco,
buscando o ensaio em O fiel e a pedra, é a minha intenção trazer à tona um
Osman Lins mais filósofo que escritor: interessante é mais a escrita da vida
da mente — a ficcionalização da vida mental e o olhar sobre como o pensamento se desenvolve — que a vida da mente em si. No final, vou propor
uma reflexão sobre a atualidade da escrita ensaística em O fiel e a pedra.
Pontos de interrogação: a mente no dia a dia
O primeiro traço no texto que me garante a existência de uma vontade
ensaística são os pontos de interrogação. O fiel e a pedra é um livro com
muitos pontos de interrogação; muitos dos quais não constituem perguntas
retóricas, não buscam somente um efeito lírico ou de suspense narrativo,
mas são inquietações do livro e sobretudo no que diz respeito a Bernardo.
Por que começar minha argumentação com esse exemplo? Porque, quando
folheamos O fiel e a pedra — digamos, a edição da Companhia das Letras
(Lins, 2007), com posfácio de Massaud Moisés de 1974 —, podemos ter a
impressão de que Bernardo é um homem inflexível, obstinado, fixo, intolerante, seguro, até um herói do bem, como defende Massaud Moisés. Mas,
em muitos momentos, sobretudo entre os capítulos I e XVI, quando Miguel
Benício morre, mas também até o fim do livro, Bernardo não sabe como
proceder nem como avaliar a realidade, se põe a distância dos eventos do
dia a dia e os vincula a interrogações.
É o caso desde a segunda página do livro, sobre o filho por morrer. As palavras são do narrador: “Bernardo refletia: Agira erradamente?”
(ibidem, p. 14). É uma interrogação importante dentro do livro, dado que a
paternidade é um dos assuntos de O fiel e a pedra e que a história começa com
a morte de um filho e termina com o nascimento de uma filha. Em princípio,
a questão não trata de saber se Bernardo agiu erradamente quanto à criação
do filho, mas quanto à sua conduta e à sua cumplicidade possível em um
ambiente de trabalho corrupto ou “as traições de alma”, como elegantemente
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escreveu Osman Lins (2007, p.17). Apesar disso, o texto sugere uma relação
entre a ausência de governo sobre a alma da parte de Bernardo e a morte do
filho; sugestão que ocorre em paralelo a um olhar sensível sobre o mundo
ao redor: a ida de caminhões para o Recife, as viagens rememoradas, a pulsação do sangue em Teresa, o canto de galos e de passarinhos num quintal
ao lado, o apagar das luzes da cidade e o nascer do sol.
Pouco depois, no capítulo VII, momento da mudança para o Engenho
Surrão, Bernardo toma a mão de Teresa e lhe pergunta: “Teresa... Será que
fiz bem?” (ibidem, p. 63). Aqui, o texto justapõe a interrogação de Bernardo
com uma interrogação da narrativa a respeito dos ruídos da noite: passos,
um animal, a fricção de uma folha sobre o telhado e o rangido de uma porta,
como que sugerindo uma relação — que será mais explícita nos livros posteriores de Osman Lins — entre uma dúvida individual e uma observação
atenta do movimento do mundo. O final do capítulo em questão é marcado
por pontos de interrogação.
Bernardo é um homem de poucas palavras, mas mantém silenciosamente uma relação intelectual com o cotidiano. No capítulo XVIII, ele diz
a si mesmo, ao lado de Antônio Chá: “Toda viagem tem o seu regresso —
mas o vigor, a mocidade de um homem, isso voltava?” (ibidem, p. 69). Mais
uma vez, uma indagação intelectual e uma observação da rotina do mundo
vão juntas: de um lado, o trajeto de um indivíduo; de outro, o trocar de selas
de um burro, o canto de cigarras, a passagem das nuvens, o cair da tarde e
o ciclo lunar. A última associação retoma a ideia do regresso de qualquer
viagem e sugere que “o vigor, a mocidade de um homem”, contrariamente à
renovação das fases da lua, chega a um fim. A analogia entre o percurso de
uma vida humana e o ciclo lunar — que em Avalovara se transformará na
analogia entre o percurso do escritor e o movimento do universo — conduz
à formulação de uma diferença que deixa em aberto a própria possibilidade
da analogia, graças ao ponto de interrogação. É uma prova de que há um
processo de pensamento ativo à medida que o texto avança.
Claro, a principal interrogação nos dezesseis primeiros capítulos diz
respeito à premonição de Bernardo quanto à morte de Miguel. São palavras
do capítulo XIII: “Que teria havido naquela tarde? — perguntava Teresa.
E que seria de ambos, se se cumprissem os ocultos medos de Bernardo?
Ele sempre lhe escondia os maus sinais, as negras previsões. Mas que sabia
ele?” (ibidem, p. 96). De novo, uma relação se insinua entre uma pergunta
de ordem pessoal e o ritmo do mundo, aqui próximo no tempo, mas distante
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no espaço: Teresa folheia revistas, numa lembrança rara de O fiel e a pedra ao
mundo urbano, industrial e europeu dos anos 1930, simultâneo ao balanço
de uma rede, ao uivo de um cachorro e à respiração dos seres no interior de
Pernambuco. No fim do capítulo, uma vez que Miguel Benício passa suas propriedades a Nestor, Bernardo se interroga: “Por que não o advertira, por que
não tentara fazer alguma coisa? Mas fazer o que, tornava, que poderia fazer?"
(ibidem, p. 100). São perguntas legítimas dentro da economia narrativa de
O fiel e a pedra, pois remetem às traições da alma do primeiro capítulo; são
perguntas que revelam a história em curso sob um modo ensaístico particular, que vincula procedimentos mentais de indivíduos a processos mundanos.
Já perto da morte de Miguel Benício, quando esse revela a Bernardo
suas intenções de assassinar a esposa, Bernardo levanta uma reflexão perturbante: “Ele próprio, no lugar de Miguel, talvez fizesse o mesmo" (ibidem,
p. 113). O questionamento não se faz com um ponto de interrogação, mas
através do advérbio de dúvida talvez. É uma reflexão sincera de Bernardo,
que dilui o maniqueísmo da leitura de Massaud Moisés: afinal, que herói do
bem seria capaz de matar a própria esposa porque ela teria dormido com
outro homem? Como nos outros casos, os momentos de indagação ocorrem
em paralelo a um olhar delicado sobre o ambiente: através de uma janela,
Bernardo observa ruínas de muros, latas envelhecidas e pedaços de madeira
no quintal, que sugerem um passado com construções que já não existem,
dão a entender a passagem do tempo.
São procedimentos tirados do primeiro terço do livro, mas há outros
similares depois: no capítulo XVIII, depois da morte de Miguel, Bernardo
se pergunta se teria se enganado quanto a Nestor. E, em seguida, se não está
sendo transigente com Nestor e pensando na própria segurança (ibidem,
p. 131-2); uma grande questão de ordem moral, pois opõe um sentido de
justiça impessoal à suspeita de um interesse pessoal da parte de Bernardo.
O que se pode concluir até aqui é que Bernardo é um homem de
dúvida, muito menos seguro de si do que parece, um homem que pode ser
inconstante no bom sentido da palavra. Um homem moral porque é um
homem de dúvida, que se pergunta repetidamente se não seria um cúmplice, um fraco, um medroso (ibidem, p. 135); alguém que sente piedade de
si (ibidem, p. 217) ou que não sabe o que sente (ibidem, p. 232); alguém que
foge do conflito pagando a Nestor o que não deve (ibidem, p. 173-9); ou,
pelo contrário, alguém inclinado ao conflito já que poderia ter vendido seus
pertences e voltado para Vitória (ibidem, p. 150-1); um monstro contagiado
pelo mal, capaz de matar Nestor com as próprias mãos; enfim, um assassino
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que teria sido capaz, com Teresa, de matar o próprio filho. Um homem, para
retomar uma ideia inicial, que inscreve o movimento do mundo em continuidade com questões pessoais; continuidade que se manifesta através das
vírgulas que pontuam as listas frequentes e inusitadas da prosa de Osman
Lins. Graças às quais, o ritmo do universo se faz ouvir ao leitor menos como
uma metáfora das interrogações, e mais como uma metonímia, menos como
uma transposição de sentido, e mais como uma sequência entre as rotinas
do mundo e as vidas dos personagens.
Para reforçar tal leitura, poderíamos simplesmente dizer que, se Bernardo fosse indiscutivelmente estável, ele não colocaria tais dúvidas nem faria
da própria fixidez um problema, que é um problema maior de O fiel e a pedra.
É interessante ainda que a maior parte das interrogações acima ocorra
silenciosamente e sob a forma de um monólogo mental, inferindo que o
movimento da mente em O fiel e a pedra é, no mais das vezes, um movimento
solitário. Mas não são negligenciáveis as ocorrências em que as perguntas
ocorrem dentro de um diálogo, quando se trata de uma conversa entre Bernardo e Teresa, por exemplo, a respeito do filho por morrer, do filho morto
ou do emprego perdido. É possível se perguntar se há contradição entre as
interrogações feitas na solidão e as que surgem de um diálogo. Ou se, pelo
contrário, não há contradição e que tal não contradição seria uma originalidade do pensamento de Osman Lins; o que se concretiza com audácia
em Avalovara, quando as linhas de reflexão solitárias se solidarizam com as
linhas de reflexão, igualmente pertinentes, que nascem das conversas entre
Abel e Roos, Abel e Cecília e sobretudo Abel e a amante de nome impronunciável. Precisamente porque são pertinentes, assim como os diálogos entre
Bernardo e Teresa, é possível defender a ideia de que não há contradição.
Mas existe um limite à minha leitura sobre as interrogações de O fiel e
a pedra. É que, à medida que o texto avança, os questionamentos da narrativa
sofrem a interferência de elementos que não são racionalizáveis nem pertencem ao cotidiano ou à natureza tangíveis: trata-se, por um lado, da entrada no
texto de todo um mundo invisível; sombras, fantasmas, inimigos invisíveis e
sonhos; e, por outro, da sugestão recorrente de uma qualidade parapsicológica
nos processos mentais de Bernardo, que permeia os dezesseis primeiros capítulos mediante o sentimento de vidência e de premonição da morte de Miguel
Benício. Tal entrada e tal sugestão engendram um conflito na fábrica da mente
em O fiel e a pedra, antecipam mais procedimentos de escrita e conduzem à
segunda parte da minha microleitura, Soluços: mente sensível, mente sensitiva.
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Soluços: mente sensível, mente sensitiva
O subtítulo vem do livro: os personagens de O fiel e a pedra estão frequentemente soluçando; é um dos verbos mais comuns no romance. Já no primeiro
capítulo, Teresa soluça diante do filho à beira da morte (ibidem, p. 15); e,
mais uma vez, no terceiro, diante do filho morto (ibidem, p. 29). O verbo
ocorre com mais frequência a partir do segundo terço do livro, quando
Miguel Benício morre e a narrativa muda de rumo. A história se transforma
num pesadelo: a vidência de Bernardo se prova verdadeira, Nestor passa a
controlar o Engenho, e nosso protagonista não tem mais como recorrer
a interrogações racionais sobre o mundo em volta. O soluço vem do choque
entre a revelação de uma verdade, a certeza de Bernardo em ser o único a
ter pressentido tal verdade, e sua dificuldade em passar essa revelação, que
vem de uma esfera intangível, ao mundo tangível da fala (ibidem, p. 120).
Muito do segundo terço do livro ocorre sob um espírito de medo e revolta,
o soluço manifestando o choque da mente diante de uma verdade impronunciável (ibidem, p. 80). Não é por acaso que, no momento que Bernardo está
seguro do crime por vir, ele tenha a voz bloqueada: “E veio então a certeza,
uma previsão clara e tão firme, que ele se sentiu sufocar: «Nestor Benício vai
assassinar o irmão»” (ibidem, p. 98). Tampouco é por acaso que, diante de
Miguel Benício morto e dos risos de alguns empregados do Engenho, algumas páginas depois, o rosto de Bernardo esteja contraído (ibidem, p. 125).
O procedimento do soluço continua e se manifesta especialmente
nos capítulos sobre Teles de Sá, que gagueja diante das ameaças veladas de
Nestor, se convulsiona, balbucia, espasma, treme de medo e soluça diversas
vezes (ibidem, p. 200-3). É o momento em que se põe à prova se Teles de Sá
vai ser fiel ou infiel, alguém que controla o próprio soluço ou que cede à fala
entrecortada. Toda a passagem serve de duplo ao movimento da mente de
Bernardo, que, por sua vez, se transformará em alguém que governa a própria fala. É significativo que a parte de Teles de Sá se conclua com “gemidos
convulsos”, “dolorosos”, “difíceis” (ibidem, p. 211). manifestando a falta de
trabalho sobre si da parte do advogado, à imagem da ausência de um fiel
contrastando com o desarranjo da pedra.
A representação de uma fala entrecortada reaparece seguidas vezes em
O fiel e a pedra: da parte de Teresa, quando é questão de liberar uma palavra
de afeto de sua parte a Bernardo; ou quando Teresa insiste, com “voz surda”
(ibidem, p. 298), que Bernardo diga a verdade sobre os tiros contra ele. Ou nas
diversas vezes em que a voz de Nestor se precipita, tentando não revelar
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suas intenções, camufladas sob uma fala mansa e aparentemente amigável
(ibidem, p. 201 e 217). O soluço nasce ainda da interferência entre a fala
concreta de Nestor — uma carapaça, uma mediação, uma substituição —
e uma fala maléfica, atemporal e escondida que o irmão de Miguel conteria
e que o ultrapassaria. Em ambos os casos, prima o combate entre uma fala
obstruída e uma fala portadora de uma verdade.
Vozes “sem fôlego” (ibidem, p. 308) e linguagens “que tremem” (ibidem, p. 309) surgem ainda em O fiel e a pedra como consequências da ação
de mentes sensitivas, atentas a uma existência dual da realidade. De um
lado, o mundo da matéria, dos sentidos e do tempo; de outro, um mundo
invisível, atemporal e intangível, muitas vezes o espaço dos sonhos. É o caso
no capítulo do pesadelo sobre o filho morto; assim como no capítulo em
que Ascânio vai ao carrossel e, à medida que o carrossel gira, os barulhos
e as cores dos cavalos de brinquedo se permeiam com uma nova frequência espectral, “um universo apagado” (ibidem, p. 334), até que ele se sinta
“no limite entre dois mundos, o mundo do rumor e o do silêncio” (ibidem,
p. 332). Ascânio soluça chamando por Teresa e o texto manifesta os soluços
na pontuação por meio de reticências.
A pontuação reticente é a mesma que permite a entrada de inimigos
invisíveis no texto, que se sugerem como uma projeção da mente de Bernardo,
o que também contribui para diluir o maniqueísmo moral e a imagem do
herói atribuídos ao romance. É algo que se observa no capítulo dos visitantes noturnos, permeado de barulhos de tosse, zumbidos, diálogos confusos
e risos curtos (ibidem, p. 219-20). Teresa está quase chorando, “a voz denunciava o progredir do seu medo” (ibidem, p. 223); e o texto compara o soluço a
uma flor parasitária que consome a coragem, numa imagem inversa à do fiel
que norteia a pedra. O mesmo fiel da balança é uma presença na passagem,
cuja oscilação ocorre em paralelo às cordas vocais medrosas e se estabiliza
na última linha do capítulo, quando o fiel fica na posição vertical (ibidem,
p. 228). Sem suspender a existência dos inimigos dentro da realidade do capítulo — ou dos tiros contra Bernardo pouco depois (ibidem, p. 272-3) —, e
sem esquecer que Nestor certamente dissimula sua inimizade se fazendo de
amigo, o texto problematiza a evidência quanto a inimigos concretos e exteriores. As páginas seguintes são atravessadas pelas sugestões de que a percepção
de Bernardo talvez o esteja traindo (ibidem, p. 240 e 299), de que há males
imaginados (ibidem, p. 259) e de que os piores inimigos são uma criação (ibidem, p. 264). Imagens de cachorros que se aproximam no escuro (ibidem,
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p. 243) ou de um gambá escondido esperando o ataque (ibidem, p. 360) são
sugeridas como projeções da alma (ibidem, p. 305), de modo que os soluços
surgem menos como o resultado de um encontro infeliz com o mundo que
de um trabalho interior ainda não feito. A pedra do título se revela, assim,
menos como a imagem estável de um interlocutor externo que como o reflexo
de uma mente sensitiva, instável, soluçante, por ser trabalhada, ainda jovem.
Pontuação reticente, travessões e soluços representados se fazem presentes ainda na passagem do segundo ao terceiro terço do romance — os
capítulos XXXVI, XXXVII e XXXVIII —, quando irrompe no texto uma
linha de reflexão que será retomada em Avalovara: o mal como uma doença
contagiosa. Bernardo se descobre como um assassino possível de Nestor,
alguém que não consegue domar a própria pulsão homicida, num gesto
que antecipa, em Avalovara, a contaminação de Abel pela opressão. Não é
por acaso que, para reforçar a cadeia de transmissão e o efeito em cascata
sugeridos pela imagem de uma doença contaminante, vários personagens
articulem mal a própria voz. Primeiro, diante de uma plantação de inhame
destruída, Antônio Chá não consegue passar a novidade para Bernardo, que
se irrita: “Vamos, rapaz! Fala” (ibidem, p. 234). Em seguida, Nestor, com um
“riso abafado, intermitente” (ibidem, p. 235), vibrante, espanca Xenofonte
com uma “voz arquejante” (ibidem, p. 236) e provoca soluços em sua esposa,
cuja propagação o texto compara a um uivo. Ao fim do capítulo, Bernardo,
que “já não ouvia palavras, a voz de Nestor era um sussurro longínquo” (ibidem, p. 239), observa as próprias mãos latejarem involuntariamente, sintoma
que confirma a contaminação.
Ainda mais que o penúltimo capítulo do livro traz a luta final entre
Bernardo e Nestor, esses capítulos de transição manifestam o teste maior de
O fiel e a pedra: o momento em que se põe à prova se Bernardo, com seus
recursos, cederá ao ódio e ao medo — à grande reserva de hostilidade interior
manifestada por soluços —, ou se será capaz de domá-los. Não é necessário
dizer que, em tais capítulos, a existência de Nestor importa menos por si que
por sua capacidade em servir de tela às projeções dos processos mentais de
Bernardo. Como sugere o texto, os personagens passam a importar menos
como seres de carne que como encarnações de um mito (ibidem, p. 248 e 252);2
é o próprio romance que insinua que Bernardo e Nestor, assim como o fiel e
a pedra, irrompem como manifestações tangíveis de um processo invisível.
2
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Dignos de nota são também o potencial construtivo do soluço e sua
qualidade como o espaço portador de uma força escondida, sobretudo
quando o soluço é interceptado por mulheres. É o que ocorre no fim dos
capítulos de transição, quando Bernardo, depois do desgaste do encontro com
Nestor, sonha com várias Teresas que se confundem com Teresa acordada,
ambas guiando as frases ininteligíveis e os soluços inseguros — concretizados por pontos de exclamação e reticências — a uma respiração serena e
afirmativa (ibidem, p. 252). Algo similar ocorre logo quando Bernardo sonha
com a mãe Lucinda e uma palpitação soluçante antecipa a construção de um
“escudo invisível” (ibidem, p. 287). Sob a intervenção de mulheres, o soluço
se revela menos como um obstáculo indesejado que como um desfazimento
necessário que conduz ao silêncio criativo. Por trás do sucesso de Bernardo
no teste quanto à boa condução dos soluços existe uma potência acionada
por mulheres; mulheres que também podem ser interiores, como sugere
a primeira frase do capítulo XLIII, segundo a qual as palavras de Lucinda
teriam sido “geradas no próprio coração de Bernardo” (ibidem, p. 289).
É sem dúvida arriscado falar de soluço no que diz respeito à escrita da
vida da mente em Osman Lins, cuja prosa é conhecida por seu controle interno
e sua ausência de improvisação, sempre elogiada por sua perfeição formal e
até por uma dicção clássica. São imagens possíveis da língua de Osman Lins,
programadas pela obra e, em O fiel e a pedra, pelo procedimento do fiel, que
infere retidão, austeridade e senso de orientação. Mas o fiel não remete a uma
qualidade nata; é, em vez disso, o resultado de um longo caminho de pensamento: existe todo um processo de engenharia mental, todo um combate
interior e todo um trabalho a ser feito para que se chegue a esse controle e a
essa serenidade sintáxicas; controle e serenidades que, uma vez alcançáveis,
abrem a conclusão da minha leitura: Aos pontos finais: o governo da mente.
Aos pontos finais: o governo da mente
Os últimos quinze capítulos de O fiel e a pedra continuam marcados por
interrogações, ecos, exclamações, gritos, reticências, travessões, soluços e
falas interrompidas que manifestam ora uma perplexidade diante dos eventos
do mundo; ora uma hostilidade tão intangível quanto arrebatadora e aparentemente indomável; ora ambos, como no capítulo XXXVIII: “Novamente
o impulso, aquela voz sanguinária, que se fazia cada vez mais forte em seu
íntimo. Que se passa comigo? Que se passa comigo?” (ibidem, p. 249; itálicos acrescentados). Porém, pouco a pouco, tais procedimentos apontam
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cada vez mais decididamente para uma vontade de governo, de precisão e
de retidão, que, em retorno, determinam a unidade estilística do romance.
Em vez de me deter no sinal gráfico que melhor pontua tal vontade
de governo em O fiel e a pedra — o ponto final —, o que seria um exercício
cansativo e sem resultados surpreendentes, já que a dicção pausada e ponderada do romance se percebe em cada página, optei por seguir Osman Lins
em algumas imagens e linhas de reflexão.
A primeira é a ideia de que, se Teresa estiver grávida de um rapaz,
seu nome seria Pedro (ibidem, p. 296), que, como se sabe, vem de “pedra”.
Uma ideia simples que diz muito da narração da vida mental em Osman
Lins: não se trata de ignorar ou negar a rudez da pedra, nem de se opor de
maneira maniqueísta a ela; mas de se tornar uma mãe ou um pai da pedra,
tratá-la bem, moldá-la com afinco. Existe um leque de imagens em O fiel e a
pedra que sugerem a ação sobre matérias brutas: o cultivo da terra da parte de
Bernardo; o bordar delicado do linho da parte de Teresa; o moer do milho;
o martelar da pedra mó para a construção do moinho e o arredondamento
dela pela ação do escopro; o amolar da peixeira ou da quicé; o moldar do
barro; além de uma série de fórmulas abstratas: acerar o círculo (ibidem,
p. 18), acerar o segredo (ibidem, p. 276), malhar o silêncio (ibidem, p. 271),
governar o medo (ibidem, p. 253), estancar o medo (ibidem, p. 347), vencer
a vacilação (ibidem, p. 253), governar os impulsos (ibidem, p. 338), polir o
azul (ibidem, pp. 307 e 322). O filho como rudez é ainda apresentado como
um diabo, como no pesadelo com o filho morto; e em imagens de demônios
necessários e a serem domados, como o porco aos pés de Santo Antão acoplado a Ascânio (ibidem, p. 313), e Nestor que, no capítulo final, surge como
um cadáver no interior de Bernardo, o qual, por sua vez, grávido do morto,
o chama e afirma assim seu mando sobre si (ibidem, p. 365). Cai definitivamente a oposição simplista entre bem e mal e prima a ideia de que a força por
trás do nascimento do mal está imbricada na potência, muito mais violenta
e vitalista, geradora de um dom (ibidem, p. 241), condutora ao governo da
mente; assim como à integridade e à intensidade morais que caracterizam
o pensamento de Osman Lins.
Em O fiel e a pedra, o cultivo da mente é um processo de recolhimento
espiritual onde se sugere repetidamente uma gravidez silenciosa, como na
página 154, uma das melhores do livro. Bernardo, depois de constatar a
mudança de atitude para com ele da parte dos homens do Engenho subsequente à morte de Miguel Benício, e de se envergonhar por não o ter visto
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antes, tem a alma tomada pelo desgosto. Na passagem, abundam a interrogação, a exclamação, as precisões dentro de outras precisões, as aspas,
a comparação, as convergências, os pronomes relativos, as conjunções adversativas, num conjunto sintáxico soluçante que remete à raiva sentida. Mas,
no fim, num gesto que lembra o desenvolvimento fetal, Bernardo “fechava-se
no seu silêncio, naquele silêncio raras vezes quebrado, que ele acreditava
guardar a sua solidão e dentro do qual se sentia crescer” (ibidem, p. 154).
Mais tarde, volta a imagem do acolhimento do amargor e do recolhimento
engrandecedor, subsequente, no silêncio; o qual, por sua vez, leva à fórmula
do capítulo final “a solidão engrossando” (ibidem, p. 366). Tal germinação
antecipa o triunfo do governo da mente e produz o tom do último capítulo,
no qual a marca estilística determinante, junto com os pontos finais de decisão, são os verbos no modo imperativo ou inferindo mando: “Olhe”, “Saia”,
“Veja”, “Tenha cuidado” (ibidem, p. 336), “Eu mandei sair” (ibidem, p. 338),
“Bote a sela no animal” (ibidem, p. 339), “Chá, sua obrigação é aguardar as
minhas ordens” (ibidem, p. 340), “Vá lavar” (ibidem, p. 342), “O primeiro
que entrar, leva bala” (ibidem, p. 343), “Bote o pé e veja” (ibidem, p. 344),
“– Que é que você faz? – Meto bala. – Meta” (ibidem, p. 349), “Se ele tocar
no burro você morre — ameaçou Bernardo. Tão certo como dois e dois são
quatro” (ibidem, p. 363). A matéria bruta foi domada; a pedra sofreu a ação
do martelo e do escopro; é agora uma obra: a fala decidida de Bernardo.
A imagem da pedra como um filho que se cuida já tinha sido sugerida, também, na atitude paternal com que Bernardo observa Antônio Chá
trabalhando a faca na mó e moldando a própria criação (ibidem, p. 294).
Fica inferido que o governo da alma em O fiel e a pedra — o capítulo em
questão, XLIII, se chama “a alma no aço” — é tanto uma maternidade ou
paternidade interior quanto uma maternidade ou paternidade transmitida,
o que se indica nos títulos nos capítulos finais — o menino decide o seu destino, o homem decide o seu destino — e pelo nascimento da filha Joana e do
filho Ubaldo na penúltima página do romance. Esses se juntam às figuras de
filiação indireta de Bernardo e Teresa, Ascânio e Antônio Chá, os quais, por
sua vez, produzem mais filhos e instalam a imagem, que encerra o romance,
de reproduções reinicializadas, antecipando o mote da potência criadora
ilimitada que será uma das linhas de força de Avalovara.
Tornar-se adulto — um ser de vontade, de decisão, de serenidade, de
firmeza — e tornar-se mãe ou pai — alguém que gera, se multiplica, cria
— são assim as imagens decisivas de O fiel e a pedra no que diz respeito
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ao governo da mente e à maneira de falar subsequente. É um processo em
movimento, que admite retornos e reinícios, à imagem de corpos a serem
lapidados, de bordados a serem retomados e do braço de Ascânio que renasce
infinitamente. É também um processo que admite erros, dentre os quais
pode-se destacar a vontade de ordem e de autoridade que afasta alguns da
literatura de Osman Lins; mas é o mesmo processo que permite refletir criticamente sobre a vontade humana de ordem e de autoridade, o que por si
revela a atualidade do escritor pernambucano.
Do lado das mulheres, trata-se sem dúvida de um processo ativo, que
se conduz da voz irritada, amarga, inábil, dos risos ressentidos, da mente
desconcentrada de Suzana, da fala dura e sofrida de Lucinda, dos soluços de
Teresa, à voz curandeira, restabelecida, da mãe, à retidão na atitude que se
confirma em Teresa, à “branda maneira de falar” da neta Joana, cuja “mansidão encobre o seu ardor” (ibidem, p. 372). E, do lado dos homens, de uma
masculinidade em devir, perpetuamente desfeita — pois construída nas
interrogações, nos cruzamentos, nos hermafroditismos — e refeita — pois
confirmada pela vontade de ser um “macho de coragem / valente sem pabulagem / natural da Vitória” (ibidem, p. 7) que abre o livro. Por conta disso
— por mais estimulante e atual que seja —, talvez se possa dizer que O fiel
e a pedra seja menos um livro universal; e mais uma história que remete a
seres nordestinos que continuam procurando meios de discernimento, de
produção e de governo da própria fala. Seres que, para utilizar uma fórmula
do fim do romance, em meio à situação mais desnorteante, podem sentir
“a língua pesar na boca” (ibidem, p. 349), mas conseguem direcioná-la com
segurança e bravura. Eis em algumas palavras no que poderiam consistir a
escrita da vida da mente e o ensaio de O fiel e a pedra; ensaio particularmente
próximo do espírito de Osman Lins pois — contrariamente às linhas ensaísticas de Avalovara, Nove, novena e A rainha dos cárceres da Grécia — esse
se encontra escondido no romance.
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“TERESA E A SUA ALEG(O)RIA”:

a resistência no tempo da espera
Ana Luiza Andrade1

Dedico este texto à memória de Cecília, minha
irmã recentemente falecida em sua plenitude de
vida. Ela foi para mim, por sua postura corajosa
neste mundo difícil em que vivemos, uma verdadeira “Cecília entre os leões”, como a concebe
Osman Lins em Avalovara.

R

efiro-me com este título ao capítulo XL de O fiel e a pedra (Lins,1979),
que foi acrescentado em quatro parágrafos numa publicação do Diário de Pernambuco de 24.11.1957, intitulado “Teresa e a sua alegria”
(Lins, 1957).2 Aparentemente, esses parágrafos não constam do capítulo do
livro, cuja descrição vem no subtítulo: “cena matinal. Árvore novamente florida. Reencontro dos menos esperados. A rosa e os pássaros. A fome de viver”.
O texto tem dez páginas na edição da Summus editorial de 1979. Descreve as ações e pensamentos de Teresa na ausência de Bernardo, e começa
assim: “Teresa se sentara à porta da cozinha”. No artigo do jornal, o autor
explica: “Pela manhã, depois que Bernardo se fora, sentara-se Teresa à porta
da cozinha”. O texto do jornal e o do romance seguem iguais até o momento

1
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em que Teresa vê as rosas e se sente “cheia de luz e alegre” com a descoberta
da gravidez. A última frase desse capítulo no romance: “mas aquela refração
dos sentidos que impunha às coisas uma existência dual, fazendo como que
perdido e apenas relembrando o que ainda não deixara de ser, isso cessou”.
Há nessa frase, talvez, uma tênue conformidade com o passado ainda
não morto de todo. Mas no texto do jornal há uma continuação da sensação
de alegria, que parece querer expandir-se. Como a seguir: “E ficou em sua
alma um halo, um clarão de alegria que nem mesmo a voz de Bernardo, ao
regressar da cidade, ligeiramente velada e procurando manter uma esperança
que ela agora descobria ser vã, pôde apagar” (Andrade et al., 2019, p. 69).
Essa frase só reaparecerá no capítulo seguinte do romance (Lins, 1979, p.
219). Destaca-se, portanto, nesse texto, a alegria de Teresa. No livro, trata-se,
de qualquer modo, de um capítulo-chave por entrelaçar sensações tristes e
alegres, desânimo e expectativas futuras coincidentes ao deslocamento de
foco das ações de Bernardo que acabava de ter indícios agourentos de Nestor
numa inquietante barbearia de “dois espelhos baços, duas cadeiras incômodas, pincéis gastos, o piso manchado, paredes encardidas” (ibidem, p. 211)
para as de Teresa, em sua percepção da gravidez e sua visão alegre de rosas
vermelhas (ibidem, p. 219). Isso mostra que entre a percepção de Bernardo
e a de Teresa, para além da distância mais óbvia da tristeza para a alegria,
e da morte para a vida, uma mudança nas analogias e repetições tanto das
visões agourentas como para a possibilidade de “dias mais felizes”, quando
preponderam pensamentos positivos, com a perspectiva de um “reflorescer”
orgânico que aponta para a vinda futura de um outro filho...
Se, de um modo bem geral, podem-se observar, em O fiel e a pedra,
dentre muitas outras, as alternâncias e os entrelaçamentos às vezes muito
sutis e até mesmo definitivamente limítrofes entre opostos indicados nos
inícios e nos fins de ciclos naturais tais como os diurnos e os noturnos em
períodos destacados como entardecer e amanhecer, acompanhando variações sensíveis de melancolia e paixão, docilidade e dureza, paz e caos, ruína
e construção, trabalho e descanso, essas variações correspondem, quase
sempre, às passagens que vão das trevas à luz, e mesmo aí já oscilam entre
uma iluminação solar ou lunar. Assim, também, o fim do ciclo econômico
canavieiro já sugere então os princípios de um outro ciclo em andamento,
ainda por vir. Daí poderem ser observadas mudanças desdobradas nas cenas
narrativas que armam séries de balanços de sentido no aumento gradual
das tensões, e que ocorrem especialmente numa linguagem quase sempre
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contida, de ponderação, de sopesamento, uma linguagem em que as coisas
refletem esse jogo oscilatório.
No que tange às variações narrativas enunciativas, ou aos modos de
narrar, eles também oscilam, tanto as que aproximam como as que distanciam
masculino e feminino, partindo das relações na trama do enamoramento
entre Bernardo e Teresa. Isso ocorre, por exemplo, quando se enfoca o jogo
oscilatório narrativo entre duas luas (uma fixa no céu e outra móvel, por ser o
seu reflexo, nas águas) no episódio em que Ascânio se relaciona com Teresa,
perto do lago. Ele atira a pedra na imagem fixa da lua refletida, simbólica da
morte ocorrida do filho de Teresa para afugentar esse pensamento. Observa-se então que esse jogo narrativo transmitido pela lua móvel seria análogo ao
episódio da lâmpada quando ocorre a morte de José no capítulo de abertura
do romance. A luz fraca era então a própria vida da criança que se extinguia por um fio... no movimento de oscilar da lâmpada que acompanhava os
seus últimos soluços que, enfim, cessaram. Quando isso ocorre, a lâmpada
fica imóvel, e o passar do tempo é então evocado como o fim daquela noite
cuja paralisia opressiva vê finalmente chegar o dia como uma “claridade
fresca”. Portanto, o jogo narrativo transmitido pela lua móvel seria análogo
ao da lâmpada. O bruxulear da luz fraca era a própria vida da criança que
se extinguia, até a imobilização. Ainda, no caso de Ascânio, há uma função
paralela à de Bernardo, na travessia de um momento crítico entre infância
e adolescência coincidente à partida de Bernardo de Vitória: aí, a cena das
duas luas antecipa essa passagem/partida. Ao passo que o jogo oscilatório
das duas luas, assim como o da lâmpada, alegoriza, em última instância, o
limite entre morte e vida em sua referência dúplice. Trata-se de um procedimento alegórico que se baseia no deslocamento entre as palavras e o sentido
das coisas, como na advertência benjaminiana ao “privilegiar a coisa face à
pessoa, o fragmentário frente à totalidade”. Em suas palavras:
A personificação alegórica sempre nos iludiu sobre este ponto: a sua
função não é a de personificar o mundo das coisas, mas de dar forma
mais importante às coisas, vestindo-as de personagens (Benjamin,
2004, p. 203).3

O romance é contextualizado no fim do ciclo do açúcar, o fundo histórico de um passado morto, um tempo de grandeza cuja ruína se mostra
no engenho do Surrão. A morte mora nos resíduos da velha açucarocracia
3
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trazidos de volta do passado à tona da narrativa, desde os destroços de um
engenho em abandono:
E o mato crescia, invadia, estourava-se nos tijolos, entre as rachaduras.
O melão-de-são-caetano alastrava-se sobre os montes de cana moída
e já se transformando em adubo, aranhas cresciam, teias se cruzavam,
enormes — talvez houvesse cobras dormindo sob as tachas. Da casa
de bagaço, vinha um cheiro doce de outros tempos. Isto acentuava o
ar que as coisas exalavam: havia, em todas elas, halo de um castigo, de
uma expiação (Lins, 1979, p. 59)

A ação da natureza que invade o espaço como tempo arruinado evoca,
assim como o abandono da casa à mercê da força invasora da natureza em
“O Farol” de Virginia Woolf, a destruição alegórica de uma Troia desencantada no engenho de fogo morto. Cinzas, ou restos do fim de um ciclo de
cana-de-açúcar com “o cheiro doce de outros tempos”, assombram a narrativa com o “velho bueiro velando sobre os telhados chatos” evocando o fim
desse período nordestino marcado no romance Fogo morto de José Lins do
Rego. Daí também a linguagem oscilar entre a repetição e a diferença, tendo
como pano de fundo a citação sempre implícita da Eneida de Virgílio. Como
diferença, a evocação nordestina desse tempo morto se dá tanto na enunciação narrativa, no declínio das coisas, como das pessoas e nas suas ações.
Estas muitas vezes se dobram ao seu efeito sombrio, especialmente no que
concerne ao grupo de Nestor Benício e seus capangas.
Mas, ao contrário disso, ainda dentro da diferença apontada, a aprendizagem de Bernardo artesão com a dureza da pedra do moinho que busca
moldar (mas que como no trabalho artesanal também é moldado por ela)
se torna alegórico de sua relação com Teresa, de quem emana a força de
resistência contraposta à ameaça da volta de um passado morto. Por ela significar a reconstrução de um futuro que haveria de chegar com o filho, ela
personifica a pedra sobre a qual Bernardo reconstrói a sua Troia e que, por
isso, vai ter o peso que equilibra o fiel da balança de todas as oscilações, na
decisão final de Bernardo contra o ódio de Nestor Benício.
Walter Benjamin deixa clara a importância da melancolia e de Saturno
seu signo regente. A melancolia saturnina rege as ocasiões perdidas e as
ruínas, e o astro se posiciona de modo a causar tensões sem solução, luto
impossível e tristeza, mas também a insanidade e o gênio. Saturno destrói e
cria (Benjamin, 2004, pp. 159-159). Mais distante na órbita do Sol, preside
a meditação e a contemplação. Por esse lado é compreensível que o amor,
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para Benjamin, venha de uma “iluminação profana” diferente da religiosa,
mas que também a contém (Gagnebin, 2014, pp. 131-140).
Trata-se de um sentimento de “exercício espiritual” e “prece natural” como nos poetas do “estilo novo” com suas amantes místicas. Olgária
Matos chama a atenção para a declaração de Dora, com quem Benjamin fora
casado, de que a sua “espiritualidade se opunha ao seu Eros”.4 Nas relações
masculino/feminino de O fiel e a pedra é possível perceber esse significado
específico que coloca, assim como na leitura benjaminiana de Bachofen
(em O matriarcado), uma Teresa que fica entre o telúrico (reino natural) e
o reino solar, que representa o patriarcado. Esse espaço intermediário, que
também se percebe em seu caráter andrógino (Benjamin, 2013, pp. 93-107),
resulta atraente para a construção de uma simbologia alternativa ao monolítico culto solar. Para Bachofen o Sol, por oposição à Terra, representa o
desenvolvimento do princípio paterno e o poder masculino ante o caráter
maternal daquela. Outorga à Lua uma conotação muito ao caráter de tensão
própria do pensamento e das imagens benjaminianas: o material no limite
da pureza e transcendência do divino.
Interessa-nos, nessa leitura benjaminiana de Bachofen, que a simbologia da imagem da Lua, ao apresentar-se como alternativa ao patriarcado
hegemônico na Alemanha nazista, seja um espaço intermediário entre o
divino e o terreno, o que se se destaca especialmente em seu caráter andrógino.
Contrapondo-se à força simbólica do Sol no nazismo, mito que se identifica
ao culto solar, Benjamin prefere o reflexo da Lua como imagem de revelação
preponderante e direcionadora do jovem e do velho. E nisso também parece
haver coincidência com a concepção osmaniana que faz de Ascânio esse jovem
seguidor dos passos de Bernardo com a intermediação de Teresa, figura feminina reveladora de uma luz inovadora, esperançosa de futuro.
A esperança
As imagens da luz e da Lua como motivos do amor convergem também com
a da esperança em Benjamin como em Osman Lins. Mas, mais que isso,
como no caminho socrático do conhecimento que se afirma por um reconhecimento da carência: o discurso socrático retomado por Benjamin sendo
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“o amor da geração e da procriação do belo”. Nele a esperança é a estrela,
forma luminosa do amor.
Assim também, Bernardo segue a estrela Vênus de seu destino apoiado
pela força de Lucinda num entrelaçar de mãos que se confundem às de Teresa
(Lins, 1979, pp. 224-225) e que anunciam o poder de resistência dele, força
que vem por intermédio do poder de mulheres que, muito semelhantemente
à função atribuída ao triunvirato feminino da biografia amorosa de Benjamin
(Asja Lacis, Julia Radt e Dora), amparado na vida pelo amor de mulheres
destacadas. No romance, o segundo parágrafo do capítulo XLII começa com
um entrelaçamento de mãos, as de Teresa sendo adormecidas: “Por fim, a mão
de Teresa adormeceu entre os dedos de Bernardo”. No entanto, aparece uma
interrogação no mínimo curiosa indicando uma fuga, ou um hiato temporal
a partir deste adormecimento... pois há ocorrências, antes da página seguinte,
quando surge a interrogação:
E que faziam entre as suas aquelas mãos cruzadas? Haveria adormecido?
Tinha a impressão de que sim, de que sonhara, e que as mãos o haviam
despertado. E no entanto não se lembrava do sonho. Ou não sonhara,
não adormecera e a réstia de um sonho inexistente insinuava-se naquele
minuto cujo progredir ele aguardava? Agora, pelo menos, estava bem
desperto. Havia alguém na sala, alguém o visitava, uma visita de misericórdia, com as mãos tão fortemente cruzadas que esta força parecia
expandir-se, comunicar-se às mãos dele. E não sentira aquelas mãos
insinuarem-se entre as suas, nem o deslizar da pele, nem a pressão que
elas deviam ter feito. Era assim que as mulheres, decerto, percebiam no
ventre, um dia, a presença dos filhos: um ser não vindo, mas ali surgido
e ao qual se ligavam de um modo absoluto, fechando-se naquela intimidade, como numa esfera de segredos (ibidem, p. 226).

Trata-se de um adormecimento ou de um despertar? Essa seria a pergunta de um leitor atento... Pois o fantasma confortador de Lucinda era como
“uma nuvem, um escudo invisível”. Susana, Lucinda, Teresa: presenças femininas de força inegável. Imagem protetora, ela lhe pede que não mate Nestor.
Ela o ampararia (ibidem, p. 226). Mais que isso, o florescer orgânico de um
novo ser é secreto em Teresa, assim como a percepção orgânica do porvir.
Nessa quase imperceptível troca de mãos, as três mulheres, tendo
Lucinda à frente, parecem unir-se para ampará-lo, e nisso há uma incrível coincidência ao caso de Abel, em Avalovara, que chama a atenção por
seus três amores: Roos, Cecília e a inominada. A Teresa, em O fiel e a pedra,
não só anuncia esses papéis femininos cruciais para a leitura das oscilações
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narrativas entre masculino e feminino do próprio romance, mas, especialmente, ao vestir seu personagem com a palavra nomeadora das coisas
na linguagem paisagística do romance, transformando-se alegoricamente
em “pedra”, alastrando-se em “paisagem mineral” como veremos a seguir.
Inclusive, Teresa, ao carregar o peso do futuro em sua gravidez (tal como as
narrativas em Os gestos, “Episódio” e “Cadeira de Balanço” ou “Gravidez”5) e
de acordo com essa repetição gestual narrativa cuja diferença é carregada no
ventre de um futuro próximo, resulta da atuação do alegorista no exercício
de gestos-chave na produção análoga em um contexto maior. Ela prenuncia
a função da palavra nas mãos do autor que, ao moldá-la, ao transformá-la
em outra coisa, como escritor do romance, expõe sua ação libertadora/transformadora como artesão textual.
Pressentimentos de Bernardo à volta de Teresa
A luz que emana de Teresa vem da força viva e renovadora do amor e essa
se apoia na citação do Padre Antonio Vieira no Sermão do Mandato, em
epígrafe no capítulo XXXV (Lins, 1979, p. 182). O juramento de amor de
Teresa transmite esperança, apesar da dor, da solidão e da morte. Sua função
é de resistência, esperança e renovação, e suas alegrias se transformam em
suas alegorias. As imagens da luz e da lua como motivos do amor convergem
também com a da esperança em Benjamin e em Osman Lins na concepção de mulheres viris.6 Já o tempo romanesco reconstruído anunciado por
Susana/Lucinda/Teresa se abre ao futuro organicamente, como o fruto que
amadurece no ventre materno ou a rosa que abre as pétalas em flor. Segundo
Olgaria Matos (2018, pp. 122-123), esse tempo de espera seria o da delicadeza,
na dialética da imobilidade, coincidente ao momento oportuno, quando o
tempo volta a se abrir. Num pressentimento de Bernardo à volta de Teresa,
esse tempo se concretiza, ele se abre materialmente, como espaço mineral:
Abriu a porta. As silhuetas pesavam contra o céu baço e até as árvores, até
os bambus tinham uma aparência pétrea. Paisagem negra, sólida, uma
severa paisagem mineral. Mas era o mundo aberto, onde ele se sentia
livre e ao qual regressava sem temor. Seguiu em direção às mangueiras
5

6

“Gravidez” é o outro título de “Cadeira de Balanço”, da coletânea de narrativas Os gestos, primeira edição em 1957. O título “Gravidez” aparece na narrativa publicada no Diário de Pernambuco, 5.6.1949,
republicada em Andrade et al. (2019, p. 41).
Destaco aqui Joana Carolina (“Retábulo de Santa Joana Carolina” em Nove, novena) Cecília (Avalovara)
e Julia Enone (A rainha dos cárceres da Grécia), dentre muitas outras...
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e cada passo no chão úmido tinha um sabor de afirmação: ele reconquistava um reino (Lins, 1979, p. 227).

A paisagem pétrea atua aí como a contraface do açúcar relativo aos
tempos coloniais decadentes de autoritarismo no Nordeste, e em sua dimensão de resistência, de esperança e de reconstrução “de um reino” ela se ergue
das cinzas de outros tempos. E ainda, por outra chave, no despertar da tendência docilizante de uma “civilização do açúcar” e à revelia da dureza de
ferro do capital industrial, com Gilberto Freyre, Osman Lins é o alegorista da
matéria que, ao conceber uma Teresa tão dura quanto a pedra a ser moldada,
anuncia outra personagem osmaniana em sua força de resistência à violência
e ao duro autoritarismo nordestino, que é “Cecília entre os Leões” de Avalovara. Com ela, Osman Lins propõe magistralmente uma saída hibrida que
coloca na balança oposições tão inconciliáveis quanto dureza/docilidade, um
difícil equilíbrio entre os poderes simbólicos de matérias culturais. Antes da
morte de Cecília em Avalovara, Abel guarda sua imagem alegre ao rememorar o momento de plenitude que inadvertidamente antecede sua morte:
Cecília, no seu vestido de algodão, sorri sob o chapéu de palha, os pés
manchados de areia. Vai Cecília, a meu lado, e seu corpo, essa memória, vibra. O cavalo segue, dócil, há pintas de sol no rosto de Cecília,
ela segura meu braço e olha para tudo, para o céu azul, para o mar de
cobre, para os peixes que perpassam na transparência das ondas, para
as ancas do cavalo, para a sombra nossa na areia, ri e beija-me, o rosto
fulgurante e todo o corpo inundado por uma alegria que jamais externou de um modo tão pleno e evidente. Reveste-a uma fulguração que
me cega e até as folhas do estampado [do vestido] as flores amarelas,
parecem recuperar a nitidez e a cor primitivas. Cecília esplende mais
que este amanhecer de maio (Lins, 1973, p. 311).
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POÉTICA DA VIAGEM EM
O FIEL E A PEDRA
Sandra Nitrini1

Toda viagem tinha o seu regresso — mas o vigor,
a mocidade de um homem, isto voltava?
(Bernardo de O fiel e a pedra)

A

o longo de O fiel e a pedra (Lins, 1974a) prepondera a figura de
Bernardo Vieira Cedro, rígido em seus princípios, fiel a seus valores, ao amor e às lembranças de sua mãe, preocupado com a
proteção de sua amada Teresa, leal a Miguel Benício, intransigente com
Nestor e com tudo o que ele representa, acolhedor e amigo de Antônio Chá
e dedicado ao sobrinho. Homem de ação e de reflexão, sempre se indagando sobre si e sobre a vida, Bernardo revela-se também corajoso, impetuoso, rude, colérico, orgulhoso e... tomado pelo gosto das viagens.2 Ele tem
consciência desses seus atributos, tão bem expostos na linguagem poética
de O fiel e a pedra, que nos permite adentrar seu pensamento, numa das
primeiras páginas deste romance:

1

2

Graduada em Letras Português-Francês; mestre em Letras pela École Pratique des Hautes Études de
Paris (título reconhecido pela USP) e doutora em Letras (Teoria Literária e Literatura Comparada)
pela Universidade de São Paulo e atua como professora sênior junto ao DTLLC da FFLCH. É professora titular aposentada da Universidade de São Paulo. Foi professora visitante na Universidade de
Paris 8. Coordenou a organização do Fundo Osman Lins no IEB da USP. É pesquisadora do CNPq.
Recomendo a leitura de O fiel e a pedra e as epopeias clássicas: diálogos e tessituras (Marquart, 2008). Sua
primeira parte “Caráter” (pp. 7-91) é inteiramente dedicada ao estudo de alguns atributos dos heróis
épicos que ecoam na composição de Bernardo, como coragem, valentia, intrepidez, ira, senso de justiça,
bondade, piedade, entre outros. Uma respeitável contribuição para a fortuna crítica desse romance.

Sabia um pouco o que trazia no sangue: amar em silêncio, dedicar-se
inteiro, querer com intensidade; muitas fraquezas, nunca adormecidas, sempre em luta à espera de um descuido, para saltar sobre ele e
governá-lo; isto e ainda mais, como um instinto: o gosto das viagens
(Lins, 1974a, p. 44).

O gosto de Bernardo por viagens aparece com tintas fortes na sua
mocidade.3 Foi motivado por uma viagem para levar dinheiro a seu irmão
mais velho, Caetaninho, que tinha ido para Alagoas, com o fruto da venda de
uma das três casas herdadas do pai. Sem nunca ter voltado para visitar a mãe,
Caetaninho implora-lhe numa carta que vendesse outra casa, pois “estava
cortejando uma moça rica, precisava apresentar-se com dignidade” (Lins,
1974a, p. 25). Promete-lhe devolver tudo com juros, o que nunca ocorreu.
Bernardo vai para Alagoas, sem saber, nos diz o narrador, “que esta
viagem haveria de marcá-lo” (ibidem, p. 25). Ele era um jovem um tanto
quanto sem rumo, vivia “na cidade como um desviado, apostando no bilhar,
jogando víspora, tomando banhos de rio, fazendo negócios avulsos, às vezes
metendo-se em brigas, numa agitação que era o inferno de Lucinda” (ibidem,
p. 25). Voltou diferente.
Sua mãe supõe que o motivo dessa mudança tenha a ver com Caetaninho. Aludindo à briga entre os irmãos, quando moravam juntos, Lucinda
faz perguntas a Bernardo, não respondidas. Enfim, ela ficou sem saber
o motivo da mudança de seu filho, e com ela o leitor nesse segmento do
romance. Mas vinte anos depois, em conversa com Teresa, Bernardo lhe faz
revelações, que a explicam:
Eu não queria, por nada deste mundo, viver como ele. Os olhos ladinos...
E gordo, ganhando bem. É uma espécie de rábula, um conselheiro de
mandões políticos, todos eles assassinos e ladrões. Dava nojo, Teresa. Mas
ter ido... Não sei se você pode entender. Mas a viagem! (ibidem, pp. 25-6).

Essa primeira viagem funcionou para ele como uma viagem de formação e de revelação, pois aquele jovem sem rumo, ao deparar com o irmão
em Alagoas, tomou consciência daquilo que não queria ser, o que o levou a
cultivar e a desenvolver seu caráter avesso aos poderes, ao mundo dos favores
e ao mundo da corrupção. Revelou-se o oposto do irmão. E também descobriu que “seu mundo eram as estradas” (ibidem, p. 26).
3
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Neste estudo sobre a poética da viagem excluo os deslocamentos, referidos pelas personagens como
viagens, entre Vitória e Surrão e vice-versa, previstos no curso normal da vida. Caberia integrá-los,
no meu entender, numa análise do espaço do romance, com as ressonâncias na sua trama e na sua
esfera social e geoeconômica.
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O jovem Bernardo continuou levando uma vida sem rumo e agitada.
Tomado pelo sonho das viagens, ainda sem ter se lançado a elas, torna-se
amigo de Marinheiro, com quem se encontrava “quase que todos os dias e
passavam horas e horas sentados no alpendre, falando em minas de ouro
e na pedra filosofal” (ibidem, p. 26). As conversas dos jovens amigos revelam
um surpreendente interesse por assuntos de alquimia, restritos ao âmbito
do relacionamento dos dois. Um dos objetivos da alquimia, como se sabe,
era criar a pedra filosofal, objeto capaz de transformar qualquer metal em
ouro, o metal perfeito.4
Para além de uma possível identificação de Bernardo com esse seu
amigo, cujo nome evoca mares desbravados, sensação de amplitude, de liberdade em busca de novos caminhos e de um ser sem amarras, e para além
do diálogo entre ambos sobre a pedra filosofal, sobre o sonho com as minas
de ouro, um outro fato é merecedor de especial atenção: Marinheiro ensina
Bernardo a consertar relógios, “a pretexto de domar-lhe a paciência” (ibidem,
p. 26) contribuindo, num certo sentido, para a formação de seu amigo perdido e sem rumo, que viria a se tornar um adulto bem decidido quanto a seus
valores éticos. A paciência, ao lado de outras virtudes, como as da coragem
e da resistência, fortalece Bernardo adulto, tornando-o apto para enfrentar
as prolongadas ameaças de Nestor e de seus capangas, embora em alguns
momentos fosse tomado por impulsos, barrados por Teresa. Impulsos que
resultariam em atos violentos. A virtude da paciência é importante para a
vida e também para a arte, na visão de Osman Lins, que a considera, como
se sabe, “a regra de ouro da literatura”.5
Com o intuito de domar a sua paciência, Marinheiro ensina Bernardo
a consertar relógio, cujo mecanismo minucioso, em que as peças devem estar
harmonicamente articuladas para seu perfeito funcionamento, remete à ideia

4

5

Segundo Luís E. Iñigo Fernández (2010, p. 15), em Breve historia de la alquimia, para os alquimistas
encontrar a substância milagrosa que “podia transformar o chumbo em ouro” tinha também um outro
significado, que, de verdade, perseguiam com seus experimentos; “cruzar as portas de um mundo
de conhecimento superior vedado aos simples mortais: compreender assim as verdadeiras leis que
regem a natureza e aceder, eles próprios, a um estado superior de consciência, onde deixariam de ser
homens para transformarem-se em autênticos demiurgos, excelsos ajudantes do Criador na tarefa de
conservar e aperfeiçoar o universo”.
O tema da paciência é objeto de reflexão de Osman Lins desde sua mocidade como se pode observar
em uma de suas cadernetas dos anos 1950, com sua indagação: “Paciência- será a regra de ouro já não
digo da arte- da literatura?” Cadernetas depositadas no Fundo Osman Lins do IEB/USP. No ensaio “O
escritor” de Guerra sem testemunhas, assim se manifesta: “É uma virtude grande e rara a paciência,
saber esperar, amadurecer, corrigir-se, voltar e começar e, como dizia o Apóstolo, tender à perfeição”
(Lins, 1974b, p. 28).
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de cosmogonia.6 Marinheiro é uma personagem secundária enigmática, cuja
função demanda uma leitura mais acurada. Carrega, pela primeira vez, a
semente dos temas da alquimia, da paciência e do relógio, na ficção osmaniana,
com desdobramentos importantes na sua poética, a partir de Nove, novena.
Além das duas situações em que Marinheiro se faz presente, quando
Bernardo era jovem e mais de vinte anos depois, no ápice de seu conflito
com Nestor, ele ressurge por mais duas vezes na sua memória: quando vai
ao empório de Miguel Benício e quando Bindinho, outro amigo de juventude, lhe dá a notícia de que seu companheiro de outrora tinha sido preso
por ter falsificado selos. Presencialmente ou apenas aludido, essa personagem secundária comparece em momentos-chave da vida de Bernardo
adulto, na fase em que ele se prepara para trabalhar no Surrão e em que se
encontra imerso no projeto de reconstrução de seu reino. Num certo sentido, Marinheiro, qualificado como falsário já na sua primeira aparição, se
configura no decorrer da narrativa como um vendedor de falsas ilusões para
Bernardo, ecoando, assim, as ações dos antigos embusteiros, que enganavam a população, vendendo falsas receitas para transformar qualquer metal
em ouro, ou seja, obter riqueza facilmente.7 No último encontro presencial
dos dois, Marinheiro aparece como um velho doente, pedindo dinheiro a
Bernardo, que não o reconhece de imediato. Sua decrepitude física e sua
pobreza monetária expõem o total fracasso dos sonhos de conquistas da
juventude, que vendera ao filho de Lucinda como um selo falso. Por outro
lado, não nos esqueçamos de que ele ensinou Bernardo a consertar relógios
para domar a paciência.
As conversas de Bernardo com Marinheiro confundem-se com
viagens imaginárias, alimentam sonhos de encontrar minas de ouro e possivelmente enveredam por elocubrações metafísicas. A narrativa de O fiel e
a pedra é econômica no que se refere aos detalhes da conversa entre o jovem
Bernardo e Marinheiro. Tem-se acesso apenas ao seu assunto. Não se sabe o
que disseram sobre a pedra filosofal. Trocaram ideias sobre a transmutação
6

7
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Precisamente em Avalovara, na linha narrativa “O Relógio de Julius Heckethorn”, em que aparece seu
complexo processo de construção, uma espécie de metalinguagem do romance, imiscuído numa teia
de significações, dentre as quais se aliam a visão cosmogônica e o tempo histórico.
Ao longo dos tempos houve estelionatários, que se passavam “por adeptos da chamada arte sagrada,
que não buscavam, na realidade, outra coisa senão enriquecer-se fácil e rapidamente, fazendo os outros
acreditarem , quase sempre ricos e poderosos, que tinham a posse do pó de projeção ou pedra filosofal , e assim obtendo deles ,a oportunidade e os meios de viver como rei , sem outro trabalho senão
alimentar, de vez em quando, as vãs esperanças de seus crédulo mecenas” (Iñigo Fernández, 2010, p.
15, tradução minha). Muitos enganavam os próprios parentes, como nos informa Gustav Meyrink
(2015, p. 34), vendendo receitas falsas com a promessa de que ficariam ricos.
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dos metais em ouro, como um bem valioso, que lhes traria riquezas materiais ou também como metáfora da busca de aperfeiçoamento espiritual do
homem? Tudo leva a crer que se concentraram na primeira possibilidade.
Pensamentos de Bernardo adulto, no entanto, nos dão outras pistas
no que concerne aos influxos dessas interlocuções na sua mente. Na cena em
que vai ao armazém de Miguel Benício, ele vê, num dado momento, “pedras
faiscando ao sol e se lembra dos tempos em que atento às alucinações de
Marinheiro sonhava com esplendentes montanhas de ouro” (Lins, 1974a,
p. 45). A essa altura, já maduro, tinha certeza “de que tais montanhas não
existiam” (ibidem, p. 45). O tempo se encarregou de desfazer ilusões. Bernardo já tinha passado por muitas experiências: tinha perdido seu emprego,
tinha perdido seu filho. Mesmo assim, passou a acreditar que a vida tinha
um certo brilho de ouro, apesar de seu negror. “Um brilho eterno que os
olhos não viam” (ibidem, p. 45). Com essas palavras, Bernardo louva a vida
e se mostra capaz de ver o invisível. Revela seu crescimento na sua dimensão humana e espiritual. Esse posicionamento de Bernardo, provocado pela
evocação das alucinações de Marinheiro e considerado à luz das conversas
de outrora sobre a pedra filosofal, indica que, para ele, prevaleceu na maturidade o sentido metafórico da pedra filosofal.
Para sua primeira viagem, depois das conversas no alpendre com
Marinheiro, Bernardo comprou dois burros e saiu pelo mundo “sem destino,
em companhia de um negro chamado Dominicano” (ibidem, p. 26). Nada
mais é dito sobre ela. Bernardo pouco se referiu a seu respeito e sobre as oito
viagens feitas com Antônio Chá. Sempre as guardou para si, apesar das provocações dos que o rodeavam, como o comentário de Teresa — “Bernardo
está pensando nas viagens” — (ibidem, p. 28) diante do ensimesmamento
do primo, observado por Lucinda, e das perguntas de Álvaro: “– Que tal
a sensação de partir? Como era, na verdade, a alegria da volta? O coração
crescia nas viagens?” (ibidem, p. 27).
Nenhuma delas respondida.
Reitera-se, nas referências às viagens reais de Bernardo, a poética da
economia de detalhes das conversas sobre as viagens imaginárias. As viagens reais nunca são presentificadas em cenas. Bernardo, “homem de poucas
palavras” (ibidem, p. 26), revela-se a antítese do viajante contador de estórias.
Porém, faz uma única exceção para seu sobrinho Ascânio, quando esse se
encontra em férias no Surrão. Graças a essa exceção, o leitor tem acesso a
algumas de suas lembranças, assim expostas no discurso do narrador:
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O velho Ramiro Ramijo, do Engenho Água da Menina, que guardava
correntões num corrimboque negro. Correntões enormes — acrescentava. A bela coroa filigranada, que uma viúva de Vila Brejão, conhecida
por Senhora Senhorinha, conservava no oratório, enfeitando o pescoço
de uma Virgem do Amparo sem cabeça. A moça Zezinha Viana, que se
desencontrara do noivo e que, depois de vender o enxoval, descrevera
com lágrimas nos olhos a inútil coleção de grampos das primas doidas
de Serinhaém. “Pois é como lhe digo, choro de saber, senhor. Muita
coisa perdida nesse mundo. Na mão errada, senhor” (ibidem, p. 87).

Bernardo mostra a seu sobrinho a riqueza de contatos humanos
proporcionada pelas viagens, com informações sobre costumes da época e
algumas experiências da vida. Não se autovaloriza como aventureiro para
Ascânio, nem fantasia ou engrandece surpresas e riscos, com os quais deparou nas andanças com Dominicano e com Antônio Chá. Seus relatos se
centram na paisagem humana, no olhar para as pessoas que encontrou em
seus caminhos, e não na geográfica.
Essas lembranças, vocalizadas para o sobrinho dão um pouco de concretude a suas viagens. O mesmo ocorre com as recordações de Antônio
Chá, as quais desfilam para nós como imagens fílmicas, em que aparecem
ele e Bernardo:
[...] furando caminhos. Pedindo pouso em casas de desconhecidos, dormindo nas estradas, ganhando a vida sem destino certo, em medos e
alegrias. Mercadejando figas, voltas, medalhinhas de alumínio, retratos
do Padre Cícero Romão. Abrindo diante de famílias a maleta de forro
de veludo, o faiscante mostruário de brincos e anéis com pedras sem
valor, oferecendo comprar as joias velhas, já sem serventia, que de tão
guardadas pareciam rebentar de brilho, de abafada paixão. Aquele brilho
sossegado e que dava a impressão de pesar mais que ouro (ibidem, p. 38).

Mimetiza-se nessa evocação de Chá um dado do contexto e das atividades econômicas da região e da época em que se desenvolve o romance.
Aliás, suas lembranças e as de Bernardo emitem fiapos de informações de
teor antropológico e etnológico sobre a região percorrida em suas andanças. Porém, não é esse o objetivo dessas viagens. Sobrepujam as sensações de
aventura, de liberdade, das múltiplas emoções, de descoberta do mundo, de
formação e de enriquecimento do homem. São esses vieses de significação
que nutrem as experiências de viagem em O fiel e a pedra.
Essas experiências calam fundo em Bernardo e suas lembranças emergem como uma espécie de frestas de oxigenação em cenas que lhe propiciam
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sensações de mal-estar, de aprisionamento e de opressão. Tais lembranças
consubstanciam-se na narrativa como motivos ligados à nostalgia do passado ou às projeções de um futuro sonhado.
O romance se inicia com o episódio tenso e dramático da morte
do filho de Bernardo e de Teresa. Enquanto o menino morria surge uma
lembrança “repentina e vívida” (ibidem, p. 21). A memória de Bernardo
é invadida pelas noites de sexta-feira, quando fazia o “serviço ingrato” de
cobrança de taxas municipais e havia
[...] uma pausa no incessante passar de caminhões, ele ficava na ponte,
olhando a luz das estrelas sobre o rio e se lembrava das grandes noites
antigas, de suas viagens passadas com Antônio Chá, ou com Dominicano. Então prometia a si mesmo que um dia largaria aquele posto,
meteria as alpercatas nas estradas, lavaria o sangue e os pulmões com
ventos novos (ibidem, p. 21).

No contexto da morte do filho as lembranças das viagens do passado
reacendem perspectivas de renovação futura: “com as alpercatas nas estradas lavaria o sangue e os pulmões com ventos novos”.
O ambiente do empório de Miguel Benício com “caixeiros jogando
firo, debruçados molemente no balcão, sob o olhar sempre avaliador de
Gumercindo” (ibidem, p. 45) lhe causa espécie. Indaga-se como um homem
pode passar seus dias assim “apodrecendo” (ibidem, p. 45). Reação coerente
de Bernardo diante de párias. Nesse momento irrompe nele a lembrança de
sua primeira viagem com Dominicano. “Não havia Teresa — pedra, um peso
fixando a vida — e a viagem era um pouco sem sentido. Rasgo perdido, uma
liberdade sem rumo. E mesmo assim...” (ibidem, p. 45).
As reticências que dão continuidade silenciosa ao pensamento de Bernardo me levam a dizer que, para ele, sua primeira experiência de viagem,
mesmo sem sentido, sem rumo valeu a pena porque respondeu à sua necessidade de partir, “a fim de não morrer por dentro” (ibidem, p. 26). Essa e
outras viagens lhe deram um sopro de vida no passado e reaparecem na sua
memória como antídoto a toda paralisia espiritual e social que o fizesse apodrecer por dentro. E isso ocorre porque seu gosto por viagens não feneceu.
Na juventude, demorou para se atirar às estradas por não ter coragem
de deixar a mãe, a quem amava cada vez mais. O mesmo aconteceu na maturidade com relação à sua amada Teresa. Desde que se casou, não se lançou
mais nas estradas, como se pode supor, a partir de sua conversa com Antônio Chá, que, muito animado com as experiências do passado, lhe pergunta:
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“Será que a gente nunca mais faz outras viagens daquelas?” (ibidem, p. 39).
Bernardo, em visível situação constrangedora, refletida nos seus movimentos gestuais (empertigado na cadeira, com os olhos longe), lhe dá respostas
como estas: “A vida amarra o homem” (ibidem, p. 39), “viagem comprida
não acaba o homem, o que acaba o homem são outras coisas” (ibidem, p. 39).
Teresa, presente, inclina a cabeça ao ouvir essas palavras do marido. Seu
gesto denota a compreensão de seu lugar nas outras coisas, que amarram o
homem. Mas Bernardo não fecha a possiblidade de retomar as estradas: “[...]
Pode ser que ainda viaje. Se resolver, já sabe que lhe chamo. Mas viagem que
eu fizer agora, é viagem de homem. No dia que eu tiver um capital, meto os
pés, saio daqui e vou comprar burros na Bahia” (ibidem, p. 39).
Terminado o longo período de prova no Surrão, superadas as dificuldades físicas causadas pelo tiro que o acometeu no confronto final com
Nestor, Bernardo retoma a vida normal com Teresa, com quem terá quatro
filhos e a quem continuará amando. O que não o impedirá de cultivar seu
antigo gosto por viagens. No “Capítulo sem número, à maneira de remate”,
nos diz o narrador:
Bernardo Cedro começa a envelhecer. Teve no curso desses anos atribulações; não, porém, superiores ao quinhão habitual que um homem
sempre recebe da vida. Em sociedade com Hutá Vilarim – e mais tarde
por sua conta – dedicou-se ao negócio de gado viajando bastante,
varando meio mundo, como tem hábito de dizer (ibidem, p. 291).

Mantêm-se as referências econômicas sobre as viagens de Bernardo,
coerentes com a poética da viagem neste romance e adequadas para o teor
sintético do capítulo final. Sabiamente, o narrador se apodera da expressão
habitual de Bernardo, varando meio mundo, quando falava de suas viagens na
passagem da maturidade para a velhice. Expressão que ecoa outra, pronunciada na juventude e que exprime sua grande descoberta, na viagem a Alagoas,
seu mundo eram as estradas. O curso da vida fez com que Bernardo retomasse
suas viagens, não com Antônio Chá, como lhe prometera no passado, mas
com Hutá Vilarim, que o levou graciosamente de mudança para o Surrão.
Seu projeto de reconstrução de vida vingou, depois de ter saído do Surrão e
ter vencido moralmente Nestor e a partir do momento em que, associado a
Huitá, se dedicou ao negócio de gado, viajando bastante, varando meio mundo.
O tema da viagem não se sobrepõe a outros, mais importantes na
construção desse romance, como o da luta ferrenha de Bernardo contra os
poderosos, contra a corrupção e o de sua defesa inquebrantável de valores
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éticos. Porém, a exploração desse tema, tão bem entrelaçado com as tensas
situações dramáticas do romance, além de contribuir para a composição
complexa de Bernardo (rígido nos seus princípios, disciplinado para cumprir seus deveres, fiel a seus amores e livre para varar o mundo), traz uma
dimensão de vida, naquilo que representa de descoberta, de diferentes emoções, de enfrentamento de riscos, de ganho para sustento e de amizades
profundas, como a de Antônio Chá. As viagens não conduziram Bernardo
às ilusórias montanhas de ouro de Marinheiro, mas contribuíram para sua
digna e sólida reconstrução de vida pessoal e econômica. Um fim vitorioso
para Bernardo, merecedor de ocupar um lugar de destaque na galeria de
“tipos inesquecíveis da ficção brasileira” (Coelho, 1966, p. 438).
O tema da viagem atravessa a obra de Osman Lins. Em O fiel e a pedra,
esse tema se desenvolve como motivo e como linha narrativa, conforme
vimos. Essa linha narrativa da viagem é paralela às da estória familiar e da
estória social e se entrelaça com elas sob forma dos motivos da nostalgia e
de sonho de realização futura, numa formatação de narrativa tradicional.
Tema presente também em vários contos de Os gestos, como motivo e como
uma semente narrativa. Remeto particularmente aos contos “Os gestos” e
“A partida”. Note-se que no conto “Os gestos” aparece uma personagem, em
cujo nome está embutida a ideia de viagem, Marinheiro, coincidente com
a de O fiel e a pedra. A visita de Marinheiro ao velho mudo, encarcerado
no quarto, lhe abre frestas de ar, de luminosidade e de vida, propiciando-lhe fazer uma viagem imaginária. Em “A partida”, o neto sai da casa da avó
e toma o trem para poder desabrochar na vida. Nesse sentido, esse conto
se encontra com O fiel e a pedra no que se refere aos laços profundos entre
viagem, libertação de amarras e vida. Em O fiel e a pedra, o jovem Bernardo
toma o rumo das estradas. Maduro, descobre a necessidade de viajar para
não apodrecer por dentro. Viajar significa regar a vida.
Em Avalovara reaparece esse tema consubstanciado na linha narrativa
“Roos e as cidades” e se configurando como uma requintada ficcionalização
da experiência real de Osman Lins na França. Viagem planejada e realizada
em 1961, em razão de seu projeto literário, graças a uma bolsa da Aliança
Francesa. Como se sabe, essa experiência também proporcionou a criação
do livro Marinheiro de primeira viagem, inscrito no gênero Literatura de
Viagem, com sua marca inovadora.8
8

Osman Lins publicou, em parceria com Julieta de Godoy Ladeira, La Paz existe? (Lins & Ladeira, 1977).
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A necessidade de Abel de viajar tem um alvo preciso: encontrar o
objeto de sua busca nas andanças pela França e pela Europa. Ele se movimenta
entre várias cidades até descobri-lo: escrever um livro.9 Feita a descoberta,
segue sua vida, enfrentando outros desafios, incluindo o da arte de escrever,
que não deixa de ser uma viagem metafórica, mas não é mais tomado pelo
ímpeto de viajar com deslocamentos reais. Ele volta para o Brasil. Mora uns
tempos em Recife. Depois se muda para São Paulo. Trata-se de deslocamentos com o intuito de se fixar numa determinada cidade.
Bernardo jamais teve estancado seu ímpeto por viagens, aquelas com
seu regresso. Para ele, viajar confunde-se com uma necessidade existencial,
nunca satisfeita plenamente. Talvez por isso, esse tema, apesar de não ser um
dos principais, se faz presente no decorrer de O fiel e a pedra.
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Dentre os escritos de Abel, cabe mencionar o título de um deles, o do ensaio filosófico A viagem e
o rio, que trata do “tempo mítico e suas ligações com a narrativa”, para se reiterar a importância e
o alcance do tema da viagem, em suas diferentes acepções e em distintos gêneros no conjunto da
obra de Osman Lins.
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PARTE 2

Regionalismo de 30, tradição clássica
e romance moderno

O FIEL E A PEDRA
E O ROMANCE DE 30
Luís Bueno1

U

ma das marcas que vincam mais fundo a literatura brasileira do
século XX é a concepção de que ela se fez em constantes movimentos de oposição. Assim, nos anos 1920, o modernismo se
oporia ao academicismo, como nos anos 1930 o romance social e regionalista se oporia ao romance psicológico, bem como a poesia do cotidiano à
espiritualista. Mais adiante, na década de 1950, quando Osman Lins faria
sua estreia, a literatura empenhada ou realista estaria radicalmente afastada
do experimentalismo tanto na prosa como na poesia.
Essa visão se construiu sobre disputas bastante naturais entre grupos
de escritores que, estando em desacordo quanto a suas concepções de arte,
sociedade e literatura, procuram se estabelecer como corrente dominante de
seu tempo. No caso brasileiro, no entanto, essas divisões foram compondo
uma visão muito parcial de nossa produção literária em virtude desta ou
daquela vitória acachapante de um dos lados da disputa.
Um pequeno capítulo dessas disputas se vê na polêmica silenciosa
entre Haroldo de Campos e Osman Lins que teve lugar em 1973, ano da
publicação de Avalovara, e que veio a público apresentada por Sandra Nitrini
em 2010. Silenciosa da parte do romancista, pelo menos, que respondeu por

1

Graduado em Letras, mestre e doutor em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual
de Campinas (UNICAMP). É professor associado da Universidade Federal do Paraná. Foi diretor
da Editora UFPR, editor da Revista Brasileira de Literatura Comparada e coordenou o Programa de
Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná.

meio de uma carta pessoal a uma referência “áspera”, como o próprio Lins
a caracteriza, feita pelo poeta ao romance então recém-lançado. O pivô da
discordância se deu exatamente em razão da adesão sempre muito vigorosa
de Haroldo de Campos ao polo do “experimental” e que, assim mergulhado
numa disputa pela hegemonia, não soube lidar muito bem com os aspectos “experimentais” de Avalovara, preferindo, ao invés de investigá-los,
desqualificá-los, não os reconhecendo como procedimento genuinamente
experimentais. Diria o poeta: “Trata-se de uma escrita fundamentalmente
acadêmica e de um esquema romanesco tradicional, aos quais se impôs de
fora, mecanicamente, sem qualquer critério de necessidade intrínseca, um
remanejamento à la mode (Nitrini, 2010, p. 375).
Essa atribuição de oportunismo ao projeto literário concretizado em
Avalovara irritou Osman Lins, que fecharia sua carta de maneira incisiva:
“O que você tão levianamente afirma, além de gratuito, é bastante ofensivo.
Por isto, só por isto, lhe escrevo. Para, formalmente, rebater o insulto, impróprio para o destinatário e pouco recomendável para quem o escreve” (apud
Nitrini, 2010, p. 377).
Apenas oito anos depois, em sua vasta História crítica do romance
brasileiro, Temístocles Linhares (1981) trataria da obra de Osman Lins de
maneira muito diferente — e mais lúcida — no fecho de um capítulo intitulado “Do regional para o universal”, apresentando o autor com estas palavras:
Ele, sem dúvida, representou uma volta à metaliteratura, empenhado
em todos os seus problemas, inclusive na parte reservada ao psicológico,
a que soube dar novas dimensões, sem precisar ingressar em nenhum
aristocratismo incompatível com nossa brasileiridade, como diria Gilberto Freyre. Sem deixar de ser até regionalista, ele foi tão brasileiro,
tão pernambucano quanto os que o foram dentro da linha proletária,
digamos assim, sem precisar abandonar o beletrismo e a complexidade
literária que o distinguia[m] (Linhares, 1981).

Nessas poucas linhas, escritas ainda quando a morte do escritor era
recente, o crítico lida ao mesmo tempo com vários pares de opostos para
introduzir as abordagens dos romances que fará em seguida. Logo de saída,
ao afirmar que o autor promove uma volta à metaliteratura, ele identifica sua
obra como integrante de uma corrente de alta consciência literária, exatamente a posição que os autores experimentais ou de vanguarda surgidos no
decênio de 1950, Haroldo de Campos incluso, reivindicavam para si. Com
isso, aliás, demonstra ter concepção muito diferente da do autor de Galáxias,
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ainda que leve em conta o mesmo ambiente crítico, por assim dizer. Em
seguida, no mesmo período, destaca nessa metaliteratura o tratamento dado
à psicologia das personagens, o que em princípio o filiaria, sempre pensando
nos lugares-comuns críticos que em grande medida são manipulados até hoje,
no extremo de uma outra oposição, aquela típica dos anos 1930, entre os
cultores do romance psicológico e os do romance social. Mas só em princípio, já que logo vem a ressalva de que o destaque no aspecto psicológico não
reduzia sua brasileiridade, ou seja, seu interesse por aquilo que era o centro
do outro lado da oposição, o chão histórico da ficção. Vai, nesse sentido, um
pouco além, identificando-o até certo ponto com o regionalismo, mais uma
vez com a ressalva de que Osman Lins não abria mão de sua complexidade
literária, com o que volta ao início das suas considerações.
Note-se que, nascido em 1905, Temístocles Linhares mantinha atividade constante como crítico desde os anos 1930, seja colaborando com vários
jornais, seja como professor universitário. Ou seja, trata-se de intelectual com
ampla bagagem, tendo vivenciado por dentro as sucessivas disputas literárias
ao longo de quase cinco décadas de trabalho. E o que ele faz nesse texto da
maturidade é delinear com clareza, num parágrafo, um perfil de autor que
não cabe bem em qualquer classificação fechada. Experimentador e social.
Psicológico e regionalista. Sofisticado e acessível.
Esse aspecto da experiência literária de Osman Lins tem interessado
a crítica até hoje e aparece como elemento central de discussão em artigos
acadêmicos recentes (ver Figueiredo, 2013; Mendonça & Silva, 2019). Mas
seria possível rastrear suas origens? Observando a repercussão do primeiro
romance de Osman Lins, O visitante, saído em 1955, veremos que ele foi
reconhecido como romance psicológico. Um grande autor de 30, aliás, José
Lins do Rego (1955, p. 4), em nota muito elogiosa ao livro, descreve-o nos
seguintes termos: “Já não existe o mundo de fora para o novo romancista”.
João Clímaco Bezerra (1955, p. 2), ao confrontá-lo com uma eventual tibieza
da experiência do romance em Pernambuco, é categórico: “Daí porque o
ponto de destaque do novo romancista caracteriza-se, precisamente, pela
fuga ao regionalismo”. Dinah Silveira de Queiroz (1955, p. 9), por sua vez,
em carta aberta ao autor citada numa coluna do Correio da Manhã, verá
Osman Lins “ligado à arte de Mauriac — a lembrar, vagamente, também a
composição de Cornélio Penna”. A referência a Cornélio Penna mostra como
é do lado do romance psicológico ou até espiritual que O visitante foi lido
quando de seu lançamento.
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Daí certa surpresa quando da publicação de O fiel e a pedra seis anos
depois, já que os contos de Os gestos, saídos em 1957, não haviam deslocado
aquela percepção inicial. A localização precisa de sua ação numa pequena
cidade do Nordeste, a mesma em que nascera o autor, a ambientação de parte
das ações num engenho de fogo morto, a presença constante das descrições
do espaço, a importância da ação na constituição do enredo, tudo contribuía
para essa surpresa, ou seja, para a impressão geral de que o novo romance
marcava um ponto de virada na obra de um escritor, que, a essa altura, gerava
expectativas enormes na crítica. Naquele mesmo ano de 1961, Osman Lins
vencera um concurso de peças da Companhia Tônia-Celi-Autran com Lisbela e o prisioneiro que, montada, alcança grande sucesso de público. O fiel
e a pedra seria lançado por aquela que despontava como a mais importante
editora do país do momento, a Civilização Brasileira, e na prestigiosa coleção Vera Cruz, tendo sido objeto de campanha publicitária que contou com
anúncios em todos os grandes jornais desde meados de 1960, e com a ida do
autor do Recife para noite de autógrafos no Rio de Janeiro em 6 de dezembro
de 1961, também anunciada na imprensa pela editora.
A impressão de ponto de virada domina a abertura do artigo que
Adonias Filho (1961, p. 1) dedica ao romance: “A renovação do romance
nordestino, servindo-se de maior base psicológica sem sair do documentário, interessado no aproveitamento extremo da matéria ficcional – e assim
expliquei para mim mesmo, após a leitura de «O fiel e a pedra», de Osman
Lins”. Como Dinah Silveira de Queiroz, vai filiar o romance anterior à “linha
de Mauriac”, e afirma que com O visitante o autor “pôde participar da nossa
demonologia ficcional — ao lado, por exemplo, de Octávio de Faria” (Adonias
Filho, 1961, p. 1). Ao final, no entanto, é como regionalista que ele lerá o
romance, já que afirmará que sua principal contribuição fora introduzir
no romance nordestino um tipo novo, “que escapou a Euclides da Cunha”.
Trata-se da figura de Antônio Chá, que absorve toda a atenção do crítico, a
ponto de levá-lo a observar que “o romance seria dele, totalmente dele, se
não fosse Bernardo enquadrar-se como «a pedra» e reclamar, em consequência, a atenção do romancista” (Adonias Filho, 1961, p. 1).
Sessenta anos depois, não há como fugir ao julgamento de que há
uma série de desajustes a se apontarem nessas considerações, a começar pela
aproximação de O visitante ao universo de Octávio de Faria. Não que seja
despropositado ler o romance como um estudo do mal, algo afinal de contas
assinalado indiretamente pelo próprio romancista em entrevista de 1954,
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quando pinta o professor Artur, o visitante do título, com características
usualmente atribuídas ao diabo ao afirmar que, “despertando a piedade
[...], manejando com habilidade extrema o logro e a calúnia, exerce a ação
de um ácido sobre as vidas dos que dele se aproximam” (Meira, 1954, p. 6).
Mas a diferença entre o ponto de vista moral que rege as obras de Octávio
de Faria e o ponto de vista psicológico que organiza o romance de Osman
Lins, estruturadas aquelas a partir de um narrador que opina o tempo todo,
e esse com um narrador virtualmente ausente, sempre narrando por meio
da perspectiva das personagens, sobretudo Celina, basta para dar dimensão
da distância que separa as duas experiências literárias. No que diz respeito
a O fiel e a pedra, o maior desajuste do texto de Adonias Filho é basear o
julgamento de que se trata de uma obra que renova o romance nordestino,
portanto regionalista, em razão de um personagem secundário — importante, mas secundário em sentido estrito, já que sua existência no universo
ficcional se dá não autonomamente, mas sim em relação a Bernardo — que
o crítico gostaria de ver como protagonista para, aí sim, poder classificar o
romance da maneira que gostaria, o que só não seria possível por Bernardo
ter roubado a cena.
Tais desajustes não podem ser atribuídos a simples incompreensões
individuais de Adonias Filho, homem de letras de importância em seu tempo,
com atuação constante desde os anos 1930 como crítico, romancista, tradutor e editor. A concepção arraigada de uma literatura brasileira cindida
entre um veio genericamente visto como psicológico ou espiritualista e outro
compreendido como regional ou nordestino faz que sua leitura, assim como
a de outros naquele momento, passe por uma espécie de lente incapaz de
focalizar aspectos do romance que fogem do que é tipicamente uma coisa
ou outra. Indiretamente, portanto, mais uma vez demonstra como O fiel
e a pedra se adapta mal a conceitos correntes, mas pouco específicos que
colocam exatamente no mesmo lugar obras diferentes como as de Cornélio
Penna e de Octávio de Faria.
Nem todos os críticos, entretanto, seguiram tal caminho. Um dos textos mais precisos da primeira recepção de O fiel e a pedra foi escrito por um
intelectual pernambucano de nomeada muito menor do que Adonias Filho,
o jornalista, poeta, tradutor e editor pernambucano José Laurenio de Melo,
nascido em 1917. Quando se começa a ler o seu artigo, tem-se a impressão de
que ele seguirá o mesmo caminho do escritor baiano, já que estabelece como
chave de leitura, a partir de considerações do próprio autor, o regionalismo:
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Na palestra que lhe coube pronunciar dentro da série promovida, em fins
do ano passado, pelo Departamento de Extensão Cultural e Artística
da Secretaria de Educação de Pernambuco sobre o processo de criação do romance, Osman Lins proclamou sua adesão ao regionalismo.
Não chegou propriamente a fazer profissão de fé regionalista, mas o
sentido de suas palavras foi bastante revelador do novo rumo que pretendia imprimir à sua obra de ficcionista. Esse interesse pelo regional
já ficara patenteado na comédia Lisbela e o prisioneiro, que tanto êxito
alcançou quando encenada no sul do país. Entretanto, no que toca ao
romance, só agora, com a publicação de O fiel e a pedra, é que se pode
avaliar até que ponto a tendência anunciada se converte em realidade
(Melo, 1962, p. 4).

À primeira vista o crítico parece confuso: afirma a filiação ao regionalismo, mas em seguida a relativiza, tudo para, num terceiro momento,
reafirmá-la com a menção à peça, última obra conhecida do autor. E termina o parágrafo deixando tudo em aberto, na dependência do exame do
novo romance. E ele, como quase todos, logo vai assinalar a mudança que
representa na obra do autor: “É visível, antes de tudo, a distância que separa
O fiel e a pedra de O visitante e dos contos de Os gestos” (Melo, 1962, p. 4).
Curiosamente, foge da noção geral de regionalismo com que abrira suas
considerações para caracterizar essa distância a partir de outras noções. Vai
frisar, em O visitante, o ambiente fechado, física e espiritualmente estreito, em
que vivem as personagens, marcadas pela solidão e pelo fracasso, concluindo
que tanto o primeiro romance como os contos de Os gestos são histórias que
“repousam sobre rigoroso equilíbrio; equilíbrio que se evidencia na exata
conjugação da análise psicológica com a descrição dos ambientes, no enlace
sutil da narração com o monólogo interior e deste com o diálogo” (Melo,
1962, p. 4). Só por esse trecho já se vê não só a sofisticação crítica da leitura,
como a sutileza com que conduz a discussão para fora das velhas oposições
herdadas das disputas literárias e políticas da década de 1930.
Sua caracterização de O fiel e a pedra vai no mesmo sentido. Para ele,
não é a passagem do psicológico ao regional que explica aquilo que ele próprio chama de “ruptura do romancista com os temas preponderantes em
seus livros anteriores” (Melo, 1962, p. 4). É toda uma visão de mundo que
se transformaria. Segundo o crítico, Bernardo, ao contrário das personagens
dos livros anteriores, que se deixavam vencer sem luta, é
[...] o homem que busca, com decisão e ardor, alguma coisa que ele,
em sua rusticidade, não chega a nomear [...]. O objeto dessa busca é,
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em primeiro lugar, o conhecimento de si mesmo [...] e, em segundo
lugar, a utilização desse conhecimento na conquista de uma vida
digna (ibidem, p. 4).

Para ele, portanto, o que Osman Lins faz em O fiel e a pedra é abandonar
um equilíbrio, todo ele obtido em espaços restritos e por meio de conflitos que
não chegam a se configurar por estarem de saída a indicarem o fracasso, por
um novo equilíbrio, aquele entre vida interior e ação, já que Bernardo teria
compreendido que “para conseguir tal objetivo, é necessário travar um combate que recomeça cada dia: é necessário vencer os obstáculos externos, romper
o cerco da miséria e superar as próprias contradições íntimas” (ibidem, p. 4).
Lendo o novo romance de Osman Lins no mesmo contexto marcado
pela cisão herdada de 1930 que vimos presente na visão de Adonias Filho,
José Laurenio de Melo a toma como referência, mas faz um movimento
crítico de outra natureza. Em vez de fazer da visão geral aquela lente que
condiciona a leitura do livro, contrapõe o que encontrou na obra àquela visão
geral. Se o que ele encontra no novo livro é algo diferente do que encontrara nas obras anteriores, vai examinar não as ideias gerais que estão fora
do texto, mas aquilo que julga ver no texto. Por isso, parte de uma dessas
ideias gerais, a de regionalismo, mas para discuti-la de dentro do romance
analisado. Com isso, relativiza a própria ideia geral ao afirmar com segurança
e precisão que “o simples fato de se situar a narrativa num engenho e numa
cidade do interior pernambucano não induz a filiar O fiel e a pedra à corrente
do regionalismo nordestino” (Melo, 1962, p. 4). Seu passo seguinte é deixar
claro que a mudança de O fiel e a pedra não é radical. Afinal, ele falara em
ruptura no campo restrito dos temas, não das técnicas narrativas, e por isso
pode se voltar finalmente ao que vê como continuidade na obra do autor.
Embora O fiel e a pedra não esteja dissociado completamente de
uma geografia física e humana, não é essa que assume o primeiro plano do
romance. Toda a preeminência é dada ao drama e aos conflitos psicológicos, pois mesmo desligando-se dos tipos que compõem a galeria dos dois
primeiros livros e voltando-se para o desenho de caracteres fortes e vibrantes, Osman Lins não se desligou da análise introspectiva, campo em que seu
poder criador se revela mais fecundo (ibidem, p. 4).
O crítico chega, portanto, a uma conclusão que supera em muito
o lugar-comum da separação absoluta entre regionalismo e introspeção.
Reconhece que há, em O fiel e a pedra, um mundo concreto, localizável com
precisão numa região nordestina específica. Mas deixa claro que esse é apenas
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mais um dado do romance, insuficiente para caracterizá-lo ou rotulá-lo.
Recusa o rótulo de regionalista para o livro, sublinhando, no fecho de suas
considerações, que “o fato de não ser rigorosamente regionalista não diminui em nada a importância da recente contribuição de Osman Lins para a
novelística brasileira” (ibidem, p. 4).
Parece que voltamos à aparente confusão das idas e voltas do início do
texto. No entanto, quando atentamos que o texto foi publicado em março de
1962, cinco meses depois do artigo de Adonias Filho e num momento em
que já se definira uma visão crítica inicial sobre o livro, é natural que José
Laurenio de Melo trave um diálogo implícito com essa recepção que, se não
chegou a ser negativa, esteve abaixo das grandes expectativas que haviam
se criado em torno do autor. É sintomático que, em artigo publicado dois
meses antes do de Melo, Fausto Cunha (1962, p. 1) registre seu desagrado
com o que ele identifica como “um grande silêncio” em torno do livro, que
contrasta com o sucesso de um outro romance “que nem chega a ser literatura”, segundo seu juízo.
Trata-se de um incômodo que fica claro na coluna de Esdras do Nascimento para o jornal carioca Tribuna da Imprensa saída apenas doze dias
depois de a crítica de José Laurenio de Melo ter saído no “Suplemento Literário” do jornal O Estado de S. Paulo. É uma coluna estranha, cujo objetivo
parece ser o de dar ao escritor uma oportunidade para se explicar. Nascimento
abre seu texto com a mais do que elogiosa afirmação de que “Osman Lins é
um dos mais importantes ficcionistas vivos do Brasil”. A seguir elogia-lhe o
estilo e lista todos os vários prêmios que havia recebido — nada menos que
seis numa carreira de apenas seis anos e três obras. Só depois disso apresenta
um problema: “O romance O fiel e a pedra obteve excelente aceitação junto à
crítica brasileira, mas não foi bem compreendido pelo público. Por diversas
razões, não alcançou os índices de vendagem que merecia” (Nascimento,
1962, p. 8). Por fim, diz que Osman Lins participou do júri do “Concurso
Permanente de Contos” do jornal e pede que se leia seu depoimento transcrito abaixo, concluindo que o romance “deve ser lido por todas as pessoas
de sensibilidade e bom-gosto” (ibidem). Em suma, dá fiança e garantia às
palavras do autor que se seguirão.
E em todo o depoimento, Osman Lins se confronta com a ideia de
regionalismo. Lembre-se de que, àquela altura, a literatura dita regional está
longe de ter o prestígio que tivera nos anos 1930. Dois dos maiores expoentes daquela geração, Graciliano Ramos e José Lins do Rego, estavam mortos,
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e uma terceira, Rachel de Queiroz, parecia ter abandonado o romance, já
que não publicava um, aliás urbano, desde 1939. Guimarães Rosa já havia
surgido e publicado Grande sertão: veredas, o romance que reposicionaria a
própria ideia de regionalismo junto à crítica e ao público. É verdade que Vila
dos Confins, de Mário Palmério, romance assumidamente regionalista, fizera
grande sucesso, mas também é verdade que ele saíra em 1956 e, portanto, não
fora propriamente afetado pelo terremoto rosiano. Aderir ao regionalismo
não era, portanto, boa estratégia para promover o romance.
Voltando ao depoimento, ele se abre com uma afirmação que parece
ter o objetivo de tirar o foco da questão do regionalismo ao localizar na
Antiguidade as raízes do projeto: “O romance, até certo ponto, é uma transposição, para o Brasil de 1936, da Eneida” (Nascimento, 1962, p. 8). Mas o
fantasma do regionalismo está lá, e o elemento que ele comentará diz respeito justamente ao mundo “de fora”, à paisagem: “É isto, esta ligação com
o poema de Virgílio que explica o tom algumas vezes descritivo do livro,
cheio de paisagens, cores e rumores, árvores, pássaros, cheiros etc., ao
contrário de O visitante, onde os personagens existem num mundo quase
abstrato” (ibidem, p. 8). Como se vê, ele não atribui o caráter descritivo do
livro a uma adesão ao regionalismo, mas sim ao estabelecimento de uma
forte referência estrutural à Eneida. Com isso, desconecta seu romance da
tradição descritiva do regionalismo, fincando suas raízes numa tradição que
nenhuma relação teria com ele.
Adicionalmente, integra a voz geral segundo a qual O fiel e a pedra
é mesmo um ponto de virada em relação ao romance anterior, e expressa
isso por meio da expressão “ao contrário”. Não deixamos de ouvir nesse “ao
contrário” uma velada referência à oposição entre romance psicológico e
regionalismo vinda dos anos 1930, para, ao final do depoimento, reafirmar
seu interesse pelo romance psicológico — e não regional. Faz isso ao apontar
ainda outras duas razões para as descrições, uma das quais seria de “de natureza, digamos, passional”, vinculando-a ao personagem Ascânio — aliás o
nome do filho de Enéas — que, diz ele, tem um caráter autobiográfico, ainda
que “não de todo”. Para Ascânio, afirma o autor, nada seria “mais angustiante do que o desaparecimento de seus mitos” e sintetiza: “Em conclusão,
confesso que as alusões, no romance, a cheiros, a rumores, árvores e bichos,
que todo o seu descritivo decorre daquela ânsia de prender a vida, que era
o traço mais intenso de Ascânio” (Nascimento, 1962, p. 8). Em suma, uma
volta ao mundo “de dentro” como ordenador do mundo “de fora”.
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É de grande interesse confrontar esse depoimento com uma declaração
da época de lançamento de O visitante, no qual a expressão “ao contrário”
também fora utilizada. Em nota assinada por Otto Schneider (1955, p. 7) para
O Jornal do Rio de Janeiro, ainda antes da publicação do livro, mas depois
de ser premiado, lê-se que “Osman Lins declarou que que seu romance não
focaliza nenhum aspecto regional de sua província, sendo ao contrário obra
de natureza psicológica” (grifo meu). Em 1955 a expressão “ao contrário”
se circunscrevia explicitamente à velha oposição vinda dos anos 1930, de
maneira que O visitante surgia no polo oposto ao do regionalismo. Em 1962,
o que está do lado oposto, lá colocado por meio da mesma expressão, é outra
coisa, o emprego da descrição, que teria outras motivações e manteria O fiel
e a pedra no campo do romance psicológico, ou seja, não se opondo a O visitante propriamente — malgrado o uso do “ao contrário”.
O movimento é semelhante ao que acompanhamos no artigo de José
Laurenio de Melo que, como vimos, parte de uma afirmação de ligação com
o regional para concluir que essa ligação não existe. Não se pode descartar
que Osman Lins, posto na incômoda posição de ter que explicar um procedimento que presumivelmente afetara as vendas do livro, se visse forçado a
contradizer o que dissera antes. Mas seria uma explicação simplista. Na verdade, o que surpreende o leitor de O fiel e a pedra passados sessenta anos de
seu lançamento não é o que ele diz em 1962, mas sim o que dissera antes,
em 1955. Afinal, tal concepção binária não condiz com a figura complexa
e cheia de matizes de um homem de letras sofisticado, incapaz de cair em
simplificações segundo as quais um romance pode ser considerado “o contrário” de outro. Basta lembrar a polêmica aqui mencionada com Haroldo
de Campos ou seu trabalho como crítico, que elegeu para análise romancistas como Graciliano Ramos e Lima Barreto nos quais a psicologia jamais
encobriu nem mesmo a militância, antes a amplificou, tornando-a estrutural. São autores que, como o próprio Osman Lins, têm claro que a psicologia
individual não é fenômeno isolado nem da vida social, nem da paisagem.
Em todo caso, se Osman Lins cedeu ao pensamento fácil calcado em
oposições quando da publicação de seu primeiro livro, logo superou o simplismo, de tal forma que em 1966, em visita ao Recife, dá uma entrevista ao
Diário de Pernambuco na qual, perguntado se estará participando do lançamento de Nove, novena na cidade, responde com tranquilidade:
Gostaria muito de estar presente ao seu lançamento no Recife, mas não
sei se isto será possível. Tenho um motivo especial para justificar este
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meu desejo. Nove, novena é o primeiro livro meu onde aparece o Recife.
Em meus livros anteriores de ficção, era sempre minha cidade natal,
mencionada ou não, que estava presente (Lins, 1966, p. 1).

Como se vê, nesse momento ele se sente à vontade para, longe de
qualquer preocupação de filiação, ligar toda sua obra ficcional anterior a
uma cidade específica, numa região específica, Vitória de Santo Antão. Isso
inclui evidentemente O fiel e a pedra, onde a primeira crítica, lendo o nome
da cidade, teve material com que se confundir no velho apego ao rótulo
regionalista. Mas inclui também O visitante, no qual não há qualquer menção ao nome da cidade.
Esse exame da recepção imediata de O fiel e a pedra dá pistas suficientes para que se esboce em linhas gerais a relação profunda que o livro
estabelece com o romance de 30, relação aliás já estabelecida no romance de
estreia. Para isso, o leitor e o crítico têm que seguir os passos do Osman Lins
amadurecido, libertando-se de categorias absolutas e levando em conta que,
no decênio de 1930, embora houvesse uma oposição política radical na vida
literária brasileira, ela não se traduziu em concepções também “opostas” de
arte. E aqui o caso paradigmático mais uma vez é o de Graciliano Ramos,
autor que não cabe em rótulos estanques tais como social, regionalista, de
costumes, psicológico ou qualquer outro, e que sofreu muitas críticas dos
intelectuais que compartilhavam suas posições políticas e por isso cobravam
que escrevesse nos modelos do então chamado romance proletário.
Começando pelo que é mais evidente, O fiel e a pedra remete de fato
ao romance de 30 por meio da ambientação, exatamente o que foi percebido
como regionalista pela recepção imediata. Mas é preciso notar que, mesmo
nesse aspecto, o livro é sinuoso, dialoga com o que vem antes, mas não o
repete. A cidade de província, o engenho e a estrada que os liga são os espaços em que a ação se dá. Mas o engenho não é nada daquilo que aparece
nos romances publicados na década de 1930, em livros como A bagaceira ou
Menino de engenho, e mesmo mais tarde, em Fogo morto. Não vemos nem
a propriedade em seu auge, nem em seus momentos de decadência. Aquele
processo histórico e econômico já terminou. Nenhuma usina o incorporou
e a atividade açucareira cessou. Nada se diz sobre os antigos proprietários,
a gente tradicional tão presente em romances publicados entre 1920 e 1940.
Em O fiel e a pedra, a propriedade rural é explorada economicamente a
partir da atividade urbana por excelência que é o comércio. Seus dois proprietários que conhecemos são exatamente isso, comerciantes de Vitória de
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Santo Antão, e as terras são vistas segundo esses interesses. Bernardo vai para
lá administrar o barracão, ou seja, uma venda, um outro estabelecimento
comercial, portanto. A terra é pouco cultivada — basta dizer nesse sentido
que Bernardo faz por conta própria uma pequena plantação de cará, que não
é um produto de exportação de grande valor, ligado a algum grande ciclo
econômico. Mesmo a criação de gado não é significativa. A importância econômica fundamental do engenho, aliás, é de caráter especulativo, ou seja,
o valor que ele tem é o capital que a terra representa em si, concedendo poder
a quem a possui. Nem sequer um conjunto significativo de trabalhadores
que permita ao leitor conhecer as rotinas de trabalho na região aparece no
livro, de forma que a função dessas personagens na construção do enredo
não está na exposição das particularidades da economia local, antes se definindo por sua relação com o enfrentamento entre Bernardo Cedro e Nestor
Benício, ponto-chave da trama.
Examinemos ainda como espaço e tempo se imbricam em O fiel e a
pedra. No romance nordestino dos anos 1930, a região é um lugar, evidentemente, mas também é um tempo. As balizas temporais, mesmo quando não
definidas com precisão, ficam claras para o leitor, já que o processo histórico
está sempre em mira. Em São Bernardo, por exemplo, a localização temporal
é precisa, já que a revolução de 30 é evento fundamental para a trajetória
do protagonista. Já em Menino de engenho as datas podem até não aparecer,
mas o leitor tem clareza de que está lendo uma história passada na transição do mundo patriarcal nordestino, no qual a vida econômica era baseada
nas grandes propriedades rurais, para um mundo urbano. A escravidão
recente, a decadência das propriedades vizinhas ao Santa Rosa, as origens
urbanas do próprio protagonista, ou seja, acontecimentos registrados na
“grande história” vão ancorando aos poucos o livro, desde o começo, num
determinado momento histórico. No romance de Osman Lins, o leitor percorre centenas de páginas sem saber exatamente quando a história se passa.
Procura por referências históricas mais ou menos exatas e não as encontra.
No início do romance, é a pequena cidade que domina a cena. Bernardo é
um ex-fiscal da prefeitura que se demite por não compactuar com a roubalheira que testemunha e se vê desempregado, sem ter como ganhar a vida.
O recuo no tempo que se faz logo no segundo capítulo apenas confirma
as raízes urbanas, vinculadas à província, tanto de Bernardo como de sua
mulher, Teresa. A transição para o espaço do engenho, como vimos, não
fornece indicações melhores, já que é feita naqueles termos, ou seja, dentro
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de uma lógica econômica urbana. Anda-se a cavalo e em burro, mas também em carros e caminhões — e eram cargas de caminhões a caminho do
Recife que Bernardo fiscalizava.
Sendo assim, não é possível conectar as ações a um momento histórico preciso, e a narrativa poderia se passar em qualquer momento, desde
o início do século XX até o presente do narrador. Ou seja, não se constrói
nenhuma articulação forte entre espaço regional e contexto histórico, como
é usual no romance de 30. Ao manter o leitor no escuro nesse aspecto,
o romance acaba deixando claro que seu interesse não é propriamente o
de fazer relato regionalista típico. Essa intenção fica ainda mais evidente
quando vemos que na verdade as ações se passam num momento específico,
mas uma referência temporal precisa é deixada para o final, a abertura do
último capítulo: “Quase cinco lustros decorreram desde os acontecimentos que, bem ou mal, aqui rememoramos” (Lins, 1961, p. 341). O leitor só
pode localizar as ações na segunda metade da década de 1930 (o que está de
acordo com a data de 1936 mencionada pelo autor no depoimento a Esdras
do Nascimento), quando elas já foram narradas e ele as experimentou sem
contar com essa informação.
Mas a ficção de 30 não foi apenas o regionalismo, e o livro dialoga
com outra tendência do período, justamente a que em princípio se lhe oporia, o romance psicológico. Em O fiel e a pedra o que acompanhamos é a
luta de um homem para reconstruir economicamente sua vida, sim, mas é
ao mesmo tempo uma luta pela conquista de si mesmo. Assim, a dúvida irá
perseguir Bernardo o tempo todo, não importando o quanto ele seja assertivo em suas decisões. No primeiro capítulo do livro acompanhamos o final
da agonia de José, seu filho e de Teresa. Nesse momento extremo, somos
jogados num conflito cujos atores desconhecemos de todo. Surgem nomes
de pessoas cujas relações não se esclarecem. Lemos: “Esses tempos... Lucinda
morta, Cissone morta, Álvaro morto” (Lins, 1961, p. 11) e nos perguntamos: quem é essa gente? É como se o narrador instilasse no leitor a mesma
desorganização mental por que passa o pai ao torturar-se perguntando a si
mesmo se sua decisão foi responsável pela morte iminente — e logo real —
do menino. E não sabemos que decisão fora essa, assim como não sabemos
quais as circunstâncias em que a doença se manifestou.
Quando finalmente compreendemos que essa decisão foi a de deixar o
emprego na prefeitura e expor a família a dificuldades econômicas, compreendemos também que temos nas mãos um livro que não nos trará sossego,
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pois nele nem mesmo as noções de bem e de mal serão fixas. Um mesmo
ato, o abandono do emprego, é percebido por quem o praticou como bom, já
que Bernardo precisa resguardar sua integridade e não quer fazer qualquer
concessão a procedimentos que ele considera desonestos, e como mau, já que
pode ter contribuído para a morte do menino. Essa valência cambiante dos
atos, por assim dizer, acompanhará Bernardo em todos os momentos, e ele
se pergunta continuamente se não teria ultrapassado a linha que separa a
integridade do orgulho. Procura compreender, por exemplo, o que o levou
a abrir a casa, no meio da noite, a um grupo de desconhecidos, expondo a
mulher a grande perigo. A resposta, porém, não virá dele mesmo. Acabará
vindo de fora, de Ubaldo, o líder daquele grupo. No longo capítulo em que
o conflito entre Bernardo e Nestor se resolve pela violência, Ubaldo tem
importância capital. Surpreendentemente, saca sua arma e coloca-se ao
lado de Bernardo, que se via em grande desvantagem diante do oponente
e seus homens. E é Ubaldo que vocaliza seus motivos para escolher não o
proprietário, mas o empregado: “Um macho desse carece viver” (Lins, 1961,
p. 338). Para ele, portanto, não é o orgulho ou a arrogância que caracterizam
Bernardo. É a retidão, mantida mesmo quando está em risco a própria vida.
O conflito interno de Bernardo contamina toda a estrutura do livro,
servindo até mesmo de mola do enredo. Afinal, é sua integridade que leva
Miguel Benício a oferecer-lhe o posto de administrador do armazém no
engenho do Surrão sem que tenha que pagar aluguel e com liberdade para
cultivar a terra e ficar com os rendimentos para si. Tal arranjo representa
para Bernardo a possibilidade de recuperação material sem humilhação,
ainda que imponha a si e à mulher o sacrifício de viver no ermo do engenho. De toda forma, Teresa compartilha com ele a avaliação de que se trata
de uma solução boa, e é juntos que eles seguem para a nova vida.
Não demora, porém, para que se dê a morte de Miguel, e seu irmão,
Nestor, aposse-se do engenho. O que era solução se transforma no conflito
principal da trama porque aquilo que Miguel admira em Bernardo, exatamente sua integridade, constitui-se em algo desprezível para o irmão,
que a enxerga como um orgulho insuportável para alguém em posição
de superioridade social como ele. E é assim que Nestor se determina a
dobrá-lo, e joga todo seu poder nisso. Não obtendo a vitória que imaginava,
opta pela violência.
Em suma, o que se assinala aqui é o caráter de romance psicológico
de O fiel e a pedra, que não anula seu caráter regionalista, antes se integra
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nele. De alguma maneira, implicitamente, isso já acontecia em O visitante.
Enquadrá-lo numa categoria genérica de romance psicológico que se opõe
a uma outra categoria, a de romance regionalista, como vimos, permitiu
que se aproximasse o livro aos de dois autores de 30 tidos como cultores
do romance psicológico, Cornélio Penna e Octávio de Faria. Evoquemos
aqui um terceiro autor, usualmente ligado a esse grupo, mas não por isso,
e sim por certas similaridades com a obra de estreia de Osman Lins. Lúcio
Cardoso publicou um conjunto relativamente numeroso de narrativas que
têm em comum com ele tanto a ambientação em cidade pequena quanto o
recurso a narradores em terceira pessoa que se ajustam ao ponto de vista
dos personagens. Pertencem a esse conjunto Luz no subsolo, Mãos vazias,
Dias perdidos e A professora Hilda. Em todas essas obras, mesmo diferentes
entre si, um leitor que se oriente fora daquela cisão pode reconhecer que,
em razão de sua abordagem psicológica, e não apesar dela, Lúcio Cardoso
traçou um retrato da vida nas pequenas cidades, onde os indivíduos se veem
pressionados a lidar com seus desejos pessoais e, ao mesmo tempo, com a
opinião geral, verdadeira vigilância que atormenta a todos. Trata-se de vigilância inútil, orientada por uma moral convencional desprovida de sentido
profundo que, portanto, não impede o mal, com que tanto se preocupa.
Ao contrário, o mal — representado pelo egoísmo e não pelo demônio —
ali encontra campo vasto para se desenvolver.
Em O visitante, o egoísmo de Artur causa a morte de Rosa e o
sofrimento insuperável de Celina. O professor opera dentro da moral convencional, joga com o diz-que-diz da cidade de província, faz-se de vítima e
obtém tudo o que quer. Acompanhando o ponto de vista de Celina, seduzida
por esse Don Juan “pé rapado”, sem qualquer atrativo, que no entanto tem
o poder de fazer de seu vazio uma arma de sedução, grande parte da beleza
e da profundidade do romance vem da tomada de consciência dessa personagem, que, genuinamente religiosa, termina por perceber que pecou. Num
primeiro momento essa consciência é também convencional, e por isso ela
se contenta em abandonar os gestos ritualísticos da religião, afastando-se da
confissão, das missas e até do trabalho social que faz na igreja. Mais adiante,
porém, vendo-se grávida e concedendo em realizar um aborto, o que a atinge
é outra coisa. Já não lhe importa mais o que dizem. Em seu íntimo instala-se
a consciência sólida de que cometera um erro, que traíra seus sentimentos
mais verdadeiros. E à toa. Nem grande prazer obtivera nisso tudo.
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Voltando a O fiel e a pedra, há um outro elemento, referido de passagem acima, presente na ficção de Lúcio Cardoso com que Osman Lins
estabelece diálogo: o estudo do mal. Não há como se furtar à ideia de que
o livro encena uma guerra do bem contra o mal no conflito entre Nestor
e Bernardo, assim como no íntimo desse último. Mas esse estudo do mal
também perpassa a trajetória de Ascânio, a cota de romance de formação
do livro, e se cristaliza numa ligação engenhosa que se faz no romance entre
algo que pertenceria ao mundo do espírito, o mal, e o lugar geográfico específico em que a trama se passa.
No capítulo XXII da primeira edição (que traz dois capítulos IX),
encena-se uma transformação em Ascânio. Sempre obcecado pela transitoriedade das coisas, vemos que ele também mudava. Está na companhia do
amigo Otalício, mas não quer brincar com ele. Diz que quer ficar só e lhe
dá um empurrão. Surpreendido, Otalício reage: “Eu podia ter quebrado o
braço. Uma altura dessa! Não brinco mais com você, Lourinho. Malvado”
(Lins, 1961, p. 140). Ascânio entra então na Matriz de Vitória de Santo Antão,
senta-se na última fileira de bancos e fixa sua atenção numa pintura do teto
em que o padroeiro da cidade tem, “agasalhado a seus pés” um bicho, “um
cão, um porco?” (ibidem). A imagem causa-lhe uma impressão bastante forte:
Negro e lustroso, tinha um ar de asquerosa falsidade e parecia assumir,
para melhor morder, uma atitude inocente. Ah! Os seus olhos cheios de
suavidade e malícia. Como ostentavam obediência, mansidão, temor –
e como ele adivinhara em tudo isto uma ferocidade pronta a revoltar-se
no momento menos esperado! Seria o demônio? (ibidem).

Santo Antão foi um eremita, santo dos animais antes de São Francisco,
que encarou os demônios, e a eles resistiu, como se vê representado no célebre
tríptico de Hieronymus Bosch abrigado no Museu de Arte Antiga de Lisboa, As tentações de Santo Antão. E, como se sabe, o bem nunca tenta, o que
tenta é sempre o mal. E é o mal que o menino sente que precisa enfrentar.
Ele sempre achou que o mal estivesse fora dele, na inconstância do mundo,
nas perdas contínuas por que passou: da mãe com poucos dias de vida, do
pai pouco depois, do primo José bem mais tarde, dos tios Teresa e Bernardo
quando vão para o Surrão. Nesse momento, ele intui, como o tio, que o mal
está em toda parte e pode estar dentro de si mesmo, manifestando-se no
malvado que, por desejar a solidão, coloca o amigo em risco.
A última cena que protagonizará no romance se localiza apenas no
capítulo que precede a longa narração do enfrentamento direto entre Nestor
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e Bernardo. Ali, deprimido pela inconstância de tudo, Ascânio sente que o
persegue “um monstro de asas negras” (Lins, 1961, p. 307) e chega a pensar na morte porque, depois dela, “nada mais o atingiria” (ibidem, p. 309).
Mas acaba tomando consciência de que esse bicho estará sempre junto dele,
que “[e]m tudo se escondia um animal faminto. Mas se lhe devorava um
braço, nascia outro” (ibidem). O último pensamento que o narrador registra dele é o de que o olhar do monstro de asas negras “era exatamente como
o olhar do porco, aos pés do santo” (ibidem). Desiste do suicídio, portanto,
porque percebe que era preciso, como o santo, enfrentar o bicho. Em O fiel
e a pedra, portanto, viver é uma luta constante tanto com as circunstâncias
materiais da vida quanto com nós mesmos. O dado local — ser a cidade
cujo patrono é especificamente Santo Antão — ajuda a dar concretude a
uma inquietação que é íntima, psicológica portanto.
Ainda muito jovem, Lúcio Cardoso planejou escrever uma trilogia chamada “A luta contra a morte”. O projeto ficou no primeiro dos três romances,
A luz no subsolo, que se fecha com um diálogo entre dois personagens, um
coincidentemente chamado Bernardo, e Pedro. Esse último está morrendo
quando o primeiro lhe pergunta: “a morte não é um tremendo castigo?”
(Cardoso, 1936, p. 426):
Pedro fez um esforço para sorrir:
– Não, a morte para mim não é isso.
Sua voz saía com dificuldade, Bernardo estendeu-se de ventre na terra
para ouvi-lo melhor e sentia as formigas subindo-lhe pelas mãos.
– Está percebendo? – continuou – é a estagnação e o desinteresse... é
tudo aquilo que vem contra o homem e procura reduzi-lo à simples
condição de espectador... É necessário participar da vida e para isso
é necessário lutar... Por vezes fracassamos... às vezes vencemos... mas,
tolices, lembra-se do que você me disse antes sobre as palavras que lhe
devoravam o espírito?
– Lembro-me.
– Pois a morte é assim também: ela é sutil e gosta de devorar silenciosamente as almas... (Cardoso, 1936, p. 427).

Ascânio e o Bernardo de O fiel e a pedra, cada um a seu modo, chegam a um ponto que podemos aproximar dessas palavras do personagem de
A luz no subsolo. E não chegam a isso por conta de uma influência de Lúcio
Cardoso sobre Osman Lins, assim como esse não chegara ao Nordeste por
influência de José Lins do Rego ou quem quer que fosse. Chegam porque o
projeto literário de Osman Lins é amplo o suficiente para que garanta a seus
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personagens desenvolvimento psicológico profundo ao mesmo tempo em
que os posiciona em contato direto com a vida na cidade nordestina de Vitória de Santo Antão. Como então desvencilhar regionalismo de intimismo?
Impossível, assim como é impossível separar, em Avalovara, a experimentação do cultivo da tradição, como fez Haroldo de Campos em 1973.
Nesse sentido, O fiel e a pedra representa uma continuidade em
relação a O visitante, e um alargamento de seu alcance. Mantém o foco
nos dramas individuais, mas não os desconecta da realidade social. Essa,
aliás, é a lição basilar de todo o gênero romance, lição à qual foi fiel o mais
completo dos romancistas de 30, Graciliano Ramos: os indivíduos vivem
num tempo, num lugar e numa sociedade e sua psicologia individual diz
muito de si mesmos, mas diz muito também de seu lugar, tempo e sociedade. Com O fiel e a pedra, Osman Lins leva em conta o romance de 30, e
o faz numa perspectiva integrativa que estava longe de ser corrente na crítica daquele momento e que até hoje não é óbvia. Perspectiva que só pode
se instaurar se não apartarmos violentamente vida íntima e vida social, e
se olhamos para a tradição com olhos de ver, não com olhos de classificar.
Como fez Osman Lins.
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A RECONSTRUÇÃO DO REINO
Álvaro Cardoso Gomes1

O

fiel e a pedra, já a partir do seu título poético, enigmático indicia
a grande qualidade desse romance de Osman Lins, cuja primeira
edição apareceu em 1961. Filiando-se a uma linha regionalista da
prosa brasileira, mormente aquela praticada no Nordeste, que teve como
maiores expoentes Rachel de Queirós, José Lins do Rego e Graciliano Ramos, dá continuidade e, ao mesmo tempo, renova esse gênero. Ao tratar do
mandonismo dos coronéis, representados pela figura torva de Nestor e por
seus paus-mandados, Osman nos faz lembrar cenas de Vidas secas, São Bernardo. Por outro lado, ao ficcionalizar um mundo decadente, representado
por Miguel e sua fazenda, a ser administrada por Bernardo, nos remete a
Fogo morto. Aliás, numa passagem do romance, a morte do engenho é atrelada à morte simbólica do contratador de Bernardo: “Miguel é um homem
de fogo-morto” (Lins, 1971, p. 48). Essa ideia de decadência de um tipo
específico de produção atrelada à cana-de-açúcar faz que o leitor ative em
sua imaginação imagens de uma região brasileira bem específica, a do Nordeste. Além disso, há que pensar na paisagem rude, áspera, a compor a cor

1
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local, os usos e costumes da população, a linguagem de um determinado
lugar, não por acaso Pernambuco, onde Osman Lins nasceu. Esses aspectos
todos fazem que o autor possa ser considerado um escritor regionalista,
ainda mais se observamos as características essenciais ao gênero, divulgadas por alguns críticos.
De acordo com Afrânio Coutinho, por exemplo, para ser regionalista, uma obra precisa retirar do espaço sua “substância real”, que decorre:
[...] primeiramente, do fundo natural – clima, topografia, flora, fauna,
etc. – como elementos que afetam a vida humana na região; e em
segundo lugar, das maneiras peculiares da sociedade humana estabelecida naquela região e que a fizeram distinta de qualquer outra (Coutinho,
1955, pp. 146-147).

Já para Chiappini (1955, p. 155),
A obra literária regionalista tem sido definida como qualquer livro que
intencionalmente ou não, traduza peculiaridades locais, definição que
alguns tentam explicitar enumerando tais peculiaridades (costumes,
crendices, modismo) e veiculando-as a uma área do país.

Um e outro crítico convergem para um mesmo ponto: a questão do
espaço e suas peculiaridades — fauna, flora, clima, costumes, crendices que,
de certo modo, afetam a sociedade que a ele pertença. É o caso, por exemplo,
de Vidas secas, em que a aridez de um espaço, circunscrito e determinado
geograficamente, interfere em muito a vida dos retirantes Fabiano, Sinhá
Vitória e filhos. Algo semelhante se dá com os protagonistas de O fiel e a
pedra: Bernardo e Teresa, de certo modo, são afetados pelas condições rudes
e improdutivas da região e pela violência a eles imposta.
O regionalismo de O fiel e a pedra necessita, contudo, ser examinado
cum grano salis. Se o espaço tem nele fundamental importância e se esse
mesmo espaço é caracterizado com minúcia descritiva, nas referências a
marcos geográficos, à fauna, à flora, a costumes, a hábitos típicos de pessoas
da região, há que considerar que Osman, a nosso ver, renova a ficção regionalista devido a três fatores fundamentais:
1. a investigação sistemática da intimidade dos personagens;
2. a correspondência entre o estado de alma dos protagonistas
e a natureza;
3. a recuperação de um mundo mítico e arquetípico.
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No primeiro deles, ao expor a intimidade dos personagens por meio do
discurso indireto-livre, algo que Graciliano Ramos já praticava com grande
habilidade, Osman faz que eles se libertem da opressão. O mundo interior
de Bernardo, sobretudo o de Teresa, é preenchido com imagens poéticas de
uma natureza cheia de vida e encanto, em tudo oposta à rudeza do meio
ambiente e aos desmandos dos obsoletos coronéis. Possuir uma intimidade
tão rica — acolhedora de dúvidas e incertezas, de um lado, e de imagens
ricas e poética, de outro — é um meio de libertação e, ao mesmo tempo, de
afirmação do sujeito, fazendo que ele se distinga da massa oprimida.
No segundo dos fatores, o autor revela, por meio de construtos poéticos, uma profunda identidade entre o ser humano e a natureza, o que serve
para afastar a ideia de que a paisagem, em O fiel e a pedra, é mero espaço
decorativo e exótico, ou pano de fundo do romance. Pelo contrário, a Natureza tem vida ou, se se quiser, uma alma. Como bem observa Brunetière
(1994, p. 85), é possível ao ser humano, em determinadas condições, encontrar afinidades profundas entre ele e o mundo natural:
[...] independentemente do gênero ou do tipo de emoção que desperta
em nós, independente de nós e daquilo que podemos dedicar de nós
próprios, uma paisagem é, em si mesma, “tristeza” ou “contentamento”,
“alegria” ou “sofrimento”, “cólera” ou “apaziguamento”. Ou em outros
termos mais gerais, isso significa que entre a natureza e nós há “correspondências”, “afinidades” latentes, “identidades” misteriosas e é somente
quando as atingimos que, penetrando no interior das coisas, podemos
verdadeiramente aproximar-nos de sua alma.

Essa identificação do ser humano com a natureza manifesta-se de
maneira incisiva em Teresa. No romance, há uma forte integração, uma correspondência entre ela e a paisagem ambiente, como se ambas comungassem
dos mesmos sentimentos:
Os reflexos de ouro e violeta do sol davam a suas folhas, àquela hora,
uma aparência de plumagem. Seus troncos macios brilhavam como de
porcelana. Teresa sentiu no seu coração, que através de longos meses,
teria naquelas árvores, que a ela se assemelhavam no talhe e com as quais
poderia ter um misterioso parentesco, companheiras fiéis (Lins, 1971,
p. 43, grifos nossos).

O que se verifica no fragmento é a linguagem poética, construída por
meio do símile, da comparação, da metáfora: assim, as folhas, sob os reflexos dourados e violetas do Sol, assemelham-se à plumagem, os troncos das

A reconstrução do reino

105

árvores, aproximados do talhe de Teresa, têm brilhos de porcelana. Mas o
mais importante de tudo é o “misterioso parentesco”, que a linguagem não
pode traduzir qual seja, entre o humano e o natural. Osman, em vez de
nomear diretamente o que vai na alma do protagonista, prefere o caminho
indireto, próprio da poesia, ao se utilizar daquilo que T. S. Eliot (2004, p. 91)
denominava de “correlativo objetivo”:
[...] o único meio de exprimir emoção sob a forma de arte consiste
em achar um “correlativo objetivo”; noutras palavras, um conjunto de
objetos, uma situação, uma cadeia de acontecimentos, que constituirá a
fórmula daquela emoção particular; de tal maneira que, quando ocorrerem fatos exteriores, que devem culminar numa experiência sensorial,
a emoção seja imediatamente evocada (grifo do autor).

Algo similar acontece em outra passagem, quando Teresa procura
expressar o reconhecimento de que Bernardo teria vindo alegrar sua alma.
Como no fragmento acima, ela expressa tal sentimento, utlizando-se outra
vez do “correlativo objetivo”:
Dissipava-se a neblina da manhã, os montes começavam a renascer e pareciam leves, montes que um vento forte pudesse desfazer.
O galo-da-campina cantava; o choro da patativa, lastimoso como sempre, escorria da gaiola (Lins, 1971, p. 144).

Observe-se a neblina dissipando-se, como se fosse uma cortina que
impedisse a visão ampla e nítida da paisagem e os montes, que, na mente da
protagonista, se tornam “leves” e prontos a se desfazerem ao vento, ou seja,
a natureza expressa-se com toda leveza e beleza. E isso se torna mais patente
ainda na oposição entre o canto alegre do galo-da-campina e o choro da
patativa, cujas lágrimas manifestam-se tomando a forma líquida da dor que
se esvai. No imaginário feminino, o canto dos pássaros, um de dor e outro
de alegria, servem para explicitar dúbios sentimentos de Teresa.
Há fartos exemplos desse modo de representar a interioridade dos
protagonistas ao longo do romance: “E que espécie de alma era a sua, que
aderia tanto às coisas próximas”, e
No instante preciso em que a luz voltava, Teresa viu as rosas. Uma nascia
e outra parecia cantar, as pétalas vermelhas desdobradas, tão farta em
sua glória que o frágil caule pendia. O mundo esplendeu e ela sentiu-se
também cheia de luz e alegre, soerguida numa onda muda que a houvesse arrebatado (Lins, 1971, pp. 224-225).
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No primeiro fragmento, Teresa se dá conta de um movimento seu em
direção das coisas que a cercam e, no segundo, a correspondência entre ela
e a natureza é representada pela cor rubra das rosas e pela luminosidade.
O arrebatamento dela nasce da “onda muda”, a expressar o esplendor do
mundo por meio do silêncio, como se as palavras fossem insuficientes para
expressar uma espécie de bliss mansfieldiano — “O mundo esplendeu e ela
sentiu-se também cheia de luz e alegre”.
Quanto ao terceiro fator, a questão da recuperação de um mundo
mítico e arquetípico está presente na leitura parafrástica feita por Osman
das epopeias clássicas, a Odisseia e Ilíada e, acima de tudo, a Eneida. Bernardo parece constituir uma reencarnação de Aquiles e Odisseu e, numa
dimensão maior, de Eneias, ao tentar reconstruir seu reino.2 Nesse sentido,
o protagonista seria mais um arquétipo, na simbologia densa do romance,
o que faz que, inclusive, se transfigure em mito na imaginação das gentes
de Vitória de Santo Antão:
Por que obstinar-se, teimar em fazer frente a um adversário mais forte,
cuja inimizade se fazia numerosa, propagava-se como uma doença?
É certo que talvez nem o odiassem verdadeiramente, e sim a um mito
de que ele seria a encarnação: o ódio comum, feito de ressentimentos
dispersos e cego à verdadeira natureza de seus atos, adensando-se contra o mito, contra a sua alma factícia, mais real para os moradores do
Surrão que a sua alma autêntica, e que os diálogos e os silêncios deles
elaboravam a seu modo, tornando-a cada vez mais execrável. Fosse
como fosse, condenavam-no sem culpa, hostilizavam-no (Lins, 1971,
p. 206, os grifos são nossos).

O mito “de que ele seria a reencarnação”, sua “alma factícia, mais real
para os moradores do Surrão que a sua alma autêntica”, provoca uma elevação,
um engrandecimento do protagonista, dá-lhe uma dimensão épica, o que faz
que, com isso, ele possa superar o determinismo do ambiente ou do regional e passe a habitar um espaço simbólico, superior, vedado ao comum dos
homens. É o que se observa na inflexão invejosa do empregado do armazém
de Nestor: “Com inveja e ironia, Ramalho viu-o montar. Que valor secreto,
perguntava, que misterioso sinal distinguia aquele homem de todos os outros
que se moviam diante de seus olhos, no pátio” (Lins, 1971, p. 224).
2

Rosa Walda Abreu Marquet (2018, p. 6), em sua tese de doutorado, O fiel e a pedra e a epopeia clássica:
diálogos e tessituras, examina com muita propriedade o que chama de “grande diálogo que [Osman]
enceta com poemas ancestrais”.
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E, ao final, aos olhos de Antônio Chá, Bernardo chega a ganhar
uma aura:
Bernardo se sentiu modificado, no centro de uma lenda e absurdamente
engrandecido [...]. Desde então leva na alma, embora sem querer, um
pouco do fictício esplendor com que a simplicidade de Antônio o iluminou naquela noite (Lins, 1971, p. 314, grifos nossos).

A grandeza mítica de Bernardo, ao longo do romance, esbarra, contudo, em sua humanidade e, acima de tudo, em sua paradoxal fragilidade.
Isso nos leva a considerar que ele possa fazer parte de um tipo de narrativa
considerado como “imitativo-elevado”, segundo a terminologia de Northrop
Frye (1978), no qual o herói se mostra superior em grau aos outros homens,
mas não em relação ao meio, o que faz que ele, apesar de sua grandeza e
da elevação de suas ações, possa sofrer o efeito das mesmas leis que determinam o comportamento do homem comum. Esse aspecto está presente,
sobretudo, numa das facetas do caráter de Bernardo, que é a indecisão a
marcá-lo do começo ao fim do romance e simbolicamente representando o
seu “calcanhar de Aquiles”. O romance é pródigo em apontar essa oscilação
no comportamento de Bernardo, como se ele fosse o fiel de uma balança,
mas essa oscilação só existe em razão de uma fidelidade a princípios de que
ele não abre mão. É o que podemos observar nas passagens que seguem:
Indeciso, desceu os degraus, bateu a porteira, afastou-se, entrou no
cercadinho. [...] Ter-se-ia enganado com o irmão de Miguel? Que existiria de verdadeiro nas suas tantas palavras? Poderia então continuar
no Engenho, vendo aumentarem seus bens? [...] Que verdade haveria
– perguntou — nas palavras de Nestor? Por que viera tão cedo, por que
ostentava amizade? O que estou – acusou-se — é procurando enganar-me. Nestor é como se tivesse muitas bocas, nos braços, no peito, nas
mãos, prontas a morder e todas venenosas. Como finjo ignorar esta
verdade? Que está havendo comigo?
[...]
Com a partida de Chá, continuaram as perguntas. [...] Mas não dividiria a culpa, se a tivesse? [...] Haveria — era a pergunta — haveria
o desejo da própria segurança influindo em sua transigência? (Pois,
pondo-se de lado, não condescendera?). Há quanto sucedera — quase
trinta anos — e de que misteriosa maneira vinha juntar-se a dúvidas
presentes, acentuando-as!
[...]
Naquele tempo, eu nada possuía, eu não queria nada — pensou. Será, perguntou com amargura, que eu só cheguei a homem para escravizar-me?
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Será que estou me acovardando e me fazendo um escravo de misérias?
Eram interrogações novas e que o abalavam — e ele repetiu-as muitas
vezes, sempre mais irado e impaciente, não se sentindo capaz de respondê-las (Lins,1971, pp. 104-106).

Note-se, a par das muitas perguntas e interrogações que ele faz a si
mesmo, sem respostas e que denotam a sua perene indecisão, ainda termos
que só a acentuam, como “indeciso”, “enganado”, “enganar-me”, “fingir”, “dúvidas”. Isso confirma a ideia de que ele é um ser dividido entre uma extrema
grandeza, a ponto de fechar-se de vez com Miguel Benício e lutar contra
as imposturas e desmandos de Nestor, e uma fraqueza interna, a ponto de
torná-lo escravo das dúvidas e de, em determinados momentos, fraquejar
diante das imposições do déspota.
É essa sua dilacerada humanidade que faz que ele seja uma criatura
errante, que não se fixa em lugar algum e que, abalado pela perda do filho, se
entregará a mais um desligamento de espaço, e a entrega a viagens sem muito
sentido e finalidade, abraçando um deambular de judeu errante: “Enquanto
hesitava, enquanto esperava e sonhava, continuava na mesma vida absurda,
fazendo muitas coisas diferentes, tudo sem ardor, com uma certeza subjacente, que a viagem revelara: seu mundo eram as estradas” (Lins, 1971, p. 9).
Em outros fragmentos, surge também, de maneira ostensiva, essa instabilidade de Bernardo, como se ele fosse guiado pela hesitação que, por sua
vez, o arrasta a mais um périplo, como se o mundo fosse um local instável
e que não lhe propicia aquilo que é fundamental para um homem de sua
estatura, ou seja, seu próprio reino: “muitas fraquezas, nunca adormecidas,
sempre em luta à espera de um descuido, para saltar sobre ele e governá-lo;
isto e ainda mais, como um instinto, o gosto das viagens” (Lins, 1971, p. 30).
E essa ânsia de fuga, de lonjuras, manifesta-se de modo bem incisivo
quando, mesmo que assentado, sente a tentação de fugir com Chá: “Serei
sempre assim, pensou, um homem sem sossego, eternamente às voltas com
visões? Fora isto, o desejo de seguir pelas estradas, que abafara seu coração
naquela tarde” (Lins,1971, pp. 48 e 49).
Nesse ponto, retornamos às aproximações que possa haver entre
O fiel e a pedra e a Odisseia e Eneida, pois, se Bernardo é o Ulisses que viaja,
movido por ânsias de lonjuras, pelo gosto de aventuras, voltando, depois de
um longo périplo, ao lar e aos braços da sua Penélope, é igualmente Eneias
que, perdido o reino (simbolizado pela morte precoce do filho e pela falta de
perspectivas em sua vida), procura reconstruí-lo, assumindo sua grandeza
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oculta, depois de tantas hesitações. Mas, para isso, ele precisa enfrentar estruturas arcaicas, representadas pela figura de Nestor, que procura escravizá-lo,
impondo diferenças entre os homens e leis injustas:
O dono disto tudo morreu e o senhor agora é Nestor Benício, mando e
desmando, faço e aconteço, e dentro dos meus limites, da minha jurisdição, não tem homem que valha mais do que eu! Dobro qualquer um,
entendeu? De ponta a ponta! (Lins, 1971, p. 197).

O fato de Nestor ver-se como uma terceira pessoa serve para indiciar
o seu poderio que os verbos “mando”, “desmando”, “faço”, “aconteço” e determinadas comparações – “não tem homem que valha mais do que eu” — e
pretensas ações de dobrar o próximo, só se acentuam ao longo do romance.
Por outro lado, o caráter arquetípico de Bernardo tem seu desdobramento na figura de Teresa. Além de ela mostrar sua integração à paisagem,
captando-lhe a alma, é preciso ressaltar ainda a sua reencarnação da figura
de Penélope. De fato, enquanto Bernardo é assombrado por lonjuras, por
viagens, Teresa deseja assentar-se, constituir família, e isso é bem observável
em sua entrega aos afazeres domésticos. Mas isso não implica passividade e
nem fraqueza da mulher; pelo contrário, ela constitui-se no esteio de Bernardo, o freio para suas oscilações e o equilíbrio que só a pedra — “Não havia
Teresa — pedra, um peso fixando a vida?” (Lins, 1971, p. 31) —, pode dar
ao fiel da balança, um símbolo do marido indeciso e sempre a oscilar, como
se pode ver nos seguintes fragmentos:
[...] refletiu que a vida humana era insegura e que os homens, desprezando as próprias incertezas, ou talvez para iludi-las, criavam pequenos
ritos eternos, que sobreviviam às paixões, à morte, às gerações e asseguravam à espécie uma continuidade invencível. O café matinal, o fogo, as
xícaras na mesa, aquela voz de mulher. Com a súbita convicção de que
a esposa tinha o dom de protegê-lo e de restaurar as partes destruídas
de sua alma, ele se sentiu acima da inquietude que lhe havia perturbado
o sono e condenou a soberba que durante aqueles últimos dias o fizera
esquecê-la (Lins, 1971, p. 143).

e
Confiasse e não temesse, ela haveria de guardá-lo. E também não se
fosse, não fugisse. Ficasse. Revestido de fé, entregue à sua proteção,
ficasse. Ela o amparava, ela o envolvia, ela o resguardava contra os cães
(Lins, 1971, p. 239).
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Nesse aspecto, Teresa acaba por assumir a identidade de uma deidade
protetora: “E Vênus, a branca deusa, entre celestes nuvens, era presente e
trazia o dom” (ibidem, p. 237). Esse dom está presente na luminosidade,
emanada simbolicamente por ela3 e que faz que o lar se torne algo acolhedor:
À sua espalda, abriu-se a porta da sala de jantar, projetando uma faixa
dourada sobre o chão. Bernardo voltou-se: Teresa estava ali (que suave
orgulho emanava de seu corpo?) (Lins,1971, p. 112).

e
Mas a visão de Teresa esperando-o, ardeu na sua alma. Na névoa em
que penetrava, ela surgiu como alguém que espera em silêncio, alheia
ao mal, numa paz sagrada. E lhe veio o desejo de sobreviver, de salvar
aquela paz com seu regresso. [...] De que poderia valer-se? A mulher!
Estava ao alcance de sua voz e nunca lhe parecera tão cheia de poder e
proteção (ibidem, pp. 227 e 231).

Em suma, Bernardo e Teresa representam os arquétipos do homem e
da mulher, se os pensarmos dentro de uma perspectiva mais simbólica. Ele
é o ser da eterna procura, talvez de si mesmo e das respostas a suas constantes indagações, pois
[...] a viagem exprime um desejo profundo de mudança interior uma
necessidade de novas experiências, mais ainda que de mudança local.
Segundo Jung, ela é testemunha de uma insatisfação, que atira para a
procura e a descoberta de novos horizontes (Chevalier & Gheerbrant,
1974, p. 409).

Mas, ao contrário dos seres míticos, movidos por propósitos claros,
pesam sobre Bernardo sua humanidade, sua fragilidade:
Era como nas histórias, quando alguém se perde numa floresta. Mas os
heróis nunca ficavam indefesos, tinham sempre uma espada invencível,
uma palavra ou amuleto para resguardá-lo do mal e ele não tinha nada,
era só e frágil diante do mundo (Lins, 1971, p. 281).

Se Bernardo é assim projetado, Teresa é o ser da integração com o
mundo natural, ela surge como alguém que espera em silêncio e cuja presença
se torna uma fortaleza para as fraquezas e indecisões de Bernardo. O que
decorre disso é Bernardo inventando viagens, desejos incontidos de partir,
mas sempre tendo como porto de chegada a mulher que ama e que o aguarda,
como acontece com Penélope esperando o retorno de Ulisses à Ítaca: “Mas a
3

Importante notar a presença das imagens luminosas ao longo do romance.
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visão de Teresa esperando-o, ardeu na sua alma” (Lins, 1971, p. 227), ou ainda,
ela era “O mistério, a paz, o foco de uma beleza profunda, apenas pressentida. Nela repousava, estava em segurança e completo, feliz, num mundo que
podia desaparecer, pois ela o compensava” (ibidem, pp. 227 e 181).
Mas a diferença entre eles mostra-se igualmente na linguagem. De um
lado, ambos se irmanam num enunciar de poucas palavras, num mutismo
que diz muito, mas enquanto o silêncio de Teresa é repouso, luminosidade,
ainda mais se lembrarmos da integração que ela mantém com a natureza,
o silêncio dele é tumulto, é ruptura entre o eu exterior e a interioridade.
E como que intervindo entre a linguagem de ambos, surge a de Nestor
que, ao falar demais e com vigor e rancor, escancara as portas de um mundo
de palavras incendiárias, a manifestar o seu desejo de posse:
– Olhe para fora, veja quem sou eu. É o Cabo, é Marvano, é o vigia, tudo
gente minha. Gritei, obedeceu: todo mundo obedece. Pese a desigualdade, julgue o menor e o maior. Qual é o lado mais forte? Esse amarelo
não conta, não pesa na balança. E de grande você só tem é a soberba,
é a soberba, mas essa eu vim cortar. Hoje você fala mais baixo. Fala mais
baixo ou então não fala (Lins, 1971, p. 293).

Para acentuar esse poder de Nestor, em outro momento, Osman mostra que a força de Nestor está mesmo no coração da linguagem dos opressores:
Vim com vigor, isto sim, impor um mando que é direito meu. Em qualquer tempo ou lugar, se beija a mão do senhor. E você quer violar,
quebrar as leis do mundo, mas eu estou aqui para impedir engano,
ostentação, abrir os olhos dos cegos. Hoje você tem de ficar na sua
altura. Na sua dimensão (Lins, 1971, p. 293).

Observe-se a poeticidade do fragmento, a começar da aliteração em
“vim com vigor” e das rimas internas — “vigor/impor/senhor”, “lugar/violar/quebrar/ficar”, “impedir/abrir”. A fala poética de Nestor, marcada pela
rusticidade, faz que ele recupere uma aura arcaica, de maneira que a explicitação de seu poder, que emana de uma tradição, vá se manifestar no corpo
da linguagem. Daí que se instaure um duelo entre o mutismo de Bernardo e
as manifestações linguísticas de Nestor, como se falar com uma determinada
entonação desse ao déspota maior poder, força.
O amor inquebrantável de Bernardo por Teresa, contudo, faz que
ele expulse de si as indagações e fraquezas e exponha uma certeza que só o
engrandece: “Confiasse e não temesse, ela haveria de guardá-lo. E também
não se fosse, não fugisse. Ficasse. Revestido de fé, entregue à sua proteção,
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ficasse. Ela o amparava, ela o envolvia, ela o resguardava contra os cães”
(ibidem, p. 239).
Domando esse seu desejo de fuga, suas fraquezas e indecisões, e
superado o entrevero com Nestor, Bernardo parte com a mulher grávida,
um símbolo de uma nova vida nascente e, assim como Eneias, reconstrói
o reino perdido:
[...] ele não era mais um prisioneiro, já não estava cercado pelo seu
temor pela ameaça do inimigo. Só esta persistia, mas ele a desprezava:
abrigava-o uma nuvem, um escudo invisível. [...] ele reconquistava um
reino (ibidem, p. 241).

E como conclusão, verifica-se que a reconstrução do reino por parte
de Bernardo tem seu desdobramento na própria estrutura narrativa do
romance. Pode-se dizer que O fiel e a pedra, em sua estrutura romanesca,
foi projetado por Osman à semelhança das novelas de cavalaria, com seus
capítulos sequenciais, indicados por números romanos, sempre encimados
por motes a resumirem o teor de cada episódio, o que serve para lhe dar um
sólido vigor épico. Mas o curioso é que o último capítulo não é numerado e
nem merece o mote, porque ele representa um momento de fechamento e,
por extensão, de assentamento definitivo dos protagonistas: Bernardo, Teresa,
Ascânio e, curiosamente, Antônio Chá, que acaba por ganhar merecedora
aura. Com esse tipo de remate, a nos lembrar o de Guerra e paz, em que
Tolstói também procura atar a vida dos protagonistas em seu último capítulo, Osman faz que o fluxo narrativo de seu romance, num determinado
momento, torne-se estanque, como se ele criasse uma espécie de bolha —
uma simbólica representação do reino reconquistado ou se se quiser, de um
paraíso terrenal —, em que repousam os heróis, representados por figuras
humanas, mas arquetípicas, longe da desídia, da desordem e do caos instaurado pelas forças arcaicas do Mal finalmente derrotadas.
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ENTRE A POÉTICA CLÁSSICA
E O ROMANCE MODERNO:

O fiel e a pedra de Osman Lins
Marisa Simons1

D

esde a publicação em 1961, mostra O fiel e a pedra sua importância no processo evolutivo da criação ficcional de Osman Lins, sendo compreendido, pelo autor, como um ponto de convergência e
mutação literárias.
Ponto de convergência, diante dos livros anteriores: O visitante (1955),
romance de estreia, e os contos de Os gestos (1957), ambos criados sob os
cânones da tradição literária, com origem na Arte Poética de Aristóteles.
A explanação realizada por Osman Lins, no prólogo destinado à reedição de Os gestos, em 1975, sob o título “O outro gesto”, bem mostra sua
posição teórica, ao discorrer sobre os critérios que o orientaram na composição dos contos:
Quando escrevi os contos aqui reunidos, todos alusivos ao tema da
impotência [...] minha ambição centrava-se em dois itens: a) lograr uma
frase tão límpida quanto possível; b) não alheio à voz de Aristóteles, fundir num instante único, privilegiado, os fios de cada breve composição,
como se todo o passado ali se adensasse (Lins, 1975, p. 5, grifos nossos).

1

Graduada em Letras, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo; graduação em Pedagogia pelo
Centro Universitário Nove de Julho e graduação em Serviço Social pelas Faculdades Metropolitanas
Unidas. É professora efetiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Tem
experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura Brasileira, atuando principalmente na área
de concentração Literatura e Psicanálise e com a obra de Osman Lins.

Torna-se, assim, O fiel e a pedra um tributário das tendências clássicas,
na esteira de Aristóteles, voltadas às questões do desvelamento da “essência
humana”, por meio da verossimilhança, em narrações centradas em procedimentos de imitação (mimese).2 Sob esses parâmetros, compõe-se o enredo
basicamente linear do romance: o percurso do protagonista, Bernardo Vieira
Cedro, mimeticamente espelhando altos valores do Homem, como a ética,
a honestidade e o senso de justiça.
Ao se considerar, entretanto, as modernas inovações, que foram realizadas em Nove, novena: narrativas (1966), Avalovara (1973) e A rainha dos
cárceres da Grécia (1976), subsequentes ao O fiel e a pedra, percebe-se como
o romance de 1961 também representa o ponto de mutação em direção à
segunda fase literária de Lins, como o disse, em entrevista a Geraldo Galvão
Ferraz, para a Veja, em 28 de novembro de 1973:
— Com O fiel e a pedra encerra-se uma fase da minha atividade como
escritor [...] representa [...] o ponto para o qual converge tudo o que fiz
antes e o ponto de onde parte o que vim a fazer depois. É uma plataforma de chegada e de saída (Lins, 1979, p. 168, grifo nosso).

Logo depois, em 4 de janeiro de 1974, em entrevista ao Jornal da
Tarde, demonstrando muita consciência de sua criação, Lins comenta os
fundamentos do seu projeto literário:
— Hoje em dia é muito difícil estabelecer correntes precisas. Cada escritor de certo nível é um caso isolado: Guimarães Rosa, Dalton Trevisan,
Clarice Lispector e outros que posso estar esquecendo. Só que Guimarães Rosa centrava sua obra na sintaxe e no léxico, enquanto eu centro
a minha na estrutura (ibidem, p. 173, grifo nosso).

Mas, o termo “estrutura” não deve ser entendido stricto sensu, pois
não tem, no âmbito do autor, relação direta com certos postulados do movimento estruturalista, presentes à época. Ao contrário, Osman Lins olhava
criticamente a abordagem pretensamente “técnica” e a atitude neutra e neutralizante proposta para a análise da obra literária, manifestando-se contra
isso em várias ocasiões (Lins, 1977, pp. 85-90; 1979, p. 47).
2
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Sobre a mimese, Aristóteles (2004, p. 30) afirma em sua Arte poética que, desde a infância, o ser humano
tem aptidão para a imitação, característica que o conduz à aquisição dos primeiros conhecimentos
e ao prazer. Por outro lado, sobre a verossimilhança (aparência de realidade), discorrendo sobre a
poesia, afiança que, diferentemente do historiador, cabe ao poeta narrar não exatamente o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido, o verossímil. Disso advém o uso, na tragédia, de nomes de
personagens que existiram, pois o que aconteceu, no passado, gera confiança em relação a uma nova
possibilidade de ocorrência (ibidem, pp. 43-44).
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De acordo com o projeto literário do escritor, percebem-se, na segunda
fase, obras estruturadas sob forma de fragmentos narrativos. A opção mostra-se moderna, contrapondo-se à visão objetiva e totalizadora de mundo
comum às narrativas tradicionais. Na verdade, o mundo caótico e descentrado dos pós-Guerras Mundiais, da primeira metade do século XX,
e posterior guerra fria (1947-1991), opondo Estados Unidos e União Soviética
e seus aliados, expõe multifacetada realidade, que exige novos procedimentos de criação dos autores. Como homem do seu tempo, no exercício sério e
rigoroso do ofício de escritor, dirigindo-se aos contemporâneos, a isso não
se furta Osman Lins.
Posicionado na intersecção da primeira fase literária do autor, voltada
a métodos tradicionais, com a segunda associada a procedimentos modernos, O fiel e a pedra revela-se obra de transição. Sob esse ponto de vista, será
analisada no presente ensaio.
Além das noções de mimese e verossimilhança de Aristóteles, abordaremos, por se mostrarem mais produtivas à nossa proposta analítica, dentre as
diferentes visões teóricas relacionadas às origens do romance,3 noções apresentadas em Questões de literatura e de estética, de Mikhail Bakhtin (1993),
especialmente as tratadas no capítulo, “Epos e romance”, destinadas à distinção dos gêneros epopeia e romance. Adotaremos, também, conceitos da
psicanálise de Sigmund Freud: ego, superego, pulsão de vida e morte, dentre
outros, mormente para analisar o perfil do protagonista, um herói situado
não no tempo mítico, mas no tempo histórico. O trabalho valer-se-á do
conjunto teórico para mostrar como O fiel e a pedra incorpora procedimentos literários tradicionais e modernos, representando importante transição
poética na ficção de Lins.
Como ponto de partida da segunda fase, dentro dos parâmetros do
projeto literário do autor, O fiel e a pedra apresenta certo grau de fragmentação, que faz vislumbrar as multifaces da época moderna, ao romper a
linearidade do enredo em 49 capítulos curtos e, num último, curtíssimo,
denominado “Capítulo sem número, à maneira de remate”.
A segmentação do romance de 1961, por um narrador onisciente em
terceira pessoa, é bastante significativa, uma vez que as interrupções na
3

Entre elas, a perspectiva de Georg Lukács (1968, p.65) no capítulo “Narrar ou descrever?” do livro
Ensaios sobre a literatura, no qual aproxima romance e épica: “A epopeia — e, naturalmente, também
a arte do romance — consiste no descobrimento dos traços atuais e significativos da práxis social.
O homem quer ver na epopeia a clara imagem da sua práxis social”.
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cronologia do enredo, assim produzidas, o dinamiza e tensiona. Esse tipo
de narrador, pretensamente neutro, que tudo sabe sobre a história, agindo
como um verdadeiro deus, prende-se a um foco narrativo muito utilizado
no século XIX, mas presente também no século XX.4 O narrador de O fiel e
a pedra não tece comentários, mas revela sua presença ao narrar e descrever pensamentos e sentimentos das personagens. E a narração de situações
mentais vai ao encontro do romance moderno, no qual a representação
psíquica, transitando do monólogo interior ao fluxo de consciência, toma
cada vez maior espaço.
A título de exemplo, vejamos como o narrador onisciente adentra
o pensamento de Bernardo, na travessia do rio Tapacurá, durante a luta
que o rapaz trava contra as águas, num verdadeiro rito de passagem para a
virilidade plena: “Veio salvar-me — pensou. [...] Lucinda, no entanto, [...]
continuava na beira do rio, imóvel [...]. Então ele compreendeu que a mãe lhe
confiava a responsabilidade de salvar-se” (Lins, 2007, p. 84, grifos nossos).
A coragem, a hombridade e a ética compõem o perfil do protagonista.
Mostram-se, desde o início do romance, quando deixando o emprego de fiscal
do município de Vitória, por não compactuar com “roubalheiras”, Bernardo
traga o fel do desemprego, da pobreza e da morte do filho, por falta de recursos.
Segundo a entrevista: Osman Lins: O fiel e a pedra — Eneida, concedida
pelo autor ao Suplemento Literário do Diário de Notícias, em 14 de janeiro de
1962, o romance teria encontrado inspiração no “espírito” da Eneida”, a clássica epopeia de Virgílio. Bernardo assemelhar-se-ia a Eneias, revelando-se
“um homem, que tendo a sua Troia destruída quer reconstruir seu Reino”.5
Embora, na mesma entrevista, Osman Lins afirme aproximações do
romance à epopeia virgiliana, também diz não se tratar de transposição direta
da Eneida para o Nordeste da década de 1930, pois as personagens e os fatos
da história decorriam de sua própria experiência. Os pontos de contato entre
O fiel e a pedra e a Eneida são ainda mais relativizados, quando o escritor
4

5
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O foco do narrador onisciente em terceira pessoa utilizado por Osman Lins, em O fiel e a pedra,
romance da segunda metade do século XX, caminha na esteira da tradição. A título de exemplo, Massaud Moisés (1975, p. 252) observa que os romances do realismo e do naturalismo [século XIX] eram
desenvolvidos em terceira pessoa, com maior onisciência autoral, para manter a impessoalidade, por
motivos científicos.
A analogia estabelecida, por Osman Lins, entre Bernardo e Eneias, entre O fiel e a pedra e a Eneida,
entre a destruição e a fundação de um novo “reino”, remete-nos ao exórdio da epopeia virgiliana:
“Canto os combates e o herói que, por primeiro, fugindo do destino, veio das plagas de Troia para a
Itália [...][sofrendo] os males da guerra, antes de fundar uma cidade e de transportar seus deuses para
o Lácio: daí surgiu a raça latina [...] e as muralhas da soberba Roma” (Virgílio, 1994, p. 19). A entrevista mencionada é reproduzida ao final deste volume de ensaios. (N. E.)
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assegura que, além da Eneida, romances como O velho e o mar, de Hemingway, Terra dos homens, de Saint-Exupéry, Lord Jim, de Joseph Conrad, e o
filme High Noon, de Fred Zinnemann o teriam inspirado, por enfocarem a
“afirmação do homem em si mesmo e a crença em valores espirituais”.
A contribuição de obras pertencentes a gêneros diferentes, na fatura de
O fiel e a pedra, dá-se claramente por aproximação analógica de seus heróis,
quanto à força interior e ao espírito de luta que os regem. Apesar disso, houve
artigos e pequenos ensaios que enfatizaram o tom épico e mesmo trágico
do romance. Nessa vertente, encontram-se os textos críticos de Aguinaldo
Silva, “O último grande romance do Nordeste” (1975); de Nogueira Moutinho, “O fiel e a pedra” (1979); de Massaud Moisés, “Um grande romance”
(1962), o qual também assina “O fiel e a pedra, hoje” (1974) (Simons, 1999,
pp. 25 e 28). Moisés, nesse último ensaio que passou a integrar edições do
livro, destaca “o tom de saga, lenda, ou canção de gesta” e compara O fiel e a
pedra a uma “espécie de Eneida sertaneja protagonizada por um herói-fruto-da-terra, semideus a enfrentar homens manhosos, que se atira ao encalço
do fatum pré-traçado nas veias e na memória...” (Lins, 2007, p. 376).
Entre pesos e contrapesos, Regina Igel (1988, pp. 49-50), em Osman
Lins: uma biografia literária, soube centrar, com equilíbrio, o “fiel” da balança
crítica. Mostrando pontos de distanciamento e de aproximação entre O fiel
e a pedra e a Eneida, a autora evidenciou a diferença dos gêneros que organizavam as duas poéticas; no polo da proximidade, o espírito humanístico
e alguns prenomes: Ascânio, Creusa, Xenofonte, mas com importante ressalva: apesar dos prenomes semelhantes, as personagens assumem funções
diferentes no romance e na epopeia de Virgílio.
Atentos à diversidade dos gêneros, na esteira bakhtiniana, observa-se
que a epopeia nunca foi um poema sobre o presente, sobre os contemporâneos. O objeto da epopeia é o heroico passado nacional, o mundo das
origens, dos ancestrais, o lendário mundo dos “melhores”; nele não há,
como no romance, lugar para o inacabado, para o problemático, para a
experiência dos heróis, para seus julgamentos, avaliações e reinterpretações. Na distância épica e universal da lenda, situada no passado absoluto,6
“fechado como um círculo [...] tudo está integralmente pronto e concluído”
(Bakhtin, 1993, pp. 405-8).
6

Termo criado por Goethe e Schiller e adotado por Bakhtin (1993, p. 405), o “passado absoluto” serve
como objeto da epopeia. O “passado absoluto” isola o passado nacional épico, o mundo épico (do
autor), do mundo contemporâneo (dos ouvintes), marcando a irredutível distância épica.
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Revelando-se um gênero assinalado pelo inacabamento, ligando-se à
mobilidade do presente, ao “aqui e agora”, o romance caracteriza-se por sua
abertura. Já não se está na atemporalidade mítica, distante, fechada e circular,
mas no tempo próximo e cronológico da História. Em razão da capacidade
de metamorfosear e assimilar, ao seu corpus, outros gêneros, o romance
pode estabelecer, com eles, certas relações dialógicas, capazes de justificar,
até mesmo, ecos da epopeia em suas malhas narrativas.
De volta ao romance de Osman Lins, tem-se que, apesar da distância
espaçotemporal entre epopeia e romance, instaura-se em O fiel e a pedra,
por meio da abertura romanesca, a possibilidade de diálogos com aspectos
da Eneida, já apontados pela crítica. Esses, porém, devem ser relativizados
em razão das grandes metamorfoses sofridas pelos elementos incorporados à narrativa.
Na condição de romance, o enredo de O fiel e a pedra não enfoca, como
o da epopeia, as ações de um mítico herói nacional, mas as de um homem
do povo, Bernardo Vieira Cedro, identificado não pelo heroísmo inconteste,
mas pelo enfrentamento ético de certas situações que o aviltariam,7 em caso
de concordância. O grande eixo da trama está na postura ética de Bernardo:
a oposição feita a Nestor que deseja a posse das reses pertencentes à Creusa,
viúva do irmão Miguel Benício, sob sua guarda no engenho Surrão.
Longe de se configurar como herói épico, na aura mítica e atemporal
da epopeia, o tensionado Bernardo lembra o problemático herói do romance
moderno. Seu caminho ético não se faz sem embates psíquicos. Distante
do mito, sua história tem cronologia e chão; liga-se às injunções histórico-sociais do Nordeste brasileiro, indiretamente retratado à época do “fogo
morto”, período de decadência dos engenhos. Apesar desse espaço e tempo,
o romance distancia-se do regionalismo, ao abordar a questão humana de
modo amplo e universal, evidenciando que os atributos de nobreza e excelência são valores do Homem, passíveis de serem encontrados em diferentes
tempos, sociedades e culturas.
De complexo psiquismo, Bernardo Vieira Cedro o revela no próprio
nome. Significando, etimologicamente, “urso forte”,8 o nome Bernardo,
7

8

120

Dessa visão compartilha Lauro de Oliveira (2010, p. 38) em seu livro, Osman Lins: vocação ética,
criação estética, detentor do Prêmio Antônio de Brito Alves, na primeira colocação. Leitor atento e
perspicaz, Oliveira trata com séria reflexão as obras do escritor e amigo Osman Lins, de quem exalta
o perfil ético, que certamente se faz perceptível nas sensíveis escolhas temáticas e criações literárias
que integram o conjunto da obra osmaniana.
Cf. o verbete “Bernardo”: nome de origem germânica composto pelos semas: ber/bern — urso, hart/ardo

O fiel e a pedra, de Osman Lins | O Nordeste de 30: entre a tradição clássica e o romance moderno

associado a “Cedro” — grande árvore de porte retilíneo —,9 adquire ressonâncias de aprumada integridade. Mas, “Vieira”,10 elemento conector entre
nomes, concha marítima bivalve de fechamento natural, adiciona ao conjunto
onomástico um elemento de certa instabilidade, pela oposição semântica:
retidão e curvatura.
Embora a “tensão” psíquica de Bernardo o aproxime do herói moderno,
existe, entre ambos, uma diferença fundamental: no romance moderno, uma
das principais tônicas, do herói em conflito, é a perda do sentido de vida,
o que não acontece com o protagonista de O fiel e a pedra. Mesmo em meio
a sofrimentos, Vieira Cedro mantém seu rumo e valores.
A orgulhosa manutenção de nobres desígnios, bem como a coragem
de lutar por eles, aproxima Bernardo dos heróis da epopeia. Contudo, ao
contrário daqueles que são capazes de liderar uma organização coletiva e
batalhar por um povo, a luta de Bernardo mostra-se, quase sempre, individual e íntima: “Era a história de sempre — as traições da alma. E chegaria
assim ao fim de sua vida, jamais se dominando por completo, sempre em
luta com as partes odiosas de si mesmo [...]” (Lins, 2007, pp. 17-8).
Advém da expertise poética do escritor, a conformação psíquica do
protagonista de O fiel e a pedra, composta por traços negativos e positivos.
Interessante observar que a ilusão de ilimitada riqueza interior de uma
personagem é criada, pelo autor, em consequência da seleção e combinação de limitados recursos de caracterização: traços psíquicos, atos e ideias
(Candido, 1985, p. 59). No romance moderno, as personagens mostram-se
mais interiorizadas; na epopeia clássica, os heróis são mais delineados por
ações exteriores.
Dono de tenso perfil, bem explorado no romance de Lins, Bernardo
caminha na direção do “melhor” diante da própria consciência: “Apesar de
tudo, fazia de novo o que fiz [...] Eu posso estar errado, mas não estava em
mim continuar [...]” (Lins, 2007, p. 16). Sob os parâmetros da psicanálise
freudiana, podemos dizer que, embora demonstre forte ego,11 Vieira Cedro

9

10

11

— forte, no Dicionário etimológico da Língua Portuguesa de Antenor Nascentes (1952, p. 43).
Em Aulete Digital (www.aulete.com.br), o verbete “cedro” é registrado, na primeira entrada, como:
“Designação comum a diversas árvores pináceas, meliáceas e lauráceas, de grande porte, cuja madeira
é própria para marcenaria, escultura etc.
Ainda em Aulete Digital, o verbete “vieira” é registrado, também na primeira entrada, como: “Molusco
bivalve comestível, de diferentes espécies, encontrado [...] [no] Atlântico e Mediterrâneo.
Em O ego e o id, Sigmund Freud (1923/1996, pp. 38-9) denomina ego à “parte do id que foi modificada pela influência direta do mundo externo, por intermédio do pré-consciente e consciente [...]
e se esforça por substituir o princípio do prazer, que reina irrestritamente no id, pelo princípio da
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nem sempre tem certeza de suas atitudes e, muitas vezes, embate-se com
sentimentos contraditórios até tomar decisão. Entretanto, sua tendência em
acatar os ditames do superego,12 concorre para originar certa antecipação de
suas ações, como sói acontecer em relação aos heróis épicos, cujos feitos, em
imutáveis histórias míticas, são previsíveis.
Aproximando-se das personagens do romance moderno, pelos conflitos psíquicos, e dos heróis da epopeia, pela manutenção dos princípios
que o constituem como sujeito, Bernardo expõe um perfil “híbrido” de
“herói-personagem”, em sintonia com O fiel e a pedra, romance de transição.
Perceba-se que a configuração psíquica das personagens literárias pode
ser compreendida com base no pensamento aristotélico. Em O fiel e a pedra
ocorre a representação mimética do psiquismo humano, conceito defendido
por Cleusa Rios Pinheiro Passos (1995), uma das principais estudiosas das
confluências entre literatura e psicanálise no Brasil.13 Importa dizer, também,
que a autora de Confluências, crítica literária e psicanálise sempre afirmou
o fundamental distanciamento entre o psiquismo do ser humano e o psiquismo de “entidades de papel”, asseverando, na esteira de Paul Ricoeur, que
a aproximação pode-se dar apenas de modo analógico (Passos, 1995, p. 22).
No romance de Lins, o psiquismo das personagens pode ser observado nos episódios que remetem às suas posições axiológicas. Ao contrário,
porém, de heróis criados na esteira do romance polifônico de Dostoiévski,
que dialogicamente demonstram autoconsciência e autonomia de ideias,14
os diálogos de O fiel e a pedra revelam-se procedimento narrativo tradicional,
dependente da monológica voz do autor, que narra dentro de sua própria
cosmovisão e ideologia.15

12

13

14

15
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realidade”. Segundo o criador da psicanálise, “o ego representa o que pode ser chamado de razão e
senso comum, em contraste com o id, que contém as paixões”.
No trabalho citado na nota anterior, Freud (1923/1996, p. 48) faz ver que o ideal do ego [superego] é
herdeiro do complexo de Édipo, acréscimo ao que já dissera em Sobre o narcisismo: uma introdução
(1996, p. 102) — “o que induziu o indivíduo a formar um ideal do ego, em nome do qual sua consciência atua como vigia, surgiu da influência crítica de seus pais [...] aos quais vieram juntar-se [...]
aqueles que o educaram [...], as outras pessoas do seu meio ambiente [...] e a opinião pública”.
Cleusa Rios afirma, com pertinência, que análises críticas, na vertente da Literatura e Psicanálise,
devem colocar o saber psicanalítico a favor do texto literário, de modo a privilegiar a especificidade
artística deste último.
A questão da autoconsciência e autonomia de ideias das personagens foi abordada, por Mikhail Bakhtin
(1997, p. 47), no estudo Problemas da poética de Dostoiévski. No capítulo “A personagem e seu enfoque
pelo autor na obra de Dostoiévski”, diz o filósofo russo: “O autor não reserva para si, [...]não mantém
em sua ótica pessoal nenhuma definição essencial [...] da personagem: ele introduz tudo no campo
de visão da própria personagem, lança-lhe tudo no cadinho da autoconsciência. Esta autoconsciência
pura é o que fica in totum no próprio campo de visão do autor como objeto de visão e representação”.
O discurso monológico demonstra um “[...] excedente de visão e conhecimento do autor, sempre
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Sob a axiológica perspectiva autoral, observe-se o melífluo discurso
de Nestor, o novo “dono” do Surrão, devido a compra fictícia dos bens do
falecido irmão Miguel (forma de deserdar a esposa “traidora”), visando cooptar Bernardo: “Nada de misérias. [...] Minha lei é outra, os alforjes abertos.
O homem cresce, Bernardo; a altura do homem são os seus poderes. Você
era um braço, vai ser mais do que isso” (Lins, 2007, p. 129).
Odiado por Nestor, a quem também odeia, Bernardo acha forças de
resistência no incondicional amor da mulher. Amor que faz Teresa assumir
a pobreza e, até mesmo, com ele compartilhar a culpa pela morte de José, o
primogênito: “— Deixá-lo morrer! [...] Seremos dois monstros? Como é que
você pode concordar? [...] — Não fale mais, Bernardo. [...] Não me acuse
— suplicou” (Lins, 2007, p.17). Amor que faz Teresa sair da cidade de Vitória, acompanhando o marido ao engenho Surrão, habitado por malfeitores,
nos ermos da zona rural. Amor que dá alento a Bernardo e o faz prosseguir.
Outro bastião contra a sanha de Nestor, Bernardo descobre no jovem
empregado, Antônio Chá, que o admira e estima. Companheiro de andanças,
numa boa época em que juntos negociavam pelas estradas, Chá mostra-se
amigo confiável. Ingênuo, um pouco infantilizado, em sua alegria e comicidade, Chá contrapõe-se ao perfil tensionado do protagonista.
A descarga da tensão, provocada pelo riso, advém de aspectos psicanalíticos abordados por Sigmund Freud (1996), em Os chistes e sua relação
com o inconsciente. O trabalho mostra que a inibição interna está ausente nas
produções do ingênuo, sendo assim compreendida, pelo outro, por causa de
processos de empatia e comparação com o próprio psiquismo. No processo,
a tensão e a estranheza oriundas da percepção de um “contraste psicológico”
descarregam-se pelo riso (Freud, 1996, pp. 175-177).
Chamado de “amarelinho”, conotando “temor” na linguagem popular, Chá lembra certos coadjuvantes de romances — como Sancho Pança
em Dom Quixote de Cervantes —, que acompanham e fazem “escada” a
um herói, quase na acepção teatral, auxiliando-o a demonstrar o seu valor.
Para além, a comicidade de Chá cumpre outro importante papel: o de enfatizar o caráter romanesco de O fiel e a pedra, quando se considera, sob o
enfoque bakhtiniano, que as condições propícias ao desenvolvimento do
gênero romance, em sua peculiar característica de retratar a vida cotidiana

determinado e estável em relação a cada personagem, [...] do acontecimento conjunto de suas vidas,
[...] do todo da obra”, conforme teoriza Bakhtin (2011, p. 11) em Estética da criação verbal.
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e as ações do homem comum, teriam raízes no cômico popular.16 Atuando
como personagem cômica, dentro do tom grave assemelhado ao da epopeia,
que marca a saga de Bernardo, o ingênuo Chá, firme na amizade, mas risível
nas palavras e ações, promove a alegria, dá leveza à narrativa e, romanescamente, aproxima a história do leitor.
No nível da trama, Chá desempenha outra importante função. O apoio
de quem “fica”, na pior hora, ajuda a manter a resistência do protagonista.
Mesmo ciente do frágil “auxílio” do amarelinho, no inevitável e mortal
“acerto de contas” que terá com o antagonista, Bernardo não mais se sente
só. Apesar de temer Nestor Benício e seu maligno bando, Antônio Chá, por
amizade, permanece com o “padrinho”. Teresa, grávida, atende o marido e
regressa à Vitória; mas Chá recusa-se a partir do engenho:
— O senhor quer me tratar como menino — lastimava-se. — Eu não
sou mais menino, sou é homem e quero morrer da peste, se tiver medo
daquele infeliz. [...] — Meu padrinho, eu não tenho nada, só tenho
mesmo a minha vida e o meu bacamarte, mas olhe: eu me acabo, me
desgraço aqui, mas o senhor não morre sozinho. Não morre sozinho.
[...] baixou a cabeça e ficou esmorecido, mudo. Soluçava, um pranto
sentido, choro de menino (Lins, 2007, pp. 324-325).

Em confronto desigual, acontece o clímax da história: o balanço entre
o antagonista e o protagonista. De um lado, Bernardo e Chá; do outro, Nestor Benício e seus asseclas: os traiçoeiros moradores do Surrão; Marvano,
o guarda-costas de rosto brutal; Ubaldo, altiva figura chefe de capangas, que
presenciara, certa noite, no barracão do engenho, a tensa conversa entre
Nestor e Bernardo, recusando-se à entrega das reses da viúva.
No sombrio encontro, acontece o simbólico “acerto de contas” associado ao preço das mercadorias, das reses e da plantação, para a qual Nestor
oferece apenas a metade do valor. Dizendo-se roubado, Bernardo posiciona-se: “— Por duzentos prefiro não vender. Passe o dinheiro que me
deve. — E a plantação? — Dou de esmola” (Lins, 2007, p. 358). Engolindo
o insulto, fingindo-se superior, Nestor acaba concordando com o preço de
Bernardo, mas seu ódio mortal não tardará a explodir!
16
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Cf. M. Bakhtin (1993, p. 412): “[...] no cômico popular [...] [deve-se] procurar as autênticas raízes
folclóricas do romance. [...]. O presente, a atualidade enquanto tal, o «eu próprio», os «meus contemporâneos» e o «meu tempo» foram originariamente o objeto de um riso ambivalente, objetos simultâneos
de alegria e de destruição. [...] O «passado absoluto» dos deuses, dos semideuses e dos heróis — nas
paródias e particularmente nos travestimentos — «atualiza-se»: rebaixa-se, é representado em nível
de atualidade, no ambiente dos costumes da época, na linguagem vulgar daquele tempo”.
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Contas fechadas. Bernardo prepara-se para deixar o Surrão na companhia de Chá. Dirige-se ao burro, presente de Miguel Benício, para fazer
montaria. Afirmando que o animal não lhe pertence, Nestor ordena que
siga a pé. Dá-se, em Bernardo, verdadeiro embate entre as pulsões de vida
e morte,17 “Emparedado no ódio [...] Sentiu medo e raiva, um repentino
desejo de viver, de expulsar o morto que nele se instalara e já se decompunha” (Lins, 2007, p. 365). Porém, entregando-se a Thanatos, continua em
lenta caminhada até o animal, sobre o qual assenta-se num impulso. Três
tiros o atingem, sob a ordem de Nestor: “— Metam fogo nesse desgraçado!”
(ibidem, p. 367). Ferido, na sela, numa recuperada vontade de viver, Bernardo espera o “ponto final” de outro balaço, mas o que ouve é a estrondosa
explosão de um bacamarte! Sob a mira de Chá, cai morto Nestor Benício!
Inesperada reviravolta no enredo. Talvez em nome de um inconsciente
valor, Ubaldo toma partido. Rende Marvano, sob uma pistola de dois canos,
e ordena a Chá: “— Corra depressa, menino. Salte na garupa, leve seu patrão.
Um macho desse carece viver” (ibidem, p. 367).
Com relutância, largando o bacamarte, Chá salta no burro, abraça Bernardo, toma o revólver do “padrinho” e parte. A meia distância, ouvem dois
tiros, quase simultâneos, que marcam o desenlace. Simulando desistir da luta,
o traiçoeiro Marvano saca a arma e atira em Ubaldo. Ferido de morte, Ubaldo
rodopia, mas veloz dispara contra o inimigo. Imóveis, dois corpos no chão!
Considerando-se Antônio Chá, em O fiel e a pedra, nele há de se
notar importante transformação. De grande temor, Chá passa a enfrentar o
medo, fica com o “padrinho” jurado de morte, e chega à coragem quando,
em meio a perigosos bandidos, toma a defesa de Bernardo e mata o antagonista. Sabendo-se que a personagem do romance evolui, transforma-se
em razão de suas experiências,18 percebe-se que o perfil de Chá se integra
às características de inacabamento e abertura do romance.
Analisando-se a assertiva: “a marcha do romance moderno (do século
XVIII ao começo do século XX) foi no rumo de uma complicação crescente da psicologia das personagens [...]” (Candido, 1985, p. 60), torna-se

17

18

Conceito freudiano teorizado em “Além do princípio do prazer” (Freud, 1996, pp. 55-7), a pulsão
de vida liga-se ao impulso sexual e à autoconservação, com objetivo de preservar a vida. Já a pulsão de
morte visa reconduzir o ser vivo ao estado inorgânico inicial, para promover o desaparecimento completo das tensões. Originando-se no interior do sujeito, dirige-se primeiramente contra ele visando
sua destruição, mas, pode também se voltar para o exterior, sob a forma de violência e agressão.
A personagem romanesca deve ser apresentada “[...] não como algo acabado e imutável, mas como
alguém que evolui, que se transforma, alguém que é educado pela vida” (Bakhtin, 1993, p. 402).
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interessante observar definições normativas, de alguns autores,19 sobre o
processo evolutivo do romance no século XVIII. Nesse contexto, dizem:
O personagem do romance não deve ser “heroico”, nem no sentido épico,
nem no sentido trágico da palavra: [...] [deve] reunir em si tanto os traços positivos, quanto os negativos, tanto os traços inferiores, quanto os
elevados [...] (Bakhtin, 1993, p. 402).

Sob tais parâmetros, pode-se advogar para Bernardo um perfil intermediário entre o herói da epopeia clássica e a personagem do romance
moderno. Posto que os embates psíquicos o coloquem em sintonia com o
romance moderno, a inflexível altivez do ego lembra certos heróis épicos e
faz ecoar a epopeia.
Epopeia e romance... O “Capítulo sem número, à maneira de remate”,
que encerra O fiel e a pedra, articula interessante solução de compromisso
entre os gêneros aqui tratados, com base na passagem do tempo e no trabalho
realizado pela memória: “Quase cinco lustros decorreram desde os acontecimentos que, ou bem ou mal, aqui rememoramos” (Lins, 2007, p. 371).
A introdução do capítulo, cujo caput afasta-se da tradicional numeração por
algarismos romanos, reforça o estranhamento ao calcular a passagem do
tempo em lustros. O procedimento não é inocente. Originário do latim clássico, um dos significados do vocábulo lustro aponta para sacrifício expiatório
realizado, em Roma, de cinco em cinco anos.20 O uso dessa palavra antiga,
na conclusão do romance moderno, parece ter por objetivo atingir subliminarmente o psiquismo do leitor. De fato, pode atingi-lo inconscientemente
e, quiçá, levá-lo, por associação de ideias, à fundação da Cidade Eterna e à
famosa epopeia de Virgílio.
Com Osman Lins nada é gratuito. Assim, também, a mudança na
contagem do tempo. Os cinco lustros tornam-se anos: quase vinte e cinco,
decorridos desde o evento do Surrão. Anos rapidamente recuperados em
discurso de tom diferente, fazendo a história transitar de um cadenciado
passado para um vertiginoso presente, numa aceleração temporal própria
do mundo moderno (Simons, 1999, pp. 135-6).
Em movimento de recolha, são apresentados fatos decorridos, após
o desenlace no Surrão: Chá entrega, na estrada, o “padrinho” ferido a um
19

20
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Autores como Fielding sobre Tom Jones, Wieland em considerações no prefácio de Agathon e Blankenburg
no Ensaio sobre o Romance (Bakhtin, 1993, pp. 402-3).
A palavra “lustro” tem origem no vocábulo latino lustrum, i, conforme Dicio, Dicionário Online de
Português, disponível em: <https: //www.dicio. com.br>, acessado em: 7 ago. 2021.
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caminhoneiro (que o leva à família) e foge; reaparece um mês depois, em
visita de meia hora, entrega o dinheiro da venda do burro e parte; não dá
notícias por dez anos; Bernardo luta pela vida durante seis semanas; recupera-se sob os cuidados de Teresa e da sogra; outros quatro filhos nascem
do casal: Joana, 23 anos (gerada no Surrão), dois filhos que morrem — um,
aos 10 dias; o outro, aos 2 meses —, e o último, Ubaldo (homenagem ao salvador do pai), conta 16 anos; o amor de Bernardo e Teresa não se modifica,
apenas sofre a ação do tempo (Lins, 2007, p. 372).
Nessa condensação da trama, o “Capítulo sem número” causa admiração ao associar os fatos da vida de Bernardo a grande marcação numérica e
por apresentá-los sob forma de relato. Relato da vida cotidiana? Sim. Tendo-se
em mente que os gêneros discursivos secundários (complexos), tais como
pesquisas científicas, dramas e romances podem incorporar e reelaborar
gêneros primários (simples), tais como cartas, diários e relatos, dentre outros
(Bakhtin, 2016, p. 15), percebe-se a engenhosidade de Osman Lins que, ao
usar esse recurso, reafirma a pertença de O fiel e a pedra ao gênero romance.
Também há de se considerar o profundo corte semântico produzido
no romance, com a integração do gênero relato. O corte cria um antes — formado pelos capítulos de I a XLIX voltados à saga de Bernardo Vieira Cedro,
personagem que se aproxima, sob certos aspectos, dos heróis da epopeia —,
e um depois — o Capítulo sem número que relata a vida de Bernardo, homem
comum. A cisão cumpre admirável função, pois desvela a matéria (gêneros
discursivos) com que se constroem as obras do gênero romance, deixando
explícito o caráter ficcional e artístico-literário da narrativa osmaniana.
Longe da atemporalidade mítica, na qual os heróis permanecem sempre jovens, imerso no tempo do romance voltado à realidade imediata, que
não poupa ninguém, encontra-se a personagem de O fiel e a pedra sofrendo
as normais mutações da existência. E informa-nos o narrador: “[...] Bernardo
Cedro começa a envelhecer [...]” (Lins, 2007, p. 373).
Com o enraizamento da trama e do protagonista no tempo presente,
poder-se-ia encerrar a história. Mas, não! Osman Lins ainda nos surpreende,
nos parágrafos finais, ao aproximar romance e epopeia. A aproximação é
facilitada pela existência de ampla distância temporal, marcada desde a saída
de Bernardo do Surrão (passível de criar “hiatos” na lembrança dos fatos),
e pelo perfil sonhador de Antônio Chá, hábil em preencher, com devaneios,
as falhas da própria memória, durante um reencontro com o “padrinho”.
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O reencontro dos amigos acontece quando, voltando a trabalhar, nas
estradas, em negócios de gado, Bernardo resolve desviar caminho e visitar
Chá: casado, pai de cinco filhos, dono da própria terra. Na conversa em que
relembram os tempos idos, Chá, animado, narra à sua família os “grandiosos”
eventos da “Guerra do Surrão”, suprindo as lacunas da memória com imaginações: “[...] o número de cabras, o barracão [...] envolto em chamas, Nestor
e o guarda-costas Marvano eram temíveis, porém Bernardo, ele e Ubaldo
eram maiores, imensos heróis. [...]” (Lins, 2007, p. 373) Ouvindo a narrativa fantasiosa do amigo, que empolgado a continuava em tom de epopeia,
como se ele ali não estivesse presente, “[...] Bernardo se sentiu modificado,
no centro de uma lenda [...] absurdamente engrandecido [...]” (ibidem).
Ao sabor da memória, modificando os acontecimentos, Antônio Chá
constitui-se em narrador inaugural de uma epopeia. De uma epopeia romanesca! Na lenda criada por Chá, Bernardo, homem comum, personagem
de romance moderno, adquire estatuto de herói épico. A história do Surrão torna-se “mito”! Bernardo é “mitificado” em razão da natureza aberta
e inacabada do gênero romance, capaz de integrar, ao seu corpus, outros
gêneros discursivos.
Em conclusão, associando procedimentos tradicionais e recursos
próprios do romance moderno, O fiel e a pedra dialoga com aspectos da
epopeia, reafirma-se como romance e revela-se importante marco de transição na poética de Osman Lins.
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PARTE 3

Intertextualidades e intratextualidades

INTERTEXTUALIDADES VIRGILIANAS
EM O FIEL E A PEDRA:
personagens e trama
Matheus Trevizam1

Introdução e observações sobre o instrumental teórico
Neste ensaio, propomo-nos a comentar alguns mecanismos observáveis
no modo como o romance O fiel e a pedra, que data de 1961 e foi escrito
pelo pernambucano Osman Lins (1924-1978), dialoga com o legado de
Virgílio Marão (70-19 a.C.). No percurso, recorreremos à ideia de “intertextualidade”, tal como ela começou a agregar-se aos Estudos Clássicos, pelo
menos, desde um pioneiro ensaio de Giorgio Pasquali, com sucessivas reavaliações e acertos.
O estudioso italiano notava, num ensaio originalmente publicado
em Pagine Stravaganti (1942), que o procedimento usual de aproximação
entre textos literários — apesar das eventuais críticas à “esterilidade” desse
fazer, com vistas a leituras mais “frescas” das obras — não é injustificado no
1

É bacharel e licenciado em Letras (Língua portuguesa e Literatura) pelo IEL-UNICAMP, mestre e
doutor em Linguística pela mesma Instituição (Letras clássicas/Latim). É professor associado IV na
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Traduziu integralmente Ovídio (Ars amatoria), Varrão (De re rustica), Catão (De agri cultura) e o poema Aetna (autor anônimo).
É membro do Núcleo de Estudos Antigos e Medievais (NEAM) da FALE/ FAFICH-UFMG) e líder
do Grupo de Pesquisa Tradução e Estudo da Literatura Técnica e Didática Romana (FALE-UFMG).
Realizou estágios pós-doutorais, como bolsista da CAPES, na Universidade de Paris IV (Sorbonne)
e na Universidade Estadual de Campinas.

processo de fruição acurada dos autores. Com efeito, servindo-se de uma
imagem esclarecedora, entende ser “a palavra [...] como água de regato que
reúne em si os sabores da rocha da qual brota e dos terrenos pelos quais
passou” (Pasquali, 2019, p. 12).
Ainda, diferencia no quesito dos modos de incorporar a palavra
“alheia” a um dado texto as “reminiscências” — talvez, inconscientes —,
as “imitações”2 e as “alusões”.3 Ora, sendo as produções poético-literárias de
alguns períodos, como aquela da Roma Augustana, eminentemente alusivas
(Pasquali, 2019, p. 17), apenas adentrariam um plano interpretativo mais
profundo dos textos dessa época os leitores 1. dotados de significativo lastro
de leituras Clássicas e 2. capazes de reconhecer as alusões.
Um exemplo diz respeito ao dos versos 621-622 do canto VI da Eneida,
quando Virgílio, ao descrever o destino dos infratores no além-túmulo, atribui as penas mais graves àqueles que traíram a pátria por riquezas: uēndidit
hīc aurō patriam dominumque potentem/ imposuit, fīxit lēgēs pretiō atque
refīxit — “vendeu a pátria por ouro e senhor potente/ impôs, fez e refez leis
por dinheiro”.4 Como informado por Macróbio (séc. IV d.C.), continua Pasquali (2019, p. 15), tais versos virgilianos aludem ao “poema sobre a morte
de César”, de autoria do poeta romano Vário (74-14 a.C.):
uēndidit hīc Latium populīs agrōsque Quirītum
ēripuit, fīxit lēgēs pretiō atque refīxit.
vendeu o Lácio aos povos e os campos
dos Cidadãos tomou, fez e refez leis por dinheiro.

Em comentário a essas colocações, Prata (2017, pp. 129-30), reconhecendo embora a pertinência da maior parte de suas ideias para o estudo
da literatura antiga, nota que o crítico italiano não abdica de atribuir ao(s)
autor(es) o controle da significação do texto. Pasquali então, ao explicar
o modo de inter-relacionamento entre Virgílio e Vário, defende que o primeiro poeta teria desejado comunicar ao público estar atacando Marco
Antônio em Eneida VI, versos 621-622, pois Vário, a quem alude, tinha precisamente esse político como alvo de seus dizeres, no par de versos supracitado.

2
3

4
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As quais “o poeta pode desejar que escapem ao público” (Pasquali, 2019, p. 12).
Essas, apenas surtindo efeito sobre “um leitor que se recorde claramente do texto a que se referem”
(Pasquali, 2019, p. 12).
Todas as traduções do latim são do autor.
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Ora, embasada em estudiosos como Fowler (2000) e Barchiesi (1997),
a mesma Prata rechaça o entendimento de qualquer controle autoral sobre os
textos, na medida em que, uma vez dados a público, seus sentidos sempre são
construídos pelos leitores.5 Além disso, passando do conceito de “arte alusiva”,
tal como estabelecido por Pasquali no ensaio citado, ao da efetiva intertextualidade, entende-a como parte imprescindível do sistema literário ou da
linguagem humana, sendo algo coletivo/pertencente a muitos,6 múltiplo7 e
criador de significados intra, não extratextualmente (Prata, 2017, p. 145).
Desse modo, adotando a definição de intertextualidade como “presença num texto de outro(s) texto(s) por ele evocado(s) e integrado(s) para
produzir significação” (Vasconcellos, 2001, p. 130), e, com essa visada,
renunciando a quaisquer pretensões de acessar as intenções do(s) autor(es),
passaremos na sequência a comentar alguns efeitos que se geram no intertexto
constituído por O fiel e a pedra e a obra virgiliana, particularmente a Eneida.
A intertextualidade na construção das personagens de O fiel e
a pedra
Pode-se dizer que a oportunidade para a proposição de leituras intertextuais
se dá, em O fiel e a pedra, desde a epígrafe da obra, na qual se registra, em
retomada da abertura da Eneida de Virgílio:8
Agora conto a história
de um macho de coragem,
valente sem pabulagem
e natural da Vitória. (Lins, 2007, grifo nosso)

Intertextualmente, pode-se pensar na quadrinha supracitada como espécie de “marcador alusivo”, ou seja, um ponto de estabelecimento de contato
entre o texto romanesco em pauta e outro(s). Sinais como a repetição (mais ou
5

6

7

8

Prata (2017, p. 133): “[...] se alguém pronuncia uma dada expressão que lhe é peculiar, porque essa
alude a uma fala de um parente seu, por exemplo, e deseja, com isso, que seu interlocutor faça a mesma
alusão, não quer dizer que ele o fará”.
Fowler (2000, p. 118) (apud Prata, 2017, p. 142): “Se a intertextualidade é uma propriedade do sistema
literário, conforme se viu, então é coletiva, não individual, e, se consideramos uma determinada semelhança entre dois textos como suficientemente marcada para ser percebida como uma alusão, isso se deve
a uma competência que é comum aos leitores, coletiva, não aos pensamentos individuais dos escritores”.
Prata (2017, p. 142): “O caráter múltiplo da intertextualidade, que pressupõe que ler um texto é (re)
significá-lo a partir de muitos outros que compõem o sistema em que está inserido, aponta para as
várias e diversificadas possibilidades de leitura que cabem a um dado texto”.
Virgílio, Eneida I, verso 1: Arma uirumque canō Troiae quī prīmus ab ōrīs – “canto as armas e o varão
que primeiro, das praias de Troia” (grifo nosso).
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menos inalterada) dos versos contidos em outras obras, sequências fônicas e
ritmos sugestivos, marcas morfológicas em reiteração, retomadas paratextuais9
etc. podem contribuir variavelmente, em cada caso, para instaurar tal contato.
Assim, dois segmentos textuais distintos se ajustam para significar em conjunto, no espaço de possibilidades interpretativas que se chama “intertexto”
(Vasconcellos, 2001, pp. 30-1).
De acordo com um detalhe que apontamos na “Introdução” dessas
análises — o caráter múltiplo da intertextualidade —, Marquart (2008, p. 1)
observa sobre a mesma epígrafe que se dão efeitos alusivos não só entre O fiel
e a pedra e a Eneida, mas também entre essa quadra e, por exemplo, a proposição d’Os Lusíadas de Camões.10 No tocante, porém, ao jogo intertextual como
se estabelece entre este romance de Osman Lins e a Eneida, esclarecemos que
a semelhança entre os propósitos de contar (“conto”, verso 1) e cantar (cano,
verso 1), com a marca morfológica atinente ao emprego de verbos na primeira
pessoa do singular do presente, bem como o início de ambos os trechos com
palavras iniciadas e terminadas “semelhantes” (arma e “agora”, verso 1) já
nos parecem instigadores desse processo de leitura não linear.
Assim, sinaliza-nos a epígrafe moderna em tons populares, o assunto
da narrativa de Lins será tratar de um homem dotado de valor incomum, ao
seu modo uma espécie de herói, o que é reforçado no intertexto pelo fato de
haver conexão desse(s) verso(s) com os da Eneida. “Conexão”, obviamente,
não significa “identidade” e, enquanto se trazem para o contexto da obra
romanesca um espaço e um meio cultural relativos ao do Nordeste brasileiro
(os quais se vinculam à exaltação do valor da hombridade),11 a obra antiga
refletia preocupações com narrar as raízes lendárias de Roma (Grimal, 1997,
p. 186 ss.), através dos esforços de certo troiano.
Então, instaura-se no esboço do protagonista de O fiel e a pedra
— Bernardo Vieira Cedro — certo efeito de dualidade, pois que ele categoricamente se afirma como um “natural da Vitória”,12 sem deixar de poder ser
9

10

11

12
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Prata (2002, p. 38): “Também propõe, como estratégias alusivas da Eneida, certos procedimentos textuais: a paratextualidade, referência que certos elementos marginais ao texto (título, subtítulo, nomes
de capítulo, prefácio, etc.) fazem a um outro texto, como ocorre com o título da épica virgiliana”.
Camões, Os Lusíadas I (estância 1, versos 1-8; estância 2, versos 7-8 – grifos nossos): “As armas e os
barões assinalados/ Que, da ocidental praia lusitana,/ Por mares nunca de antes navegados,/ Passaram
ainda além da Taprobana,/ Em perigos e guerras esforçados/ Mais do que prometia a força humana,/
E entre gente remota edificaram/ Novo reino, que tanto sublimaram;/ [...] Cantando espalharei por
toda parte,/ Se a tanto me ajudar o engenho e arte”.
Veja-se, por exemplo, o emprego difundido e “elogioso” da expressão nordestina “cabra (macho)”, em
designação do indivíduo viril e forte, que não foge da luta (Houaiss & Villar, 2009, p. 349).
O próprio Osman Lins nasceu em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, no ano de 1924.
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conectado a outra(s) grande(s) figura(s) heroica(s) da tradição literária do
Ocidente. Em outras circunstâncias (Trevizam, 2015, p. 113), destacamos
que o eixo central da caracterização de Bernardo diz respeito aos contornos de um “herói ético”: na verdade, essa personagem romanesca, mesmo
confrontada com circunstâncias adversas de existência e do meio social em
que vive (escassez de recursos para manter a própria família, o hábito dos
poderosos de fazer valer sua força em detrimento da justiça, a morte de um
filho/José e a rejeição inicial da sogra, Suzana),13 não cede a quaisquer pressões para corromper-se e ter vida mais fácil.
Seu contraponto no intertexto constituído com a Eneida é, anunciamos, o protagonista da epopeia antiga: referimo-nos a um Eneias apresentado,
desde o mito grego (Homero, Ilíada II, versos 819-821), como filho da deusa
Afrodite/Vênus e de Anquises, parente do rei Príamo de Troia. Na parte
homérica de sua lenda, trata-se de um dos mais valorosos comandantes de
Troia no embate contra os gregos, tendo chegado a tornar-se um dos baluartes da resistência de seu povo na guerra, ao lado de Heitor (Silva, 2008,
p. 128). Em Roma, embora já fosse personagem da poesia desde, pelo menos,
o Bellum Punicum de Névio (séc. III-II a.C.), recebe nas mãos de Virgílio
seus contornos mais perenes:
A epopeia de Névio, de que temos escassos fragmentos (pouco mais de
60 versos), associava ao tema de cunho histórico uma narrativa mítica
sobre Eneias. Essa união de história e mito se verá também na Eneida.
Talvez Névio já tratasse do encontro entre a fundadora de Cartago,
Dido, e Eneias, elemento narrativo de grande importância na epopeia
virgiliana e um de seus episódios mais conhecidos e amados. Entretanto,
tendo em vista o estado fragmentário da epopeia neviana, não se pode
dizer com certeza como o poeta relacionava a primeira guerra púnica
13

De forma que não nos parece casual, o protagonista da Eneida de Virgílio também sofre o repúdio da
mãe de sua futura esposa: referimo-nos ao fato de a rainha Amata, mãe de Lavínia, ter preferido Turno
como pretendente à mão da princesa. Por esse motivo, crendo falsamente que ele morrera em conflito
contra Eneias, Amata enfim se suicida diante da perspectiva de ter a filha desposada por um simples
forasteiro. Veja-se Eneida XII, versos 593‒603: Accidit haec fessīs etiam fortūna Latīnīs,/ quae tōtam
lūctū concussit funditus urbem./ Rēgīna ut tēctīs uenientem prōspicit hostem,/ incessī mūrōs, ignīs ad
tēcta uolāre,/ nusquam aciēs contrā Rutulās, nūlla agmina Turnī,/ īnfēlīx pugnae iuuenem in certāmine
crēdit/ exstīnctum et subitō mentem turbāta dolōre/ sē causam clāmat crīmenque caputque malōrum,/
multaque per maestum dēmēns effāta furōrem/ purpureōs moritūra manū discindit amictus/ et nōdum
īnfōrmis lētī trabe nectit ab altā. — “Sucedeu aos cansados latinos ainda este lance,/ que muito atingiu
com tristeza a cidade inteira./ Quando a rainha viu o inimigo rumo às moradas,/ os muros galgados,
chamas voarem às casas,/ em nenhum lugar resistindo rútulas tropas, nenhum batalhão de Turno,/ a
infeliz julgou o moço morto no certame/ da luta e, de repente, com mente perturbada pela dor,/ brada-se causa, culpada e nutriz de males;/ em desvario, muito dizendo com triste insânia,/ morredoura
rasga com a mão o manto púrpura,/ e prende em alta trave o laço da feia morte”.
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à saga de Eneias nem como se desenvolvia na obra o episódio de Dido.
Como veremos, na Eneida, a paixão funesta de Dido por Eneias motiva
o ódio mortal entre cartagineses e romanos e, portanto, as guerras púnicas... (Vasconcellos, 2014, p. 34).

Vale lembrar, quanto ao Eneias virgiliano, que se trata de um herói
sobretudo caracterizado pelo traço da pietas. Se nos recordamos de que o
domínio semântico desse valor da cultura latina ultrapassa o âmbito do justo
desempenho das obrigações religiosas, recobrindo inclusive as “relações
corretas com os pais, os amigos ou os concidadãos” (Scheid, 2010, p. 26),
estaremos em condições de compreender a figura do pius Aeneas como
algo próximo do caráter ético de Bernardo Vieira Cedro e vice-versa. Com
efeito, além de ser portador dos Penates no exílio de Troia (Virgílio, Eneida
II, verso 293) e (re)fundador da religião de seus ancestrais em solo itálico,
Eneias também se caracteriza, desde Homero, pela conduta ilibada diante
dos companheiros (Silva, 2008, p. 129), pelo senso de missão, pelas preocupações com a família...14
Pelo dito, nota-se intertextualmente que a caracterização de Bernardo
no romance moderno – embora parecida com a do “modelo” antigo – não
é em tudo servilmente idêntica à do herói de Virgílio, pois o traço da religiosidade, por exemplo, não define aquele, apesar de essencial a este. Algo
semelhante poderíamos dizer sobre outras personagens15 de O fiel e a pedra,
trazidas para o intertexto com a Eneida através do recurso à onomástica: a
título de exemplificação, o sobrinho – não o filho, como na epopeia antiga
– do herói é chamado, aqui, “Ascânio”; a esposa de Miguel Benício, benfeitor de Bernardo no começo do romance — não a de Bernardo, casado com
Teresa —, chama-se “Creusa”, sendo o nome da primeira consorte de Eneias,
sabemos, “Creúsa”.
Esclarecendo melhor essas colocações, assim como Bernardo Vieira
Cedro, mesmo partilhando de eventuais traços de Eneias — como o próprio
destaque na bravura moral —, não os tinha “todos”, o Ascânio moderno,
14

15
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Em Eneida II, versos 707-711, bem se lembram os leitores de Virgílio, ele chega a carregar o velho
Anquises aos ombros, negando-se a deixá-lo para traz diante do avanço do inimigo, apesar de ser o
pai coxo e incapaz de fugir por si.
Fowler (2019, p. 99): “Uma área na qual a intertextualidade, quando se amplia dessa forma seu sentido, representa um papel central é a da construção do personagem, tanto na literatura quanto na vida.
Como Oliver Lyne observou, «personagens aludem»; a personagem de Dido é construída a partir de
sua relação intertextual com um superconjunto formado por Circe, Nausica, Calipso, Penélope, Medeia
(em Eurípides e em Apolônio), Ariadne, Ájax, Fedra, Semíramis, Cleópatra...; a de Augusto, a partir
de Júpiter, Hércules, Eneias, Rômulo, Numa, Alexandre, Fábio Máximo, César (sob rasura?)”.
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ao partilhar do nome do antigo, não é precisamente o que ele foi (filho do
protagonista da epopeia e continuador da obra fundadora do pai);16 mutatis mutandis, a Creusa moderna, detendo idêntico papel de mãe de família
e esposa de um homem respeitado na comunidade em que vive — o próprio Miguel Benício —, bem como, quase, o nome da antiga Creúsa, não é,
à semelhança dessa, casada com um herói, mas sim com um homem fraco.
Essa Creusa, além disso, corresponde a uma figura de adúltera no
romance (Trevizam, 2015, p. 114), diversamente de seu contraponto feminino
em Virgílio, a qual se mostra dedicada ao marido a ponto, depois de morrer
durante a fuga de Troia, de aparecer-lhe como espectro e pedir que parta da
cidade, pois ele deve dar curso ao destino de todo um povo no Ocidente e
encontrar uma nova esposa para gerar nova prole (Eneida II, versos 776-789).
Poderíamos continuar semelhantes paralelos — parciais — entre
outras personagens de O fiel e a pedra e aquelas da Eneida, mas, apenas com
fins de apontar um único caso no qual o nome não as une (ou separa), certos
atributos do rei Latino foram distribuídos, no romance, entre Miguel Benício
e Geraldo Alonso (Lins, 2007, p. 192). Com efeito, o primeiro homem citado
concede a Bernardo, em uma hora de dificuldade, a chance de cuidar da
venda do Surrão, antigo engenho de fogo morto, desse modo se encaixando
no papel de um provedor material. Por sua vez, o segundo — comerciante de
tecidos na Vitória — tinha intenções, ao que parece, de comprometer uma
de suas filhas com o inexperiente advogado Teles de Sá, o qual vem a essa
cidade para tratar dos interesses de Creusa após a morte, em circunstâncias
misteriosas, do próprio Miguel Benício (Lins, 2007, p. 190).
Ora, em Eneida VII, versos 255-258, Eneias
[...] é bem recebido por aquele que reconhecia nele o genro a si destinado pelo fatum, em detrimento do itálico Turno (Eneida VII, 255-258).
Apenas pelas intrigas de Juno, eterna inimiga dos romanos, a qual insufla o ódio nos corações desse rival e da rainha Amata, mãe de Lavínia,
começam a fermentar as condições indispensáveis para a guerra, em
uma sequência irreversível de afrontas e tentativas de reparo pela vingança (Trevizam, 2015, p. 117).

Esse anfitrião de Eneias quando de sua chegada ao Lácio, o mesmo rei
Latino, era evidentemente senhor de vasto território e pai da jovem Lavínia,
16

Lins (2007, p. 190): “Ascânio, médico, não obstante os empregos que ocupa, tem escasso interesse pelo
seu trabalho. Dedica, aos dois filhos, um mediano amor; surpreende-se por vezes a olhá-los, procurando-se em ambos, inutilmente”.
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com quem o destino quisera que o herói se casasse e gerasse um filho (Sílvio Póstumo, futuro monarca de Alba-Longa). Assim, dentro do esquema
trifuncional das sociedades indo-europeias, ele ocupa sozinho a terceira função, aquela da “fecundidade, com suas condições e efeitos” (Dumézil, 1986a,
p. 388):17 na verdade, tal figura de um fraco, mas rico soberano, constitui
na Eneida via de acesso a uma mulher e, automaticamente, a campos férteis
para o herói a desposá-la e seu povo.
A intertextualidade na construção da trama de O fiel e a pedra
Como sucintas observações a respeito do caráter intertextual da trama de
O fiel e a pedra, lembremos primeiro o tradicional esquema de divisão da
Eneida entre duas porções: já o comentador antigo que é Mauro Sérvio
Honorato (séc. IV d.C.) explicava a partição da epopeia notando que seus
seis primeiros cantos foram compostos à “imagem da Odisseia”, enquanto
os seis últimos o foram “à imagem da Ilíada” (Sérvio, ad Aen. VII, 1). Isso
significa que o tema geral da viagem (marítima) e das aventuras, como contido no início do épico latino, ajusta-se melhor ao modelo grego dado pelo
périplo de Odisseu, durante o nóstos/“regresso” até a Ítaca natal; por sua vez,
o assunto da guerra entre os forasteiros de Eneias e os latinos/rútulos de
Turno, seu rival itálico e concorrente pela mão da princesa Lavínia, manifesta proximidade com o caráter belicoso e sangrento da Ilíada homérica,
cujos maiores oponentes eram o grego Aquiles e o troiano Heitor.
Cabem, aqui, breves comentários sobre uma interpretação estrutural
distinta para a Eneida: então, certo estudo de Cairns (1989, p. 178) posiciona-se pela prevalência da Odisseia como modelo essencial de Virgílio para
a Eneida inteira, apontando a existência de elementos em nexo com a Ilíada
até na parte “odissíaca” da epopeia;18 isso limitaria a plena bipolarização do
poema latino em seu contato intertextual com Homero. Ademais, Homero
sequer foi o único modelo helênico incorporado à trama da Eneida, pois há,
em pontos dessa épica, forte influência de Apolônio de Rodes (Cairns, 1989,
p. 179, apud Assunção, 2012, pp. 71-2) ou outros autores antigos.
17

18
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A primeira “função” que ele reconhece operativamente nessas sociedades corresponde àquela da soberania “mágica e jurídico-religiosa” e cabe a Eneias; a segunda, à da “força física, utilizada principalmente
para o combate” (Dumézil, 1986b, p. 675), sendo assumida, na Eneida, por Tárcon e os etruscos.
Um típico exemplo diz respeito ao episódio dos jogos fúnebres em homenagem de Anquises, o pai
de Eneias, que morrera e fora sepultado na Sicília (canto V da Eneida), em óbvia retomada do episódio homérico dos jogos exequiais por Pátroclo – um dos principais guerreiros gregos e alter-ego de
Aquiles –, segundo o épico o narrara no canto XXIII da Ilíada.
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Sem questionarmos todas as ideias de Cairns a esse respeito e tendo
em vista o emprego minimamente funcional da antiga (e consagradíssima)
tese sobre a bipartição da Eneida, referimos a obra de Vasconcellos (2001),
em que tal tese se defende com argumentos que consideramos válidos. Entre
eles, seria possível mencionar a separação entre elementos da Ilíada e da
Odisseia desde a proposição da Eneida.19 Ainda, ao contrário do que se nota
na Odisseia, o verdadeiro herói virgiliano não é a uma figura individualizada,
mas um tipo de “encarnação” de toda a coletividade romana.20
Em O fiel e a pedra, o tema da(s) viagem(s) não é ausente — Bernardo, inclusive, realizou incursões pelo sertão e muito gosto teve por
esse tipo de atividade (Lins, 2007, p. 35). Além disso, em certos trechos
do romance, aponta-se com alguma extensão para perspectivas viageiras
no passado (lembranças de Bernardo) ou no futuro (relato sobre o porvir
de Bernardo, “quase cinco lustros” após os eventos, sobretudo, focalizados
nessa mesma narrativa):
Bernardo trouxera a cadeira de balanço, ficara com eles. Uma faixa de
luz cortava a cama, dourando um pulso e as mãos da mulher, cruzadas
sobre os joelhos. O rumor da chuva se tecia no cantar ininterrupto das
rãs. Bernardo desfiava, para o sobrinho, lembranças de suas viagens.
O velho Ramiro Ramijo, do Engenho Água de Menina, que guardava
correntões num corrimboque negro. Correntões enormes, acrescentava.
A bela coroa filigranada que uma viúva de Vila Brejão, conhecida por
Senhora Senhorinha, conservava no oratório, enfeitando o pescoço de
uma Virgem do Amparo sem cabeça. A moça Zezinha Viana, que se
desencontrara do noivo e que, depois de vender o enxoval, descrevera
com lágrimas nos olhos21 a inútil coleção de grampos das suas primas
doidas de Serinhaém. (Lins, 2007, p. 104, grifo nosso)

19

20

21

Vasconcellos (2001, p. 117): “Virgílio organiza sua proposição tendo sempre em vista a divisão da
epopeia em duas grandes partes: arma (parte iliádica) uirumque (parte odissíaca: evocação, pelo sentido e caso gramatical, da primeira palavra da Odisseia) cano”.
Vasconcellos (2001, p. 126): “No decorrer da ação, por cerca de vinte vezes, os troianos são chamados
Aeneadae, a partir do nome de seu chefe; a Eneida, pois, mais do que poema de consagração de um herói
singular, é a exaltação de toda uma coletividade encarnada em Eneias, seu mais eminente representante
e figura arquetípica sob a qual se revelam traços da romanidade ideal: pietas, grauitas, disciplina”.
Julgamos significativo, intertextualmente, que as viagens de Bernardo também o tenham levado
a encontrar, pelo caminho, uma mulher chorosa diante de um amor desfeito. Na Eneida, é óbvio,
o contraponto da personagem osmaniana apenas aludida e de nome “Zezinha Viana” corresponde
a Dido, rainha de Cartago, a qual domina o canto IV da epopeia de Virgílio com sua paixão. Como
se lembram os leitores desse poeta antigo, a obrigatoriedade de que Eneias deixe o reino do norte da
África – e os braços de Dido – e continue sua viagem e destino na Itália levam a rainha/amante ao
desespero e, por fim ao suicídio (canto IV, versos 648-666).
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Bernardo Cedro começa a envelhecer. Teve, no curso desses anos, atribulações; não, porém, superiores ao quinhão habitual que um homem
sempre recebe da vida. Em sociedade com Hutá Vilarim — e mais tarde
por sua própria conta — dedicou-se ao negócio de gado, viajando bastante, varando meio mundo, como tem por hábito dizer. Numa dessas
vezes, há seis anos, desviou caminho e fez visita a Chá. Este, era como se
tivesse a mesma idade: a cor da pele, o riso, parecia que nada se alterara.
Mas cultivava agora a sua própria terra. (Lins, 2007, p. 373, grifos nossos)

Mais se destaca, no entanto, em O fiel e a pedra, o assunto de um
enfrentamento (não de uma guerra) entre o herói moderno e forças alheias
ao seu caráter. Embora, ao que parece, Nestor Benício não tenha sido a única
“pedra” no caminho de Bernardo,22 a oposição dessa personagem às condutas
suspeitas do “herdeiro” do Surrão, no evento da morte de Miguel e em seus
desdobramentos, faz dele seu maior antagonista no romance, assim como o
fatum/“destino” opusera Eneias e Turno épicos.
Como de praxe na épica greco-romana, o enfretamento entre essas
duas personagens antigas a princípio não se deu de modo particularizado, mas antes de forma a envolver também seus aliados, em batalhas
cada vez mais destrutivas. Podemos, assim, remontá-las ao momento em
que Ascânio, filho de Eneias, veio a atingir em uma caçada certo cervo de
estimação,23 o qual pertencia a Sílvia, filha do responsável pelos rebanhos
do reino de Latino (Eneida VII, verso 497 ss.). A morte do animal suscita
revolta e violento levante dos camponeses itálicos, contra o qual os troianos têm de defender-se.
Na sequência, estando Turno já inflamado de ódio contra os forasteiros, acha-se pronto a reunir suas tropas no início do canto VIII da epopeia
(verso 1 ss.), enquanto Eneias, na cidade lacial de Palanteia, angaria os árcades do rei Evandro como aliados (Eneida VIII, verso 117 ss.). No canto IX,
enquanto Eneias estava fora do acampamento dos seus, em busca de aliados
etruscos, Turno ataca o arraial e faz estragos, mas é, por fim, repelido (versos
22

23
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Lins (2007, p. 45): “Desafiar um homem na hora em que ele sobe, senhor! O Posto Fiscal não é propriedade de Agripa Coutinho. Não é propriedade do prefeito. Não me responda agora, deixe-me falar.
Você fez como poucos, entende? Você, a bem dizer, não era nada; e mandou para o diabo segurança
e acomodação. Muita gente graúda, de arca abarrotada, era contra Coutinho e já está com ele. É isso
que dá raiva, Bernardo. É por isso que lhe odeiam e têm inveja. Todos sentem, essa cambada, que você
é maior do que eles”.
No capítulo XXXVII de O fiel e a pedra, tem-se na misteriosa morte de um bezerro de estimação de
Teresa, a esposa de Bernardo, mais um agravante para a piora das relações entre o herói e os suspeitos
habitantes do engenho, que não passavam, no final das contas, de homens a serviço de seu inimigo,
Nestor Benício (Lins, 2007, p. 245).
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788-818). O décimo canto da epopeia descreve sangrenta batalha entre os
dois exércitos em conflito, na qual morrem muitos, inclusive Palante (jovem
filho de Evandro – versos 439-472) e Lauso (filho do monstruoso Mezêncio,
inimigo dos troianos – versos 770-832). O penúltimo canto, ainda, mostra-nos súbito ataque dos troianos quando se fazia assembleia deliberativa
sobre a guerra na corte de Latino, levando Turno a planejar emboscada contra Eneias (versos 445-531). A morte da amazona Camila, no entanto, abala
a confiança dos rútulos e Turno deixa o local onde pretendia atacar Eneias
pouco antes de o herói chegar ali (verso 901 ss.).
Mas, a partir de certo ponto (canto XII, versos 14-17) da Eneida e
devido, antes de mais nada, à inútil carnificina em que se tornara a guerra
na Itália, uma peleja focada em dois homens — o herói e seu antagonista —
começa pouco a pouco a tomar o lugar dos combates entre exércitos inteiros.
De todo modo, para o enfrentamento e desfecho da desforra contra seu(s)
inimigo(s), lembramos, Eneias serve-se de fabulosas armas forjadas por
Vulcano a pedido de Vênus (canto VIII, versos 626-731), em episódio que
não fica a dever à descrição das armas de Aquiles na Ilíada homérica (canto
XVIII, versos 478-608).
Quando entrega esse armamento ao filho, a deusa aparece a ele e
encoraja-o a lutar (canto VIII, versos 612-614, grifos nossos):24
“Ēn perfecta meī prōmissā coniugis arte
mūnera, nē mox aut Laurentēs, nāte, superbōs
aut ācrem dubitēs in proelia poscere Turnum”.
“Eis os dons acabados por prometida arte de meu
esposo, para que não hesites, filho, os laurentinos
soberbos ou o rude Turno logo atacar em combate”.

No romance moderno, o encontro entre Bernardo e Nestor Benício,
seu arqui-inimigo, também começa a fermentar gradualmente: então, no
capítulo XVII, em que a primeira personagem testemunha a descoberta do
corpo morto de Miguel, o confronto, antes pressentido,25 instaura-se com
24

25

A epígrafe do capítulo XLII de O fiel e a pedra alude a essa passagem da Eneida: “Nuvem protetora.
«E Vênus, a branca deusa, entre celestes nuvens, era presente e trazia o dom». (Virgílio, Eneida VIII)
— a reconquista” (Lins, 2007, p. 283).
Lins (2007, p. 78): “Durante a breve conversa, teve a impressão, mais de uma vez, de que deliberava
inutilmente, sobre o próprio destino, ante o olhar sardônico da morte. Nestor interrompia-os com
frequência, para falar a propósito de suas transações com o irmão, como se quisesse dar a entender
àquele intruso que o interesse de Miguel era um simples acidente e que, sobre isso, além disso, havia
as grandes ligações fraternais, estas largas, sólidas, profundas, círculo antigo e cheio de subentendidos, de símbolos, de laços ante os quais ele, Bernardo, seria para sempre alguém que veio de fora, que
assim haveria de estar sempre”.
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maior gravidade.26 É que Bernardo compreende, com fineza, estarem envolvidos interesses materiais escusos da parte de Nestor na morte do irmão,
pois, apesar de ter filhos, este passara seus bens em nome daquele a fim de
livrá-los do poder de Creusa, a esposa que o traía. Em rememoração apenas sumária de outros pontos da escalada de crise em pauta, Nestor passou,
com o tempo, a fazer visitas intimidadoras ao Surrão, a realizar manobras
para retirar do antigo engenho uma manada de reses que não lhe pertencia — com a firme oposição de Bernardo (Lins, 2007, p. 132) —, a exigir,
do protagonista, o pagamento de aluguéis indevidos (Lins, 2007, p. 132),
até um dia em que o herói foi covardemente alvejado a bala,27 embora sem
danos físicos, na estrada entre a cidade de Vitória de Santo Antão e a zona
rural (Lins, 2007, pp. 271-2).
Quando — com a aproximação do dia em que Nestor vai ao Surrão
junto de seus capangas, a fim de intimidar e pôr Bernardo para fora, ou
matá-lo — o embate de vida e morte entre o herói e seu arqui-inimigo se
torna irreversível em O fiel e a pedra, aquele tem uma “visão” (onírica?) de sua
mãe morta/Lucinda, a qual lhe aconselha moderação, além de reconfortá-lo:
Não fizesse aquilo, não matasse Nestor, não manchasse de sangue as suas
mãos. Confiasse e não temesse, ela haveria de guardá-lo. E também não
se fosse, não fugisse. Ficasse. Revestido de fé, entregue à sua proteção,
ficasse. Ela o amparava, ela o envolvia, ela o resguardava contra os cães
(Lins, 2007, p. 286, grifos nossos).

Como registra Fowler (2019, p. 99), “personagens aludem”, de modo
que parece difícil não ver em elementos de tal aparição e fala maternas —
notem-se as negações acompanhadas de verbos no subjuntivo — mais um
“marcador alusivo” a unir o romance e a epopeia antiga, na circunstância
de haver a(s) peleja(s). Então, de novo o intertexto se instaura entre as duas
obras consideradas, aproximando e contrapondo nas tramas o enfrentamento

26

27
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Lins (2007, pp. 120-121): “Bernardo agora tinha a impressão — obscura e forte — de ser como que
uma sobrevivência dele. Único a pressentir a verdade que adivinhara desde o dia em que vira Nestor
ante o irmão e à qual todos pareciam cegos. Pressentia a verdade e ninguém, sendo ele, podia proclamá-la. Olhou para Nestor Benício, duramente: – Isso foi crime. Nestor continuou falando: e João
Cardoso, como no princípio, olhando para o ar. – Ninguém me tira da cabeça que isso foi crime. Sentiu, em torno de si, olhares irascivos. [...] Nestor aproximou-se: — Bernardo velho, você aí!”.
No canto XII, verso 318 et seq. da Eneida, depois de um acordo de paz (malogrado) entre o rei Latino
e os troianos, Eneias é insidiosamente atingido por uma seta, que o fere na coxa; Turno então “se aproveita da ausência do inimigo e faz uma carnificina” (Vasconcellos, 2014, p. 82). Na sequência, a guerra
coletiva recomeça, até a retomada da ideia da peleja homem a homem entre Eneias e Turno apenas,
em verso 681 ss.
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entre Eneias e Turno, por um lado, e aquele entre Bernardo e Nestor Benício,
por outro. De fato, sempre haverá a(s) luta(s) e é preciso apoio materno para
ela(s), mas Vênus incentivava o filho ao ataque contra os inimigos, enquanto
Lucinda, de certo modo, refreia Bernardo... Ainda, na resolução dos respectivos conflitos, Eneias executa Turno com suas próprias mãos, após reconhecer
nele os despojos de Palante, seu jovem aliado, mas Antônio Chá mata Nestor,
depois de os capangas deste ferirem Bernardo (Lins, 2007, p. 367)...
Também acrescentamos que Bernardo, comportando-se com coragem
— sem precisar, para isso, tornar-se um matador —, mostra-se em acordo
com os conselhos da mãe, não se podendo dizer exatamente o mesmo sobre
Eneias. De fato, na Eneida (canto VI, versos 851-853), Anquises recomendara ao filho parcere subiectīs et dēbellāre superbōs/“poupar os submissos e
debelar os soberbos” —, mas é logo um Turno caído e suplicante aos seus
pés que o herói virgiliano executa, depois de brevíssima hesitação e ao ser
tomado pela fúria. Instaura-se, então, relativa ambiguidade nesse gesto final
de Eneias, ao mesmo tempo pius por resguardar a memória de Palante28 e,
talvez, não tão afeito às lições políticas de seu pai.29
Conclusão
Esperamos, com os exemplos trazidos, ter minimamente ilustrado alguns
mecanismos intertextuais envolvidos em nossa leitura do romance de Osman
Lins. Em termos dos sentidos que advêm de semelhante exercício, destacamos, além da supracitada atribuição de universalidade ao drama “local” do
herói moderno, certa ironia – sobretudo notável quando as personagens da
Eneida foram transformadas, como é o caso de Creúsa/Creusa e Ascânio –,
bem como, talvez, a proposição crítica de um modelo comportamental distinto, não tão ambíguo nem aberto à vingança.
Valeria a pena, sobre esse último aspecto, concluir com as palavras de
Moisés (2007, p. 378), o qual destaca na estruturação dos sentidos de O fiel e
28

29

Vasconcellos (2014, p. 77): “Evandro recebe com lágrimas e lamentos o corpo do filho; num discurso cheio de páthos, coloca sobre os ombros de Eneias a obrigação de vingar Palante” [canto XI,
versos 177-179].
Vasconcellos (2001, p. 359): “Ora, Turno se declara vencido (uicisti et uictum, XII, v. 936, com notável
ênfase; Turno é um dos uicti da epopeia) e sua súplica é tão justificada que faz Eneias hesitar; mas a
vista do boldrié, que recorda anotável supervia do rútulo e a necessidade de honrar o compromisso
com Evandro, impelem-no em outra direção. Portanto, intratextualmente a tensão entre duas atitudes
possíveis: clemência ou punição; intertextualmente, a mesma dupla expectativa, pois se a cena evoca
Aquiles vingando em Heitor a morte de Pátroclo, recorda também, nas palavras do rútulo, a súplica
de Príamo que, finalmente, conseguiu comover o antes inflexível Aquiles”.
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a pedra cerrada contraposição entre o Bem e o Mal — “aquele representado
por Bernardo; este, por Nestor”. O intelectual moderno ainda ressalta que, no
final, “o Bem vence em toda a extensão, mas vence de acordo com a lei dos
direitos superiores do Homem, não com a dos mais fortes”, fazendo assim
prevalecer “o mel da bondade humana sobre a sua animalesca ausência”.
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O FIEL E A PEDRA: INTERTEXTUALIDADE
E ESTRANHAMENTO COMPARATISTA
Osman Lins, Virgílio, Jorge Luis Borges,
José Hernández
Graciela Cariello1

O

fiel e a pedra foi, na altura da sua publicação, referenciado com a
Eneida de Virgílio pelo próprio autor. Osman Lins (1980, p. 43),
ao se referir a esse romance, tinha indicado o poema latino como
seu provável intertexto: “O Fiel e a Pedra, essa tentativa de transposição,
para o Nordeste de 1936, da Eneida”. A partir dali a crítica foi analisando de
diversos pontos de vista essa relação. Não é necessário reproduzir aqui as
diferentes leituras do intertexto virgiliano ao longo desses anos. Vou apenas expor a minha própria leitura, e desenvolver um caso de estranhamento comparatista.2
“Estranhamento comparatista” é um conceito que cunhei para a metodologia da análise comparativa. Consiste basicamente em produzir o estranho
ao trazer desde outro/s círculo/s de relações um ou vários objetos para confrontá-los com outro ou outros, e causar assim o distanciamento crítico do
olhar exercido sobre eles. Para essa construção conceptual, sigo em princípio as propostas de Brecht y Shkolovski, transpostas para o comparatismo.
1

2

Doutora em Humanidades e Artes-Literatura pela Universidad Nacional de Rosario, Argentina. É diretora do Centro de Estudos Comparativos da Universidad Nacional de Rosario. Tem experiência na
área de Letras, com ênfase em Literatura Comparada e Línguas.
Parte dessa leitura foi desenvolvida no meu livro Jorge Luis Borges y Osman Lins: poética de
la lectura (2007).

Desenvolvi esse conceito como base metodológica para uma pesquisa que
dirigi e foi publicada em livro coletivo (Cariello, 2017).
Para iniciar a minha leitura do intertexto explícito do romance de
Osman Lins, fui ao texto apontado pelo autor e achei o fiel e a pedra. Constam
da última parte do poema de Virgílio: na cena do enfrentamento final entre
Turno e Eneias. É o próprio Júpiter quem sustém os dois pratos da balança no
fiel equilibrado3 antes de o destino se inclinar em um sentido ou um outro.
A pedra,4 por sua vez, se apresenta como uma possível quebra do equilíbrio precário, que finalmente não se cumpre: Turno pega e logo joga uma
pedra, mas Eneias não é atingido por ela. Eneias, é claro, vencerá Turno no
último trecho do poema.
A partir daí, à procura do fiel e a pedra no romance de Osman Lins,
fiz um levantamento nele de todas as ocorrências das duas palavras.
A primeira presença da pedra no texto é uma referência a Teresa,
a pedra metafórica que fixa Bernardo, segundo interpretação de Simons
(1999). Lembra Bernardo “Ah! a sua primeira viagem, com Domiciano! Não
havia Teresa — pedra, um peso fixando a vida — e a viagem era um pouco
sem sentido” (Lins, s. d., capítulo IV, p. 47). Antes, Bernardo tinha contemplado “lá fora, as pedras faiscando ao sol”. De “pedras” passa a “pedra”, e essa
singularização será seu modo de ler um sentido ao passar daquilo que foi,
no passado, “uma liberdade sem rumo”, para o rumo certo e orientado que
dará a sua vida, pelo ato livre e único de enfrentar a morte.
No capítulo XVII lembra sua infância, a mãe, o rio (que será um dos
símbolos do enfrentamento com o próprio destino) e se vê sentado numa
pedra, enquanto seus amigos nadam. A pedra é o lugar de onde contempla
o que ainda não é capaz de decidir (ibidem, p. 115).
O capítulo XXI anuncia desde o título a presença central da pedra
(“O aço e a pedra”). É o momento do relato em que Bernardo se aplica a
trabalhar a pedra do moinho. O trabalho metódico, reflexivo, de que surgem
fragmentos, é lido por Teresa como uma linguagem.
Teresa [...] ouvia-o com uma atenção ansiosa, semelhante à que aplicara
ao seu ressonar, às pulsações e às cores do rosto, quando ele estivera
muito doente, buscando através desses signos a linguagem ou as intenções da doença (ibidem, p. 131).

3
4
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Iuppiter ipse duas aequato examine lances / sustinet (Virgilio, 1990, versos 725-726).
nec plura effatus saxum circumspicit ingens (Virgilio, 1990, verso 886).
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Como aponta Ana Luiza Andrade, o processo de modelar a pedra do
moinho, que realiza Bernardo, “representa uma referência simbólica ao ato
de escrever” (Andrade, 1987, p. 103).
No capítulo XXXVIII, enquanto Teresa se debate na noite entre
suas dúvidas e irrompem “Teresas”, sente a presença de Bernardo como
“uma pedra morna pousada suavemente em sua fronte”. E como consequência desse contato “todo o seu ser desfeito se ordenou” (Lins, s. d.,
p. 214). A pedra-Bernardo, agora, é para Teresa, como a pedra-Teresa para
ele, o símbolo de um ordenamento do ser. Esse ordenamento é o mesmo
que na cena citada acima produzia o alívio em Teresa, que o lia, e a paz
em Bernardo, que o escrevia: “Em seu trato com a pedra, o aço, Bernardo
pacificara-se, quietara o próprio coração e, sem o saber, aliviara o dela”
(ibidem, p. 132). Como o efeito do trabalho na obra literária para seu autor
e seu leitor na perspectiva osmaniana: conseguir um novo ordenamento
cósmico para o caos do mundo.
Outros personagens entram em contato com a pedra. Essa, então,
assume sua função de ameaça, e lembra a pedra jogada na Eneida. Antônio Chá, no meio de uma bucólica cena matinal, ensaia sua pontaria com
pedras contra os troncos das mangueiras. Faz isso de maneira rápida “quase
dançando” (ibidem, p. 222). Nada parece ameaçador em seu gesto, mas seu
ensaio de pontaria terá outro sentido quando no final da história o sintamos
acertar no agressor, para salvar a vida de seu amigo. E será significativo que
tenha feito seu ensaio de pontaria com pedras, ele que não se separa de seu
bacamarte, e com ele finalmente arremete contra Nestor. Numa volta completa, a pedra jogada contra Eneias, agora transformada, volta contra Turno.
O título-epígrafe do capítulo XLV contém, na citação de Homero,
uma outra pedra, que marca um espaço por onde se chega aos sonhos e às
almas dos mortos.
Bem depressa alcançaram a corrente do Oceano e a Pedra Branca, enfiaram pelas portas de Hélios, ultrapassaram o País dos Sonhos, e ei-los
enfim no Prado dos Asfódelos, onde habitam as Almas, imagens dos
Mortos (Homero, Odisseia, Rapsódia XXIV) (ibidem, p. 256).

Essa pedra nos leva ao sonho de Teresa, em que se revela o mal, e que
vamos conhecendo ao longo do capítulo, entrelaçado com o relato das providências da partida. Essa pedra será uma espécie de fronteira, agora, entre
as duas ordens do mundo: a do desequilíbrio e o caos, e a nova ordem.
Teresa, gestante de uma nova criança, prepara a viagem, que fará montando
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o burro, fugindo da ameaça, como a Maria bíblica. Teresa, pedra que segura
o mundo no seu eixo, transpõe a fronteira: no pesadelo seu outro filho,
o morto, é o demônio e seu pai, o mal. Teresa é mais uma vez quem lê (tenta
ler) os sinais que a rodeiam: “tudo falava uma linguagem cujo sentido ela não
podia alcançar — e isso fazia tremer, pois aqueles sinais eram terríveis em
sua grandeza” (ibidem, p. 262). Teresa ainda não sai, mas conseguirá voltar
desde esse outro lado. Conseguirá realizar sua leitura, salvar o filho e o pai.
No capítulo XLVI, Teresa regressa à casa de sua mãe. Reencontra Ascânio, o menino que tinha substituído o filho, e que, veremos dois capítulos
depois, se enfrentará com sua própria fronteira e decidirá seu destino. A ele
conta Teresa que “o moinho, junto do qual ele passara tantas horas, vendo
Bernardo com o martelo e o escopro, modelando a pedra, ficara pronto afinal”. E acrescenta que “o milho recém-moído tinha aquele mesmo odor de
seus cabelos ainda quentes de sol” (ibidem, p. 265). Com uma comparação
poética, Teresa vincula o rapaz com o efeito da pedra, sua leitura completa
o ciclo que ainda não se fechou. A obra está feita, o modelado da pedra
(a escritura) deu o seu fruto, o rapaz e o milho recém-moído se parecem.
Agora falta cumprir-se a outra obra: o ato em que cada um decide seu destino,
e se completa o ciclo da leitura do mundo, inscrita pelo trabalho na pedra.
Essa pedra, por último, antes do ato final, a morte aguardada, está na
garganta de Bernardo. Ali, no sítio da raiz da fala, uma sede queima. “Tinha
sede, a garganta queimava: era de pedra ardente” (ibidem, p. 306). Essa pedra
ardente, última presença do símbolo no texto, enquanto Bernardo aguarda
a morte de mãos de quem será finalmente seu salvador (Ubaldo) junto com
seu amigo, traça o último sinal: Bernardo lê a morte, mas a pedra é mais
uma vez desviada, e a morte não o atinge, mas seu inimigo, enquanto a voz
da mulher em um novo sonho completa aquele em que atravessa o rio ante
sua mãe silenciosa. O ciclo se cumpriu, finalmente, a última letra foi escrita.
O fiel, por seu lado, como no texto virgiliano, aparece para marcar
o momento em que a sorte, ou o destino, pode se inclinar em um ou em
outro sentido. No capítulo XXXIV, um grupo ameaçador, no meio da noite,
visita o barracão de Bernardo. Na cena, a balança não é só o instrumento em
que se pesam as mercadorias que o grupo exige comprar, mas um símbolo.
Desequilibra-se no momento de avance do grupo. “O fiel começou a oscilar” (ibidem, p. 191). Como no poema virgiliano, espera-se que anuncie uma
inclinação em favor de uma das partes. Mas o grupo se retira sem executar o
ato que parece se preparar. Como ante uma trégua, Teresa respira o ar frio.
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O chefe do grupo, com um gesto que antecipa seu futuro ato de justiça,
“voltou-se para o casal, pesou-os, moveu a cabeça como que aprovando um
juízo”. E se nomeia: “Meu nome é Ubaldo”. Esse nome voltará. O capítulo e
a cena se fecham com a restituição do equilíbrio ameaçado: “O fiel oscilou
e ficou na vertical” (ibidem, p. 194).
Na cena do desfecho final, balança e fiel retornam, mas não como os
instrumentos materiais que viram simbólicos, mas assumindo, um dos termos, seu valor metafórico, e o outro, seu valor heterossemântico. A balança é
a imagem que Nestor, o inimigo, utiliza para diferenciar o valor dos homens:
os poderosos têm mais peso nessa balança metafórica. “Pese a desigualdade,
julgue o menor e o maior. Qual é o lado mais forte? Esse amarelo não conta,
não pesa na balança” (ibidem, p. 293). Com essas palavras e sua atitude,
pretende acabrunhar Bernardo. Nestor faz valer a balança do poder, não da
justiça. No entanto, é a justiça que se realiza. Nestor “tomou o peso de quilo,
apertou-o, meteu-o de novo no estojo” (ibidem, p. 295). E expressa sua admiração pela fidelidade. “Admiro a fieldade. Vou longe e mais do que longe por
um gesto fiel” (ibidem). Fiel, com seu outro valor semântico, é agora o adjetivo que poderia se aplicar ao amarelo, Chá, que para o poderoso não pesa
na balança. Para Nestor, fiel é quem se submete a seu mando, como pretendia
de Bernardo e não conseguiu. Na cena que segue, Bernardo vê reaparecer
Ubaldo, dele espera a morte, ele é, pelo contrário, quem o salva, perdendo
sua própria vida nisso. O fiel da balança da justiça se inclina para o lado certo.
Um outro percurso de leitura me leva, agora, a um intertexto provocado por minha experiência de leitora argentina, e por comparação com o
autor que analiso em paralelo com Osman Lins: Borges. Aqui é que se produz o estranhamento comparatista.
Ao ler o capítulo X, já o título traz uma reminiscência para um leitor argentino: “Dois homens se defrontam. Pressentimento sombrio”. Evoca
todas as versões do duelo borgiano, desde o primeiro, “Hombres pelearon” (Borges, 1928).
Na cena osmaniana, há um terceiro homem: Miguel, o irmão de Nestor.
O texto anuncia a certeza do mal que se prepara. Bernardo, então, sente que
“todos os acontecimentos de sua vida não haviam existido senão para aquele
momento que se aproximava e do qual Nestor Benício era o sombrio emissário” (Lins, s. d., p. 73). Minha leitura convoca um texto borgiano: “Cualquier
destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento:
el momento en que el hombre sabe para siempre quién es” (Borges, 1962, p. 66).
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Os dois homens que na cena de Lins se defrontam são os irmãos. O enfrentamento final, pressentimos com Bernardo, será entre ele e o emissário.
No capítulo XLIX, vemos o personagem enfrentando não simplesmente um homem, mas seu destino. O título é, precisamente, “O homem
decide o seu destino”, seguido de duas citações, uma de Camões, outra de
Homero, que anunciam alguma coisa de sinistro que vai acontecer.5 Bernardo decide, finalmente, o seu destino — enfrentar o mal no seu emissário.
No episódio há um enfrentamento e um personagem do bando do Nestor que se passa de seu lado, e justifica o seu ato com uma frase: “Um macho
desse carece viver” (Lins, s. d., p. 308). É Ubaldo, dizendo a Antônio Chá que
leve seu patrão ferido para lhe salvar a vida. O episódio (e a frase) evocam,
na minha leitura, um conto — de que consta também a citação acima — de
Borges, que por sua vez traz à tona um outro texto, célebre.
O conto é “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz” (Borges, 1962), que por
sua vez se constrói, expressamente, sobre um outro livro: “La aventura consta
en un libro insigne” diz o narrador. Conhecemos o procedimento: Borges
inventa parte de uma biografia fictícia de um personagem ficcional, aquele
que salva a vida de Martín Fierro, ao se pôr de seu lado no enfrentamento
com a partida. Completa, assim, a biografia que o poema traça.
Martín Fierro é o personagem central de dois livros (que lemos, em
geral, como um só): El gaucho Martín Fierro e La vuelta de Martín Fierro,
de José Hernández. O conjunto dos dois constitui o nosso poema nacional,
interpretado de múltiplos pontos de vista pela crítica ao longo do tempo.
Ele é lido por Borges também como crítico, mas é ainda transfigurado e
completado em dois contos. Um deles, “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”,
completa ficcionalmente a biografia do coprotagonista do poema, Cruz, e o
outro, “El fin” (Borges, 1966) narra a circunstância em que se produz o duelo,
provavelmente final, (que inexiste no poema) de Fierro. É o primeiro conto
que a leitura de O fiel e pedra convoca, trazendo para o sertão brasileiro a cena
crucial do poema argentino. O efeito de estranhamento comparatista devém
da semelhança na diferença: semelhança nas ações e diálogos, diferença no
ambiente e no tempo. O episódio do poema acontece nos finais do século
XIX, e representa o enfrentamento de um homem solitário e desclassado com
a autoridade instituída (que se representa como injusta e despótica) e não
5
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“[...] pois dureza nossa vida há de ser, segundo entendo, que o trabalho por vir m’o está dizendo.”
(Camões, Lusíadas Canto Sexto.) – “E ouviu-se um estrépito e clamor imenso” (Homero, Ilíada,
Rapsódia XLI) (p. 284).
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entre dois indivíduos, como no romance osmaniano. O destino, no entanto,
define-se em ambos do mesmo modo.
Cruz, soldado da polícia, faz parte do grupo que devia prender Martín
Fierro, perseguido pela autoridade. O conto não relata o enfrentamento, por
“un motivo notorio” (Borges, 1962, p. 67): a briga já foi relatada no poema.
O narrador conta com o fato de os seus leitores conhecerem bem o episódio, o valor com que Fierro enfrenta os soldados, e completa o relato com
os pensamentos de Cruz:
Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre
debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme
ya le estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario, comprendió que el otro era él (Borges, 1962, p. 67).

No final do conto, cita, no discurso indireto, as palavras do poema
“gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente” (ibidem,
p. 68). As palavras são quase as mesmas, com uma diferença no sujeito de
enunciação: “¡Cruz no consiente/ que se cometa el delito/ de matar ansí un
valiente” (Hernández, 1968). É Cruz quem fala, mas se nomeia, afirmando-se
no seu nome, no enunciado em terceira pessoa. Há uma outra diferença
sutil: o advérbio ansi (así, assim) presente no poema, escrito esse na mesma
época em que se situam os acontecimentos, desaparece no conto. Não é a
morte que se condena no poema, mas o modo, injusto e desigual (muitos
contra um), em que se produz; ao passo que na modernidade de onde narra
Borges, é a morte em si que não pode ser aceita. E o relato acaba no meio da
peleja. O resto, qualquer leitor argentino conhece.
Ora, a citação tem, nesse novo texto, um novo sentido. Na obra de
Hernández é Martín Fierro quem diz “yo seguiré mi destino, que el hombre
hace lo que debe”, e depois de ouvir o relato das penas do outro, convida-o
para continuarem juntos a vida de perseguidos, se refugiando no território
dos índios. Enquanto no conto de Borges, Cruz se vê a si próprio no outro:
seu destino é ser esse outro.
Osman Lins leu Borges, mas não tenho provas de que tivesse lido na
época da escritura de O fiel e a pedra. A primeira referência a nosso autor que
achei nos escritos de Osman consta de uma carta ao amigo Lauro [Oliveira]
do dia 21 de novembro de 1967. Mas é verdade que minha consulta de suas
notas e correspondência foi parcial (apenas o material do arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, consultado quando
da minha pesquisa para a tese de doutorado). Mas isso não é importante,
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dado não ser o meu objetivo descobrir um intertexto explícito, que inexiste, acho, no caso. Sei que foi a minha leitura que despertou um eco, uma
relação que apenas a leitura pode provocar. Isso é, justamente, o estranhamento comparatista.
Descortinei assim uma triangulação comparativa, multiplicada pela
referência comum que os três textos citados, por sua vez, evocam: é o destino como realização voluntária do que deve ser plasmado na épica e na
tragédia clássicas.
Osman Lins atribuía à relação do seu romance com a Eneida uma
intenção subjetiva. Ele explica, na reflexão de tom quase confessional, que
chama, precisamente, de “Confissão”, em Marinheiro de primeira viagem,
se referindo à própria infância: “O Fiel e a Pedra foi uma tentativa de reconstituí-la, de refazer o meu reino devastado [...]. Pois eu também tivera destruída
a minha Troia, cujos muros pareciam-me inexpugnáveis” (Lins, 1980, p. 43).
A leitura do suposto precursor, no entanto, tinha-me indicado um
outro caminho, o do possível princípio de construção: o equilíbrio, a perda
dele, e a laboriosa construção de um novo equilíbrio. Ainda depois de reler a
confissão do autor, persiste na minha leitura aquilo que descobri incialmente:
Osman Lins toma — lê — da Eneida, e dos clássicos em geral, o princípio
de construção. O escritor, retomando os clássicos, se lança à vanguarda da
vanguarda, tematicamente retoma o regionalismo realista e o reformula, indo
para a experimentação formal, estética e de conteúdo, construindo a base do
“Sator arepo” que será mais tarde o princípio de Avalovara. O autor constrói
rigorosamente sua obra, e O fiel e a pedra é cifra dessa revolução na técnica
do romance: a aparente fragmentação não mais é do que um tecido rigoroso,
que leva inevitavelmente para esse enfrentamento fatal em que o fiel sai do
seu eixo, por una pedra enganadora que se dirige a seu destino certo. O equilíbrio se restabelece. A harmonia cósmica do homem e a terra se recupera.
Romance da modernidade do pós-guerra, depois dos fracassos dos
sonhos coletivos, refirma a força individual do homem, e o coletivo como
soma de individualidades. A lição dos clássicos é retomada pela construção
racional do romance, como reconstrução da épica: o herói é agora o homem
comum enfrentando o poderoso. O princípio é o mesmo, a história — a História — é outra.
É a leitura que cria os clássicos, no olhar de Borges, e também os precursores. Essa leitura de O fiel e a pedra atuou segundo esse preceito. Li Virgílio
como precursor de Osman Lins porque a crítica e o autor o indicavam. Mas li,
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na verdade, o que sabia que estava nos romances posteriores de Osman Lins.
Avalovara me levou a ler em Virgílio o princípio que iria orientar o romance
osmaniano. Pude reencontrar Virgílio em O fiel e a pedra a partir de ter
encontrado o fiel e a pedra do título no final do poema épico. A partir dali,
relacionando ambas as leituras, vi que o romance lembra Virgílio porque
Osman Lins nos conduziu a essa evocação.
O intertexto virgiliano tinha sido apontado pelo autor e pela crítica.
O capítulo XLIX convocava em sua epígrafe Camões e Homero. Borges e
José Hernández foram convocados por esta leitura estranhada. Ela trouxe
de outro círculo de relações esses outros dois textos, por sua vez ligados pela
intertextualidade explícita, para confrontá-los com o romance de Osman
Lins, e produzir assim o distanciamento crítico do olhar exercido sobre eles.
Leitura de leituras, a obra osmaniana o propicia.
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A ILUSÃO DO ETERNO EM
O FIEL E A PEDRA, DE OSMAN LINS
Gilberto Figueiredo Martins1

[...] a faculdade da fantasia é o dom de interpolar
no infinitamente pequeno, descobrir para cada
intensidade, como extensiva, sua nova plenitude
comprimida, em suma tomar cada imagem como
se fosse a do leque fechado, que só no desdobramento toma fôlego [...].
(Walter Benjamin, 1997, p. 41)
Pais, filhos, amigos, parentes, os superiores e
subordinados exprimem seus sentimentos sob a
forma de xícaras; a xícara é o presente preferido,
o enfeite predileto; assim como Frederico Guilherme III enchia seu escritório de pirâmides de
xícaras de porcelana, assim também o burguês
colecionava nas xícaras de seu aparador a lembrança dos acontecimentos mais importantes,
as horas mais preciosas de sua vida.
(Max von Boehn apud Benjamin, 2007, p. 240)
Vou sempre, nos meus trabalhos literários, por
partes, com uma certa cautela, experimentando
primeiro o tradicional, nele tomando pé para
meus voos.
(Osman Lins, carta de 24.3.1969 in Vieira, 2019,
p. 106)

1

Graduado em Letras, mestre e doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo. Atuou,
como bolsista de Pró-Doc da CAPES, por dois anos como professor da Universidade de Brasília (UnB).
É professor assistente de Teoria da Literatura da Universidade Estadual Paulista (UNESP-Assis). Realizou
estágio de pós-doutoramento na UNICAMP (IEL), acerca das relações entre teatro e religião no Brasil.

N

a “Confissão” que torna pública em seu livro Marinheiro de primeira viagem, Osman Lins (1980)2 opõe-se a certa literatura “despojada” então em voga,3 o que em parte explicaria ter investido,
por contraste, no “tom algumas vezes descritivo” de seu segundo romance,
O fiel e a pedra (1961) — uma “tentativa de transposição, para o Nordeste
de 1936, da Eneida” (Lins, 2007), o épico poema de Virgílio, partindo, entretanto, de experiências pessoais de fundo autobiográfico.4 O personagem
romanesco que guardaria maiores afinidades com o autor é Ascânio, o jovem angustiado que não conheceu a mãe e vê serem corroídos “por uma
garra escondida” os mitos e as “coisas amáveis” de sua infância. A proximidade projetiva é assim explicada pelo escritor pernambucano:
[...] a verdade é que, em certa época, perturbava-me esse fugir das
coisas entre as minhas mãos. Principalmente o fim irremediável de
tudo o que constituiu o mundo da minha infância, [...] onde conheci
a ilusão do eterno.
Ora, O fiel e a pedra foi uma tentativa de reconstituí-la, de refazer o meu
reino devastado, tarefa que só através do romance poderia tentar. Pois
eu também tivera destruída a minha Troia, cujos muros pareciam-me
inexpugnáveis. As alusões, no romance, a cheiros, rumores, árvores e
bichos, decorrem quase sempre daquela ânsia de prender a vida, que era
o traço mais intenso de Ascânio; e a necessidade de fixar, ou de recuperar,
uma vida que já não existe, necessidade hoje ultrapassada, porém que
se tornou, na época em que concebi e elaborei este romance, irresistível.
Eu queria reerguer, com amor e lucidez, o tempo da minha eternidade
e, nele, tentar mover meus mitos, os heróis da minha infância, minha
mitologia (Lins, 1980, p. 43).

2
3

4
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O texto “Confissão” abre este volume de ensaios. (N. E.)
Em outra carta (de 1.4.1969) ao amigo e ex-professor Hermilo Borba Filho, Osman Lins aponta o que
há de comum na prosa de ambos, destacando seu apreço por “certo ornamentalismo de linguagem”:
“Ambos buscamos explorar o léxico com franqueza, sem fricotagens, mergulhando tão fundo quanto
possível em nossa língua falada sem abastardá-la, antes enobrecendo-a na medida de nossas forças”
(Vieira, 2019, p. 111).
“A solidão e a estreiteza dos meus primeiros anos, atenuados pelas presenças de Laura, irmã do meu pai
(que é, transfigurada, a Teresa de O Fiel e a Pedra), e da minha avó paterna, Joana Carolina, cuja vida
agreste e, por assim dizer, simbólica, narrei em outro livro, foram ainda compensadas pela presença
de um homem como não houve muitos no mundo: Antônio Figueiredo. Para quem não o conheceu,
isto é apenas um nome. Para mim, é tudo o que pode sonhar o coração de um menino. Lá está ele,
transformado, também em O Fiel e a Pedra, com o nome de Bernardo Vieira Cedro, vivendo aventuras muito semelhantes a algumas que enfrentou realmente. [...] Consertava os meus brinquedos,
mesmo quando pareciam irreparáveis [...], vivia contando histórias. Foi ele o meu primeiro livro, meu
iniciador na arte de narrar [...]” (Lins, 1979, pp. 188-189).
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A fortuna crítica do livro de Osman — sobretudo os trabalhos acadêmicos — tratou de apropriadamente investigar as relações intertextuais
com os antecedentes clássicos, mormente quanto à caracterização ética e
moral do protagonista Bernardo e às parecenças no plano episódico, pela
análise de fatos similares das fábulas e intrigas das epopeias greco-latinas e
do romance brasileiro.5 Neste ensaio, interessa apontar alguns procedimentos
épicos mobilizados pelo autor moderno ao figurar o empenho de narrador
e personagens em procurar reter o fluir do tempo, na tentativa de evitar
ou ao menos adiar “o fim irremediável de tudo”, a fim de “prender”, “fixar”
ou “recuperar uma vida que já não existe”, revitalizando “mitologias” e sua
decorrente “ilusão do eterno”. E, ainda, se quer aqui também suplementar a
aproximação comparatista, no entanto pelo viés intratextual, aproximando
O fiel e a pedra de parte da produção dramatúrgica do autor.
I
Se em 2021 celebramos o sexagésimo aniversário do lançamento de
O fiel e a pedra, também o fazemos para lembrar a primeira encenação da peça
Lisbela e o prisioneiro — ainda hoje o texto teatral mais conhecido de Osman
Lins —, pela Companhia Tônia-Celi-Autran, e cuja estreia se deu no Teatro
Mesbla, do Rio de Janeiro, em 13 de abril de 1961, com direção de Adolfo Celi.
O cenário de abertura da peça (escrita em 1960, porém só publicada
em livro quatro anos depois) é o de uma cadeia — no município de Vitória
de Santo Antão, em Pernambuco, local de nascimento do dramaturgo —,
em cujo interior se destaca uma cela. Nesse espaço restrito, personagens e
ações são dispostos em um contínuo jogo de alternâncias de dentro e fora,
tal qual ocorre em relação à calçada, igualmente visível em cena, contígua
ao prédio público. As rubricas e diálogos sugerem que, durante a encenação, esta espacialidade liminar, a qual inclui grades e portas (para contenção,
vigilância e controle), pode sofrer contínuas metamorfoses, graças a um
processo alegorizante generalizado, do que resulta que tudo pode ser outra
coisa e logo tornar a ser o mesmo que era.6 Assim, nas falas e réplicas, o que
5

6

É o caso da dissertação de Daliana A. Mirapalhete (2000), A inspiração épica em O fiel e a pedra, de
Osman Lins: etapas de uma confecção, e o da tese de Rosa Walda A. Marquart (2008), O fiel e a pedra
e as epopeias clássicas: diálogos e tessituras.
Em seu trabalho sobre o drama trágico alemão, Walter Benjamin (2011, 186 ss.) teoriza acerca das
antinomias do alegórico no teatro barroco: “cada personagem, cada coisa, cada relação pode significar
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ora é cadeia virá a ser “quartel” (Lins, 2016, p. 9), “igreja” (ibidem, p. 14),
“casa” (ibidem, p. 21), “casa de loucos” (ibidem, p. 25), “albergue” (ibidem,
p. 29), “rua” (ibidem, p. 53), “frege” (ibidem, p. 68), “cinema” (ibidem, p. 84),
“chiqueiro” (ibidem, p. 93), “tiborna” (ibidem, p. 103), ou mesmo reflexo
ampliado de uma gaiola, em perpétuo e aberto desdobramento.
Por extensão anamórfica, o principal encarcerado, o artista de circo
Leléu, habita similar regime do provisório e do precário, praticante do ofício
de estar-no-limite, sempre oscilante, equilibrando-se em um arame e com a
vida por um fio. Mesmo seu apelido atual é designação provisória e oportuna,
não lhe custando “mudar outra vez de nome e profissão” (ibidem, p. 99),
de acordo com as necessidades e circunstâncias: “LELÉU – Mendel. Era um
nome bonito, mas não me deu sorte. Patrick Mendel. Não é bonito? Clementino Natalício da Rocha... Otaviano Estácio da Mata... Antônio da Paz...
Florêncio Nunes...” (ibidem, p. 52); “Por ora, Leléu Antônio da Anunciação”
(ibidem, p. 29). No imaginário dos outros, seus inimigos ou espectadores, será
ainda “galo” (ibidem, pp. 14 e 54), “capão” (ibidem, p. 14), “cachorro” (ibidem, pp. 15 e 28), “cabra” (ibidem, p. 15), “demônio” (ibidem, p. 18), “touro”
(ibidem, p. 35), “cavalo puro-sangue” (ibidem, p. 35), “vento” (ibidem, p. 36),
“Cristo” (ibidem, pp. 45 e 46), “mastro” (ibidem, p. 53), “raposa” (ibidem,
p. 76) e “passarinho” (ibidem, p. 80).
Assim se identificam prisão e prisioneiro, delimitados a um quadrado estreito, porém potencialmente imantados em movimento vertiginoso,
envolvidos por labilidade perpétua, em regime de espiralada comutação.
Curiosamente, o processo parece mesmo ganhar foro de mecanismo ou
procedimento estrutural na peça, de tão generalizado, atingindo até o caso
da atribuição toponímica às localidades geopolíticas:
LELÉU – Ah, ele falou num caso de família. Mas o caso dele não era em
Coripós. Era num lugar chamado Boa Vista. Não foi, Citonho?
CITONHO – É a mesma coisa, Leléu. Estou lembrando. Boa Vista, agora,
é Coripós. Santana se chama Batente. Glicério é Paquevira. Queimados tem agora o nome de Orobó. Mudaram o nome de não sei quantos
lugares (ibidem, p. 64).

O registro cômico da peça permite a configuração de ambiência
propícia ao protagonismo de Leléu, um herói malandro, Don Juan de
qualquer outra coisa”, ficando tudo à mercê dos caprichos do autor: a partir de si próprio, o objeto não
irradia sentido algum; o seu significado é aquele que lhe for atribuído pelo alegorista-dramaturgo.
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província,7 não submetido ao temor da castração imposto pela Lei do
Pai, movido a volubilidade e desfaçatez, continuamente a sopesar e (con)
fundir os polos da ordem e da desordem, da moralidade conservadora e
da amoralidade desabrida, da civilização e da barbárie, do público e do
privado, usando em seu favor o caráter intercambiável dos regimes do
mesmo e do outro.
Talvez em razão disso, a peça inicie-se in medias res, com uma discussão em curso acerca das relações e limites entre ficção e realidade, mentira
e verdade, representação e vida, invenção e facticidade, arte e história.
Na década de 1960, Osman Lins já se lançava à investigação dos motivos e
efeitos da demultiplicação serial da obra de arte, pondo em cena Jaborandi
— um personagem aficionado pelos clichês e soluções cristalizadas da indústria cultural do cinema —, mostrando que o micro pode refletir o macro, tal
como a parte o todo, visto que, assim como nas “fitas de série” (e também
na peça), o enredo previsível pede que o “artista” (de circo) seja encarado
como o “mocinho”, aquele por quem é preciso torcer, já que os representantes
do verdadeiro mal (a depender das unidades de medida — reversíveis — e
do fiel da balança que estiver aferindo heroísmo e criminalidade) sempre
haverão de padecer alguma punição. Afinal, “[a] lei é dura, mas é lei, meu
filho” (ibidem, p. 107), como dirá o Ten. Guedes.
Assim, a simplicidade ocasional do enredo não esconde a detida elaboração formal da peça, graças à qual um tema mencionado en passant,
como o da estrutura monadológica das fitas em série, em meio aos motivos
manifestos de uma conversa prosaica ou cômica, espelha, expõe e antecipa a
estrutura total da obra, trazida à percepção e à reflexão do leitor-espectador
como força latente e atuante de uma aguda consciência autoral.
É possível ler a peça Guerra do Cansa-Cavalo (Lins, 1966) como
um desdobramento experimental de temas, motivos e expedientes formais
mobilizados no romance O fiel e a pedra. A começar pela epígrafe escolhida,
que reinscreve o interesse, agora do dramaturgo, pela epopeia de Virgílio:
se a afamada contenda da Antiguidade, sob a óptica dos vencidos, apresentara-se ficcionalmente como gesta dos (in)sucessos de Eneias, decorrentes do
sequestro da bela Helena de Troia, na peça uma noiva raptada também servirá
de pretexto para o agravamento de tensas relações familiares e sociopolíticas.

7

“LISBELA – Leléu, por que você é assim? Por que tem sempre que mudar de ocupação? De nome?
Vagando pelo mundo e trocando de mulher, sem ficar em nenhuma?” (ibidem, p. 54).
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Outrossim, se verifica a atualização da trama épica em contexto rebaixado,
por meio de ancoragem na matéria histórica brasileira: no lugar de gregos e
troianos, entram em cena senhores de engenho rivais, em luta pelo poder no
interior de Pernambuco, no início da década de 1940.8 A inscrição da citação
literária na abertura serve, então, como índice antecipatório do enredo, senha
de que algo ou alguém na trama, tal como no episódio do célebre cavalo de
madeira, se esconde ou disfarça para obter a vitória.
Em lugar do narrador alteado da epopeia, o qual detém o saber
acabado sobre um passado inacessível, mostram-se na tradição do gênero
dramático perspectivas diferenciadas em conflito, com isso se fraturando a voz responsável pela enunciação (algo que, de resto, marcará
fortemente a produção ficcional de Osman Lins). Problematiza-se, por
consequência, a ideia mesma de fato como verdade, visto que sempre dependente do ponto de vista, o que envolve escolha, montagem e
efabulação. Algo para o que o estranho e destoante capítulo final, não
numerado, do romance de 1961 já apontava, ao desviar o foco daquilo
que se conta para quem e como narra.
Na peça, se vê em cena a prepotência de um coronel que deseja a
restauração continuada da condição excepcional de sua família e que lê
a História como repetição, reposição e estabilização infindas, por meio da
reapresentação mitificadora do passado, na qual se apoia a fim de naturalizar o sucesso dos vencedores como desdobramento previsível de um destino
heroico. Entretanto, as falas e ações do personagem Antônio Cabral Vilela
acabam pondo em xeque tal posicionamento pretensamente soberano e
atemporal, que tão-somente quer legitimar o sucesso do poder absoluto,
hereditário e vitalício. A presença do mascate, de origem e situação econômica opostas às de Fidêncio Cavalcanti Lins, reativa e ressignifica o
dinamismo tenso e descontínuo do presente histórico, a ratificar inclusive
suas incertezas e possibilidades de mudança. No lugar do mito e da (auto)
mistificação, a explicação dos acontecimentos de violência e dominação
pelo devir histórico, no qual se pode intervir — este parece ser o conflito
central, o núcleo dramático da obra, a verdadeira guerra encenada na
paisagem altaneira da colina do Cansa-Cavalo. Ao final, se pode delinear
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Detive-me na análise interpretativa da obra no artigo “O drama trágico de Osman Lins – Alegoria e
História na peça Guerra do Cansa-Cavalo” (Martins, 2019).
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assim a opção estruturante da dramaturgia osmaniana pelo subalterno
e não hegemônico.
Devoto de São Jorge e São Miguel e admirador de Dom Quixote,
Antônio também é pintor, apresentando propensão à racionalidade figural,
à representação pictórica e à linguagem visual, tendo criado imagens alegóricas para episódios bíblicos, expostas em tetos de igrejas por onde passou.
Daí saber interpretar e representar — também verbalmente — o movimento do tempo que se insinua nas figurações artísticas estáticas, espaciais.
Os selos do Japão (verde, com desenhos de árvore e monte alvo) e da China
(com um dragão) que oferece de prenda a Heloísa, de quem está enamorado, são emblemáticos em suas propriedades de miniaturização alegórica,
exemplos de como pode o micro especular o macro, abrindo possibilidades de neles se discernir o remoto e se acercar do distante. O personagem
descreve-os interpretando o potencial semântico de sua forma hieroglífica,
que se altera (no caso da estampilha chinesa) quando observada à contraluz, com visada oblíqua, atribuindo-se ao traçado manifesto a fermentação
latente de significados ampliados. Mais uma vez, por meio de um personagem aparentemente secundário, periférico, Osman Lins ensina a ver e a ler
no episódio isolado e mínimo foros de totalidade, chamando a atenção do
leitor-espectador ativo para o detalhe figurativo e o ornamento.
Por sua vez, reconhecendo-se deslocada naquele contexto que lhe coube
por herança, Heloísa revela, ao ganhar o presente, que preferiria figurar na
gravura, habitar o selo japonês, feita parte da imagem, renunciando à sua
condição de sujeito. Pelo que é logo repreendida por Antônio, que reafirma
a necessidade de adesão à vida e ao livre arbítrio das escolhas e decisões, contrapondo-se a qualquer ideia de submissão ao destino. Tal qual no selo, cujo
desenho de dragão, se visto em direção ao sol, revela o signo encoberto do yin-yang taoísta — representação oriental por excelência da complementaridade
de opostos e do movimento rumo à transformação —, o pintor-mascate crê
na possibilidade da reversibilidade contínua dos significados, nunca fechados na má infinitude do círculo, nem naturalmente repostos e impostos pelos
dominantes como sentidos únicos de estagnação estabilizadora.
Não à toa, Antônio Cabral Vilela ganha papel de relevo na peça, criatura que é de um autor useiro e vezeiro em vislumbrar o dinamismo produtivo
das figuras (verbais e visuais) e a cinesia expansiva própria às volutas.
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II
Se em sua já mencionada “Confissão” Osman Lins vincula vida e obra,
ao explicitar a motivação autobiográfica da presença da literatura clássica
latina como substrato intertextual de seu segundo romance, a menção ao
“tom algumas vezes descritivo” do livro parece querer destacar que a aproximação se dera não apenas pelo reaproveitamento de motivos e temas da
Eneida, mas também por meio da retomada de certos procedimentos estilísticos e recursos expressivos de Virgílio e seus antecessores gregos. Dentre
eles, ganham destaque logo às primeiras páginas aqueles mecanismos que
geram efeitos de visualidade, aditivando de qualidade narrativa e mesmo conceitual excertos predominantemente descritivos. É obsessiva, por exemplo,
a insistência na presença de vocábulos do campo semântico da luz (incluindo
seus pares opostos ou contrastivos), com função afim à da iluminação ou da
representação da luminosidade no campo das artes cênicas e visuais; aliás,
já desde as linhas iniciais, nas quais o foco narrativo se dirige para a lâmpada que “pendia do fio empoeirado” de um cômodo da casa de Bernardo
e Teresa — quando são flagrados a velar o filho moribundo, logo morto —,
instalando-se de entrada uma atmosfera dominante de apreensão lutuosa,
graças ainda ao significativo detalhe de que um “anteparo de cartão deixava
meio quarto na penumbra” (Lins, 2007, p. 13).9
Apesar de também serem atuantes os signos que remetem a outros
sentidos, como o olfato e a audição, predominam no texto os que permitem
ilustrar, produzir imagens verbais, tornar evidente e visível o quadro, trazer algo diante dos olhos, pelo estabelecimento concreto de aproximações
entre literatura e pintura. Assim, os objetos e as cores ajudam a compor a
ambientação dos vários cenários nos quais decorrem os fatos do enredo,
reforçando-se a importância do espaço no romance. Alguns daqueles participam do exercício vário do autor para criar e ampliar efeitos de presentificação
e de espacialização do tempo, como é o caso do móvel antigo cujos pés
ostentam bolas verdes de vidro — “E a mesa pesada, negra, enorme, com a
branca fruteira no centro” (ibidem, p. 23), a qual reaparecerá páginas adiante
refletindo, à maneira impressionista, os efeitos da passagem do tempo em
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A partir daqui, as citações do romance serão acompanhadas do número das páginas de onde
foram extraídas.
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lugares, coisas e seres,10 concentrando lembranças e apontando a trajetória
de tudo rumo à ruína e à caveira:
A mesa nua e a fruteira branca, que parecia recolher a luz da tarde,
arder num fogo lívido. [...] Quase duas semanas haviam decorrido.
Logo viria a outra noite, outro dia amanhã, e outro mais – o tempo.
Saber que os meses passariam, impassível fluir, que o presente haveria
de morrer e que outra mulher nasceria sobre ela, feita como que de
tempo e esquecimento. Maldade ou salvação? O tempo vinha sempre,
vinha sempre. Com outras convivências e outras alegrias, apagava nos
mortos todo traço vago, e mesmo o essencial nem sempre atendia ao
chamado da memória.
[...] A grande mesa engolfava-se na sombra e perdia aos poucos a espessura, como que se fazia mais leve e até desprotegida: exalava pobreza e
solidão (ibidem, pp. 53-54).

Sempre referida como exemplo paradigmático do que os teóricos
chamam de écfrase (do grego ékphrasis), a descrição do escudo de Aquiles
na epopeia virgiliana ganha equivalentes mais modestos, porém igualmente
importantes, no livro de Osman. Tal e qual vimos também em outras obras
do escritor vindas a público na primeira metade da década de 1960, imagens
graficamente registradas em papel, tela ou parede, ao serem descritas verbalmente por narradores ou personagens, ganham foro de índices antecipatórios
e interpretativos da história e da História, imantados do encanto lúdico da
figuração alegórica miniaturizada. Assim, por exemplo, o leitor é levado a
reparar que, no casarão de Lucinda, “havia um quadro com um grupo de
frades bebedores”, gravura que no presente mobiliza em Teresa a lembrança
do “longe, daqueles tempos fartos” (ibidem, p. 23). Também o protagonista,
em momento de reconhecimento (anagnórisis), pouco antes da luta de morte
(páthos) que encerra o longo conflito (ágon) com seu antagonista, vê-se —
não sem certa dose de condescendência — finalmente transformado:
Nestor queria vir para humilhá-lo. Que viesse. [...] Encontraria isto:
Bernardo Vieira Cedro, um homem cujos impulsos mais rebeldes estavam afinal governados, dentro do seu mando. Até então, pensava, fora

10

No capítulo XL, sentada à porta da cozinha, Teresa está novamente, como na abertura do livro, em
uma “cena” marcada pela combinação de diferentes fechos e pontos de iluminação, o que faz convergirem visualmente tempo e espaço: “Por mais que vivesse, disso estava certa, sempre haveria de
lembrar aquela encosta, mutável segundo as horas do dia e as épocas do ano, [...] traçando aquelas
alternâncias, linhas de sombra e faixas de luz, um gradeado mágico onde seria doce caminhar e que
desaparecia com o sol posto” (ibidem, p. 268).
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exatamente como aqueles frades de quem falava Lucinda, olhando o
quadro na sala de jantar, os gordos frades bebedores de vinho: monstros cuja sede aumentava, à medida que bebiam. Mas isto, felizmente,
passara (ibidem, p. 338).11

Outro artigo que no passado servira ao casal como objeto de uso e
marca de ascensão social e que no presente se mantinha com aura de ícone
conferida pela memória afetiva e pelo ressentimento é o conjunto de “xícaras japonesas, presente de Lucinda, lembrança de áureos tempos” (ibidem,
p. 91).12 Nos desenhos nelas impressos, Bernardo melancolicamente enxerga
o “rosto de porcelana” da esposa:
Moças passeavam no prado, muito leves, de sombrinha no ombro. Teresa
era daquela mesma substância. Aquela beleza de haste, de tecido fino,
que ele jamais chegaria a captar integralmente. Era como um mistério,
nas antigas e meio esquecidas lições de catecismo, um mistério, uma
coisa que atrai, cuja oculta grandeza pode fascinar e nunca se chega a
entender (ibidem, p. 91).13

O jovem sobrinho Ascânio é outro personagem siderado pelo
encanto magnético desses objetos fetichizados (também pelo narrador, que

11

12

13
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É possível ler o capítulo XXXI, cujo título-cabeçalho traz justamente a expressão “Os bêbados” (ibidem, p. 203), como uma espécie de desdobramento cênico-narrativo do que vem representado no
quadro, já que, nesse episódio (quase autônomo) do romance, o disfuncional e decadente (embora
jovem) advogado Teles entra num bar da cidade, onde “um grupo de homens bebia às gargalhadas”,
e assiste a uma improvisada cena, digna de uma ébria representação de teatro bufo: “Levantou-se um
dos bêbados — sua cadeira tombou, ele não deu atenção —, pôs as mãos na cintura e começou a falar
como mulher. Veio um parceiro, aproximou-se dele e começou a beijá-lo. Chamava-o de filha. O outro,
sempre de mãos na cintura, revirava os olhos. [...] A alegria espalhava-se, a assistência ria. Só o dono
do bar permanecia sério. Apanhando uma garrafa, outro bebedor saiu do seu lugar, chamou a si o
casal e verteu sobre os dois a cerveja que restava, simulando gravidade, como se ministrasse um sacramento. [...] A plateia se acotovelava, delirava com a cena. O casal lambia pingos da cerveja entornada
sobre eles, o galã oferecia o próprio copo à dama [...]. Todos bateram palmas.” (ibidem, pp. 204-205).
A descrição do narrador — também ecfrástica, pois traduz em palavras o momento de um “espetáculo” espontâneo surgido da teatralização de uma fatia da vida — dinamiza a narrativa, ampliando o
sentido da gravura (e das leituras que dela fazem Bernardo e Teresa), mostrando os atores humanos
(inclusive os que estão na plateia) como marionetes do desejo e da ambição. Ver Benjamin (2011).
A irradiação afetiva que emana desses objetos domésticos adquiridos no passado e que os cerca ainda
no presente reaparece em outros momentos do romance, como naquele no qual Teresa, após um jantar
com o fiel empregado de Bernardo, “[p]ensou nas xícaras, com receio de que Chá quebrasse alguma.
Censurou-se: como podia lembrar-se de coisa tão mesquinha?” (ibidem, p. 307).
Em outro momento, ao contemplar a esposa concentrada no trabalho de bordar, Bernardo se lembra
da mãe, um perfil de mulher tão diferente daquele, e conclui: “Em Teresa, nem a vida nem a velhice
poderiam destruir certos traços, sua fidelidade aos pequenos ritos diários, o hábito de tudo fazer bem,
certa finura no utilizar as mãos, que perdiam a suavidade mas conservavam a leveza e nunca seguravam brutalmente um objeto, dando sempre a impressão de que apenas o tocavam, como se tudo no
mundo fosse frágil — igual às xícaras de porcelana” (ibidem, p. 257).
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amplifica e aproxima o foco, para lhes valorizar os detalhes) e de sua correspondente humana:
Estava, quase sempre, distraído com as xícaras e pires japoneses, pelos
quais passara a interessar-se. Aquelas moças passeando no campo, com
seus fofos vestidos vermelhos, verdes e azuis, suas delgadas sombrinhas
transparentes, as pontes ornamentais, os peixes no lago, os finos pássaros de olhos oblíquos, as hastes de bambu, as flores que Teresa dizia
serem crisântemos, todo aquele mundo pacífico, prodigiosamente concentrado em área tão pequena e tocado de uma serenidade que, sob a
ameaça dos vulcões do fundo, parecia ao mesmo tempo frágil e eterna,
seduzia-o (ibidem, p. 105).

O menino, que também desenhava e pintava, identifica nas montanhas
gravadas em perspectiva na porcelana a potência destrutiva de vulcões adormecidos, os quais podem irromper a qualquer momento para suspender a frágil
placidez congelada e a estabilidade dominante do tableau.14 Dessa consciência
atenta ao figural, que se transfere do autor para narrador e personagens, vem
o olhar que palmilha as pinturas da igreja de Vitória em busca da representação pictórica daquela “presença ameaçadora, que tantas vezes pressentia à
sua espádua” (ibidem, p. 157). Por meio de identificações projetivas, o jovem
acredita que nas imagens talvez residissem respostas latentes, as quais servissem de solução para seu desamparo de órfão, ou ao menos que seria possível
observá-las como instrumento de autocompreensão e de entendimento da vida:
Que misterioso animal olhava o mundo, aos pés de Santo Antão? No
altar-mor, com sua barba imponente e erguido sobre nuvens, reinava
o santo. Mas era a grande pintura, no teto da nave, que Ascânio preferia: aí ele estava na terra, pisando sobre degraus. E que ente era aquele,
agasalhado aos seus pés? Um cão, um porco? Negro e lustroso, tinha
um ar de asquerosa falsidade e parecia assumir, para melhor morder,
uma atitude inocente. Os olhos cheios de suavidade e malícia. Como
ostentavam obediência mansidão, temor – e como ele adivinhara em
tudo isso uma ferocidade pronta a revoltar-se no momento menos
esperado! Seria o demônio? [...] E por trás de tudo, como no duvidoso
animal, aos pés de Santo Antão, qualquer coisa de mau a espreitá-lo
(ibidem, pp. 157-158).
14

Não apenas nas falas, pensamentos e ações de Bernardo, mas sobretudo em seu rival Nestor se encontram traços evidentes do que a História registra fartamente como casos de delírio de poder em mãos
de tiranos arbitrários, incapazes de bem governar. Nestes intempestivos senhores que se veem donos
do mundo, a hybris (desmedida) é conduta predominante e a loucura pode desatar, “como um vulcão
para se destruir arrastando consigo toda a sua corte” (Benjamin, 2011, pp. 65-66).
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Em outro momento:
Mas o sobrinho começou a falar do grande retrato de Santo Antão,
existente no forro da matriz, de seu báculo de ouro e, sobretudo, com
exaltação estranha, do negro animal a seus pés. Quis saber que espécie
era aquela de animal, se um cão ou um porco, lembrou que talvez fosse
o demônio e afirmou que um dia aquele bicho haveria de morder os pés
do santo, pois seu ar de falsidade não enganava: conhecia alguém com o
mesmo olhar dissimulado e manso, alguém perverso, talvez encontrado
na vida, ou mesmo visto em sonho, não sabia (ibidem, pp. 313-314).15

Portanto, assim como nas reconstituições de alguns dos sonhos relatados no livro, as imagens pictóricas deslocam e condensam memórias
próximas e distantes, reais ou inventadas, ocasionando o despertar (benjaminiano) da consciência e da sensibilidade (também no polo da recepção),
por meio de associações múltiplas e da atribuição ativa de sentido. E é de
mostrar o mecanismo do processo que se trata quando Osman Lins o representa, figurado em motivo narrativo: saudosa dos tempos em que o sobrinho
expressava sua visão de mundo com formas e cores, traçados e tintas — parecendo dar seguimento ao talento para efabular do qual era portadora Cissone,
que das “cascas de ovo”, “gostava de fazer figuras”16 —, “Teresa folheara os
novos cadernos de aula e agora repassava o álbum de pinturas. Com um ar
evocativo e triste, parecia contemplar, mais do que os desenhos, as coisas de
que eles eram símbolos” (ibidem, p. 326).
III
A apropriação de matérias e expedientes formais da epopeia antiga
para arquitetar um romance brasileiro no século XX não deixa de produzir
algum descompasso, com lampejos de curto-circuito. Sim, pois a conformação ética do protagonista de O fiel e a pedra, em princípio, aproximá-lo-ia do
tipo de heróis literários e míticos que ostentam valores absolutos (de honra,

15

16
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Sobre a trajetória de vida do santo padroeiro da Vitória pernambucana e suas lidas com o demônio,
ver Atanásio (2019). Na internet, é possível encontrar sites com fotografias do interior da igreja matriz
da cidade natal do escritor, onde figuram as imagens descritas no romance.
“[Cissone] Pintava-as, acrescentava-lhes golas e chapéus, seu quarto era enfeitado com esses personagens e também no armário havia alguns, mas guardava os melhores em caixas de sapato, no pesado
baú com revestimento de ferro lavrado, a um canto da sala de jantar. Moça feita, levantava a tampa
do baú, tirava as caixas e espalhava na mesa, em semicírculo, palhaços, melindrosas, juízes de cartola,
nobres de monóculo, doutores, arlequins. Passava manhãs sorrindo sozinha” (ibidem, p. 24).
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amor e lealdade), pelos quais estão dispostos a morrer e matar. Entretanto,
instaladas em um contexto sócio-histórico no qual tudo se tornou relativo
porque mediado pelo dinheiro e pela forma-mercadoria, tais criaturas ou se
veem irremediavelmente envolvidas pela tragicidade, ou resultam em caracteres algo ridículos, como o comprovou definitivamente Miguel de Cervantes.
Nesse romance de Osman, o tom predominante não é o do registro cômico,
como ficara evidente na opção feita em Lisbela e o prisioneiro; se assim fosse,
o narrador permitir-se-ia momentos de distanciamento e crítica do narrado, ante a por vezes inoperante fixação paranoica e mútua de Bernardo
e Nestor, por exemplo. Porém, ao modo das epopeias que lhe serviram de
inspiração, a voz enunciadora do romance adere quase absolutamente ao
ethos deslocado desse herói anacrônico, renunciando a colocá-lo em questão (feito admirável do narrador de Dom Quixote, já no início do século
XVII). Algo que o depoimento reflexivo do autor explica, mas não resolve:
a “tarefa” ou demanda (cavaleiresca?) assumida de, por meio da escrita do
romance, reconstituir uma perdida “ilusão do eterno” e de refazer um “reino
devastado” reverbera no comportamento dos personagens e por vezes lhes
delineia acentuadamente o perfil extemporâneo. Curiosamente, o romance
de 1961 e a peça Guerra do Cansa-Cavalo marcarão exatamente, como se
sabe, o momento de virada nas formas da prosa ficcional (romance, conto,
novela) e do teatro de Osman Lins, quando passará da produção “tradicional” aos “voos” mais experimentais.17
No engenho de fogo morto (condição instalada há apenas dois anos)
em que passa a trabalhar após se demitir de um emprego na administração
pública, Bernardo se vê assaltado constantemente pela “mesma pungente
tristeza que o afligia e, ao mesmo tempo, parecia fasciná-lo, ante as ruínas” da propriedade:
Quase todas as tardes, Bernardo abria a porteira (cujo bater, na quietude da noite, era tão triste) e descia a contemplar de perto as grandes
tachas enferrujadas, algumas delas viradas de borco, as polias fora dos
eixos, as rodas desmanteladas. Sempre com a emoção constrangedora
— aflição, temor? — que lhe causava a presença das coisas arruinadas. [...] E o mato crescia, invadia tudo, estourava nos tijolos, entre as
rachaduras. [...] Da casa de bagaço, vinha um cheiro doce, um cheiro de
outros tempos. Isso acentuava o pesar que as coisas exalavam: havia, em
todas elas, o halo de um castigo, de uma expiação (ibidem, pp. 66-67).
17

Cf. Vieira (2019, p. 106, em carta de 24.3.1969).
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Temerosos e renitentes em aceitar a passagem do tempo, que confirma
a finitude e a vanidade do existente, os personagens Bernardo e Ascânio querem reter — como o autor — “esse fugir das coisas”, adiando indefinidamente
o angustiante “fim irremediável de tudo”, atendendo à inamovível “ânsia de
prender a vida” e à “necessidade de fixar, ou de recuperar, uma vida que já não
existe”.18 É essa consciência da impossibilidade, essa “lucidez” de saber que
tais esforços resultariam em fracasso, que determina a dicção de melancolia
e ressentimento dominante na narrativa. Na ligação ambígua do protagonista com Nestor sobrepõem-se aos mecanismos do contrato de trabalho os
ritos de um pacto fáustico, segundo os quais a condição econômica inferior
deveria justificar a venda da alma em troca dos favores de conforto, poder
de mando e ilusão de permanência.
No capítulo final, “sem número, à maneira de remate” (ibidem, p. 371),
Bernardo experiencia, “anos mais tarde”, o feito quixotesco de se saber personagem de uma história outra, mais solta e inventiva, com o sem-cerimônia
da oralidade, contada com graça e simplicidade por seu fiel escudeiro Antônio Chá, que também se inclui astutamente na narrativa, para marcar sua
perspectiva e glorificar sua versão da verdade:
De súbito, Bernardo se sentiu modificado, no centro de uma lenda e
absurdamente engrandecido: o amarelo, como se ele não estivesse ali
presente, pôs-se a contar para a mulher e os cinco filhos a Guerra do
Surrão. Acrescentava o número dos cabras, o barracão parecia envolto
em chamas, Nestor e o guarda-costas Marvano eram temíveis, porém
Bernardo e ele e Ubaldo eram maiores, imensos heróis. Na alva da
manhã, Bernardo partiu. Desde então leva consigo, embora sem querer,
um pouco do fictício esplendor com que a simplicidade de Antônio o
iluminou aquela noite (ibidem, p. 373).

A cada vez que reencontramos, pela (re)leitura do romance, esse grupo
de pessoas de papel, voltamos a colocá-las sob focos de luz, a lhes garantir
que, sim, finalmente, elas se tornaram eternas.
Assim seja.
18
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Os trechos destacados, como se viu no início deste ensaio, foram extraídos de “Confissão” (in Lins,
1980, p. 43), texto reproduzido na abertura deste volume de ensaios. No retrato final de Teresa, a idealização do amor (cortês?) contribui para a perenização do ser monumentalizado (expressa mais uma
vez por meio de um símile, cujo procedimento de base é o da aproximação entre artes): “Já o amor de
Bernardo por Teresa, não se pode dizer que haja verdadeiramente mudado. Sofre a ação do tempo,
sim; ação, todavia, semelhante à que o mesmo tempo exerce sobre uma escultura, que parece conquistar, com os anos, uma espiritualidade mais alta. Do rosto da mulher, tocado de uma retidão sempre
mais pura, desce não se sabe que misterioso encanto, um encanto sem idade. Talvez uma irradiação
do seu próprio inextinguível amor pelo homem que tem alimentado a sua alma” (ibidem, p. 372).
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PARTE 4

Plataforma de chegada e de saída

O FIEL, A PEDRA: COMO OURO
À FLOR DA PÁGINA
Elizabeth Hazin1

D

ou-me conta de que não é fácil escrever sobre O fiel e a pedra.
Acostumada de modo viciante aos textos posteriores de Osman
Lins, que solicitam constante pesquisa em outras áreas e requerem
alta competência leitora, o romance publicado em 1961, em que pese nem
tenha uma fortuna crítica tão vasta, me parece já ter sido abordado suficientemente, ainda que eu saiba que essa é uma impressão somente na aparência
verdadeira. À procura de fortuna crítica que lhe correspondesse, encontrei
dois capítulos de livro, oito artigos em periódicos, cinco em jornais, três trabalhos de pós-graduação e um prefácio,2 todos voltados inteiramente para
O fiel, isso porque há muitos outros trabalhos sobre Lins, mais panorâmicos,
que citam o romance ou a ele dedicam, às vezes, até muitas páginas. Os trabalhos citados contemplam alguns temas: aproximação com a epopeia clássica, a ética do personagem, o regionalismo que escapa ao rótulo regionalista, a visão geográfica e a espacial, a ideia de romance de tensão dramática.

1

2

Graduada em Letras e mestre Letras (Teoria Literária) pela Universidade Federal de Pernambuco,
doutora em Letras (Literatura Brasileira) pela Universidade de São Paulo, pós-doutorados em Literatura Brasileira pela Università di Roma “La Sapienza” e em Literatura Comparada pela USP, junto
ao Arquivo Osman Lins do IEB. É professora colaboradora plena do Programa de Pós-Graduação do
Departamento de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Brasília, com bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Coordena o Grupo de Pesquisa (UnB) Estudos Osmanianos: arquivo,
obra, campo literário.
Estão sendo considerados aqui do modo como foram tornados públicos originariamente, pois há
artigos de jornal que se transformaram em capítulos de livro e tese que foi publicada posteriormente.

Há dois mais específicos que abordam a temática do silêncio e a questão da
memória. No primeiro desses dois últimos citados, de Marisa Simons (1999,
p. 101), lê-se que “Bernardo caracteriza-se como um herói ético ao invés
de basilarmente épico (conforme assinalam certas versões críticas), embora,
em princípio, não exista incompatibilidade entre ambas posturas”. A meu
ver, nesse romance, uma postura decorre da outra, pois talvez possa ser dito
que o que mais aproxima O fiel da Eneida seja a atitude ética de Bernardo no
enfrentamento da vida e dos acontecimentos, pois é a noção ética que caracteriza Eneias, assertiva corroborada por Franklin de Oliveira (1982, p. 14)
em prefácio para A morte de Virgílio, de Hermann Broch: “Em Eneias, Virgílio plasma um novo modelo de herói: o herói ético. Na perspectiva da Eneida o herói celebrável não é, como em Homero, o das armas, mas o da força
moral”. Aliás, as duas características são tão visíveis em Bernardo, que serão
assinaladas por Simons algumas páginas adiante daquela anteriormente citada. Segundo ela, justamente a força moral e o posicionamento ético (são
esses os termos que ela usa) atuam em Bernardo, levando-o a permanecer
no Surrão, após o retorno de Teresa a Vitória de Santo Antão (Simons, 1999,
p. 107). Nogueira Moutinho chamará a atenção para esse lastro moral em
Eneias e, lendo seu artigo sobre Virgílio, torna-se fácil para o leitor imaginariamente transpor Troia/Roma para Vitória/Surrão:
Homero foi o modelo virgiliano, mas o poeta de Roma ousou mais,
elevou-se na ordem moral acima do imenso criador do epos helênico.
Eneias, homem do destino, é o varão predestinado à sobre-humana
missão de lançar os alicerces de Roma. Seu talhe viril, a humilde submissão ao Fatum, os perigos e as guerras, as provas e os trabalhos,
os infortúnios e as adversidades que sofre e cumpre desde o dia em que
abandona a sagrada cidade de Troia arrasada pelos gregos, até a chegada
ao litoral lavínio e à fundação de Roma, traçam um itinerário místico
de aprofundamento interior, de revelação do eu, de iniciação na esfera
do religioso (Nogueira Moutinho, 1989, s/p).

Curtius, cujo livro Literatura Europeia e Idade Média Latina foi tão
compulsado por Osman Lins, dirá: “Em seu Eneias, Virgílio criou um novo
ideal heroico, baseado na virtude moral. [...] A virtude moral (iusticia,
pietas) aparece em Eneias em lugar de «sabedoria» e forma uma compensação pacífica da habilidade nas armas. [...] Eneias jamais quer a guerra”
(Curtius, 1996, p. 230).
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Mas retornemos à questão que me levou a escrever esta pequena introdução: “Como, então, acrescentando algo de novo, participar de evento em
homenagem a esse romance extraordinário, pelos 60 anos de sua publicação?”.
O romance mereceria uma análise em que fossem vistas as relações
com o social, enfocando a existência precária no Brasil rural, no Nordeste
da década de 1930, assunto até já aludido por alguns dos pesquisadores
que escreveram sobre ele. Todavia, por apreciar a pesquisa nos arquivos
do escritor, fui tentando rastrear as sementes do que viria depois, na esperança de captar o ponto de mudança (seria isso possível?) que caracteriza
esse romance, segundo seu autor, como plataforma de chegada e de saída,
apontando-o como o momento de sua transição para o romancista em que
se tornou pouco depois: aquele que inova — entre outras coisas — o modo
de representar o real, o que se constituiria para ele, de fato, numa grande
mudança. Em 22 de novembro de 1960, antes da viagem à Europa, portanto, escreve a Zila Mamede sobre a bolsa que recebera e diz: “Agora, estou
começando a escrever uma série de contos, dentro de uma maneira nova,
que tem me empolgado”.3 Isso significa que já tinha consciência de que
deveria partir para outro tipo de literatura, encontrando algo que a diferenciasse com uma marca pessoal. O fiel havia sido concluído em maio daquele
ano mesmo e sabe-se lá se já não traria em si algo de diferente do até então
realizado? Aliás, sua intencional conexão com a Eneida de Virgílio — não
planejada e que surgira ao longo da fatura do romance4 — já aponta nessa
direção, já faz o leitor vislumbrar um escritor que não se afasta da tradição
literária e que passa a vincular profundamente a escrita à leitura. E mais: tal
transposição se dá não de modo rígido, em que as correspondências sejam
encontradas facilmente, mas ao seu modo, como ele deseja, o que implica
uma ousadia sua, um jeito de escrever que iria se impor com força nos anos
seguintes. Tão à vontade então se sentiria, que seria capaz de citar leituras
reais e outras imaginárias, essas últimas — às vezes — com autores reais,
como vemos em A rainha. Nesse sentido, o das correspondências, Trevizam
(2015, p. 116) corrobora a ideia de Fritoli (2005, p. 133) de que se trata de
aproximações parciais, na medida em que o diálogo de Lins com a Eneida
não corresponde a analogias forçadas.

3
4

OL/RS/CA/0014. Arquivo Osman Lins, IEB/USP.
“Mas a verdade é que o romance, já iniciado, foi replanejado tendo em vista o poema de Virgílio”
(Lins, 1963, p. 43).
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Mas seria possível rastrear em O fiel movimentos que só mais tarde se
fixariam realmente em seu texto? No IEB/USP, encontrei rascunho de carta
nunca enviada a Pierre, provavelmente Pierre Carré — conforme lemos no
primeiro parágrafo da carta — tradutor francês originalmente pensado por
Mme. Geneviève Serreau (da Lettres Nouvelles) para traduzir O fiel e a pedra.
Eu não diria que, do ponto de vista da estrutura narrativa, existam, em
O fiel e a pedra, embriões claros de Nove, novena. Decorrem cerca de seis
anos entre um livro e outro. Seis anos de mudanças, de dramas pessoais
e de meditação sobre o mundo e a obra de arte literária. Certas constantes temáticas, porém, certas obsessões, já despontam no romance:
minha identificação com os mitos; a fascinação pela dualidade (Ascânio,
em certa medida, é uma repetição de Bernardo); a busca e a imagem
escondida do ancestral (Ascânio procurando uma fotografia da mãe
morta); [AQUI SE INSERE UMA NOTA MARGINAL MANUSCRITA:
O segundo nascimento (esboçado simbolicamente nas cenas em que B.
cruza o rio a nado e na chegada de Ascânio ao engenho, numa tarde de
[ilegível] é tema desenvolvido largamente no romance que ora escrevo)];
a descida aos infernos (a ida de Bernardo para o engenho é um mergulho no Hades, assim como representa esse mergulho grande parte da
experiência de Joana Carolina, no Retábulo; e o sonho de Teresa com o
filho, no cap. XLV, é, em proporções reduzidas, uma visita ao inferno);
a destruição. Mas, principalmente, aí está, antes da transfiguração que
o subverteria, uma extensa área do mundo por mim representado. [...]
Assim como a expressão verbal de Joyce, em Dublinenses e no Portrait, é
a matéria-prima, ainda não transfigurada, das obras ulteriores, o mundo
de O fiel e a pedra é a matéria-prima, não transfigurada, do mundo de
Nove, novena e dos livros que ainda hei de escrever.5

Provavelmente alude acima ao Avalovara, quando escreve “tema desenvolvido largamente no romance que ora escrevo”, referindo-se à dualidade
e, mais especificamente, a um segundo nascimento. Aliás, uma leitura mais
atenta de O fiel já nos revela traços característicos de Lins, que foram adquirindo mais destaque com o passar do tempo: se no primeiro romance surgem
de modo simbólico (como ele mesmo declara ao falar do segundo nascimento
de Bernardo, na cena da chegada de Ascânio ao engenho), a literalidade
de que se revestem tanto em Nove, novena quanto no Avalovara (em que a

5
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OL/RS/CA/0076. Arquivo Osman Lins IEB/USP. Carta endereçada a Pierre Carré, sem local e data.
Muito rasurada, tanto a máquina como a mão, tendo inclusive inserções à margem, manuscritas. Parece
um rascunho mesmo. De punho, uma anotação, talvez do próprio OL: “Esta carta não foi enviada”.
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personagem é de fato nascida e nascida) denota sua nova forma de transmutar
a realidade, de subjugá-la, como ele mesmo diz em uma de suas cadernetas.
Cito, como exemplo, a seguinte passagem do capítulo XXXVIII:
Os limites entre as coisas presentes e o que repousava em sua alma, entre
o rememorado, o imediato e o sonhado fugiam, os numerosos liames
que a ligavam àquele instante de sua vida, embaraçavam-se, partiam-se,
ela se buscava e não se encontrava. E de súbito irromperam Teresas,
com muitas idades e vestidos vários, trazendo em torno de si, como um
halo, o tempo em que haviam existido, confundiram-se com a Teresa
última, voavam, trespassavam-na. Quem fui, meu Deus? E flutuava o
leito, o mundo inseguro desagregava-se, ela se desfazia e ansiava pela
dor e pela unidade perdidas (Lins, 1967, p. 208).

Há nítida correlação entre essa cena (em que — pelo estado de espírito em que se encontra — Teresa imaginariamente se vê multiplicada, em
idades várias) e aquela que se passa na sala da casa de Giselda, em que ela
observa, sentados ao lado do noivo Mendonça, outros Mendonças com idades diversas: “Ouvem-no, um à sua esquerda, outro à direita, todos no sofá,
seus mais comuns seguidores, os que melhor conheço: ele aos 39 e ele aos
28 anos, aquele tolerante, este colérico. Vestem-se os três como era de uso
antes da última guerra” (Lins, 1966, p. 184).
É como se aqui, em “Noivado”, a imaginação ganhasse concretude e
assumisse realidade na diegese. Em carta de 13 de fevereiro de 1972, escreve
a Álvaro Machado, a propósito de Nove, novena, palavras que corroboram
o que escrevi acima sobre o simbólico e o literal:
Eu gostaria que fossem vistas certas soluções do livro, não como símbolos, mas como o “real”: uma realidade romanesca, sim, mas uma
realidade. Fiz, por exemplo, uma carta a Maurice Nadeau, uma alusão
ao que consta da edição francesa: fala-se ali de desdobramento da personalidade. Não há isto no livro. No Noivado, por exemplo, lá está o
Mendonça em suas várias idades: o problema não é psicológico, mas de
ordem metafísica: a preocupação incide aí sobre o tempo e o espaço.6

Já temos aqui a ideia de simultaneidade que ele aprofundaria nos
romances posteriores. Nada mais, a partir de Nove, novena tem o mesmo tom
verista de até então (para usar uma expressão dele mesmo quando fala no
assunto em entrevistas e cartas). Muitas são as passagens em O fiel encontradas

6

OL/RS/CA/0141. IEB/USP.
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que nos remetem à literatura posterior do autor, sempre em termos de temas,
conforme lemos em sua carta a Pierre. Já vamos encontrar aí a mesma obsessão pelos rumores, pelos sons do mundo: cachorros que latem noite adentro,
leitos que rangem sob o peso dos corpos, canto de pássaros. Chamo a atenção
para algumas passagens, a exemplo desta:
Mas o carrossel girou, giraram o reco-reco e a sanfona do cego e no
giro ainda lento outros sons sucederam-se: a trompa rouca do picolé,
o assovio do pirolito, o triângulo do cavaquinho e um bater de moedas
na bacia de um cego, sua lastimosa cantiga. Cresceu o girar do carrossel e cada vez mais rápidos passavam aqueles sons numa ciranda,
transitórios e nítidos através das claridades e cores que o giro estilhaçava, da melodia interminável da sanfona, do frescor de sombra e do
calor de sol que afagavam, um após outro, as mãos, o rosto, os joelhos
de Ascânio cavalgando seu pampa. De súbito, ele descobriu que a sua
alegria não vinha do carrossel, mas dos rumores através dos quais ia a
galope (Lins, 1967, p. 279).

Passemos, agora, a Marinheiro de primeira viagem, na tentativa de
analisar O fiel, à luz do fragmento “Confissão”:7
Entregue, desde ontem, à revisão de O fiel e a pedra, essa tentativa de
transposição, para o Nordeste de 1936, da Eneida. Não propriamente
uma transposição, uma vez que muitos dos personagens e fatos apresentados têm origem na minha experiência. Mas a verdade é que o romance,
já iniciado, foi replanejado tendo em vista o poema de Virgílio. Daí o
tom algumas vezes descritivo do livro. Mas duas outras razões, talvez
mais importantes, respondem pelo que há de exterior na obra. Uma,
intelectual, é a reação contra certa literatura “despojada”, contra a qual
se insurge Gilberto Freyre. Outra, é de natureza passional. Ascânio
angustia-se com o desaparecimento de seus mitos. Ele vê, em todas as
coisas amáveis, uma garra escondida, um dente a corroê-las. Embora
não possa dizer, desse personagem, que seja autobiográfico, a verdade
é que, em certa época, perturbava-me esse fugir das coisas entre as
minhas mãos (Lins, 1963, pp. 43-44).

Em primeiro lugar, vejamos o que constituiria essa razão intelectual.
Em outubro de 1966, de passagem por Recife, Lins concede uma entrevista
ao Diário de Pernambuco, e fala do livro Nove, novena, então recém-lançado
em São Paulo. Dirá a certa altura que do volume constava uma narrativa
7
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O texto “Confissão” está reproduzido na íntegra na abertura deste volume. (N. E.)
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cuja ação decorria simultaneamente em três cidades mineiras: Congonhas,
Ouro Preto e Tiradentes, e que se explicava a presença ali de tais cidades
ornamentais por se tratar de um livro deliberadamente ornamental. E acrescentaria: “Olho hoje com desconfiança para a literatura despojada” (Lins,
1979, p. 140). O primeiro pensamento que tive foi o de associar ornamental
a “não despojado”. Mas aí teria de aceitar que essa noção de ornamento tão
presente em sua obra já existiria previamente à sua ida à Europa, quando
na realidade sempre supus que havia sido seu contato com a arte românica
e gótica e com os arabescos islâmicos a provocar no escritor o surgimento
dessa noção. E aí, me pergunto, onde, em O fiel, haveria ornamentos, segundo
a concepção osmaniana? Resolvi procurar um pouco mais. Descobri então
que em 6.9.1959, escreveria em sua coluna do Jornal do Commercio:
Dentre os escritores brasileiros, é Gilberto Freyre o que parece conduzir
com a mais sábia dosagem de sabedoria os seus dons. Nada, em sua obra,
da minuciosa e tímida cautela de um Machado, da contida energia de
um Graciliano. [...] Será o próprio Gilberto Freyre uma consequência
de seu estilo? (Lins, 2019, p. 285).

Comecei então a achar que àquela altura de Marinheiro, “literatura
despojada” teria exatamente essa conotação, qual seja, a de não ser contida,
a de ousar novas possibilidades linguísticas e estruturais. Mas que, adiante,
após o contato na Europa com a arte medieval, e após uma série de leituras,
a noção de ornamento tenha se imposto fortemente e se caracterizado, aos
seus olhos, como um elemento ainda mais afim do “não despojado”. Sim,
o ornamento osmaniano passaria seguramente a ser visto por ele como algo
seu, quase uma assinatura, e carregaria uma certa dose de ousadia, elemento
capaz de ajudá-lo na constituição da “realidade por ele subjugada”.
A essa altura, devo citar o depoimento que Lins escreveu para falar de
suas estratégias narrativas, intitulado “Métodos de composição”,8 sem data,
mas com um parágrafo ao final que, de certo modo, ameniza essa lacuna:
Eu próprio, se tivesse que falar do meu recente [último] trabalho ainda
inédito, A rainha dos cárceres da Grécia, teria revelações completamente diferentes a fazer.

8

Trata-se de cinco folhas datilografadas, apresentando algumas rasuras e anotações de punho.
Reproduzida na tese de doutorado de Eder Pereira (2015, pp. 489-193). Ele não indica, na tese, a localização do documento.
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Por aí vemos que tal depoimento deve ter sido apresentado logo após a
publicação de A rainha, pois quando escreveu as palavras no papel, o romance
citado ainda era inédito, embora concluído. Isso situa o texto entre o final
de 1975 e o primeiro semestre de 1976. Nesse depoimento, ele estabelece
primeiramente um limite entre os três livros iniciais (O visitante, Os gestos,
O fiel e a pedra) e os demais, situando os primeiros na época de seu convívio com a tradição e os posteriores numa fase diversa, em que optaria pelo
distanciamento da preocupação verista e intensificaria suas preocupações
com a construção. Segundo ele, tal rompimento teria acontecido em etapas,
e a primeira vez em que conscientemente ele o vira revelado fora justamente
no capítulo XL de O fiel e a pedra. E ele cita a passagem a que se refere:
Ela buscou pela imaginação um rosto de criança, o rosto que se formava
nas trevas de sua carne e que tanto desejaria tocar. [...] E foi nascendo
em seu espírito uma exultação, uma visão, o sagrado revelado, o rosto
que ela haveria de ver meses depois, ao qual amava e que a visitou e
despareceu em seguida, para não ser nunca evocado, mas deixando em
seu corpo como que o ressoar de uma palavra.
(Comentar brevemente).

Como o comentário sugerido era para ser feito oralmente, nada
sabemos do que ele de fato queria dizer. Todavia, além de uma passagem de A rainha, em que se pode vislumbrar, talvez, algum sentido nas
palavras de Lins —
Penetrando, em criança, num quarto mal iluminado e que devia estar
vazio, tive a sensação de uma presença, uma respiração inaudível e
mesmo assim real. Ocorre-me, em A Rainha dos Cárceres, ante o gigantismo dos pássaros, algo idêntico, como se algum ouvido ou olho meu,
secreto, aí intuísse um ser invisível, abaixo da certeza mas nos limites
da convicção (Lins, 1986, p. 142).

— lembro ainda a gravação de uma entrevista para Edla van Steen, em que
Lins afirma que seu papel como escritor é imaginar um rosto que não existe.
Ora, no capítulo mencionado, Teresa “imagina” o rosto do filho (aliás, o exato
oposto de Lins, sempre em busca do rosto da mãe). No depoimento citado
ele se refere ao fato de ter agora adquirido consciência daquilo que escrevia,
da própria necessidade de procurar seus caminhos, imprimindo ao texto sua
individualidade. Ora, se ele vê O fiel como um texto de transição, é importante essa passagem do capítulo XL, com algo de metaficcional, de vez que
para ele imaginar algo que ainda não existe significa o ato da escrita.
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E a razão passional? Essa liga-se sem sombra de dúvida ao sentimento
de perda da infância, da brevidade da existência, pois Ascânio “angustia-se
com o desaparecimento de seus mitos”.
Sim, ele a reconhecia, aquela voz fazia bem, penetrava-o a sua maneira
de ser, mas o verdadeiro prazer de estar com ela, tinha as suas raízes num
tempo desaparecido. Ela deixara de ser miraculosa, era um ser despojado, um ser sem encanto e ele a amava ainda na sua pobreza. Amava a
dois mortos e certamente continuaria amando, dentro de alguns anos
amaria a um universo apagado, povoado de objetos e de seres humanos
sobrevivos ao próprio encantamento, pois as coisas se apagavam, as criaturas se apagavam, os cavalos de madeira eram fantasmas e a específica
beleza que fazia das moças uns seres fugitivos e remotos como pássaros,
também não tardaria a morrer. Tudo passava e a descoberta era cruel.
Como viver num mundo tão mutável, onde nada ficava, nada mantinha
a sua luz perene e mágica? (Lins, 1967, pp. 281-282).

É o registro da avassaladora consciência de que tudo passa, sentimento
que flagramos em sua obra não apenas em O fiel. Em “Os gestos”, lemos palavras de infinita beleza que descrevem o que ao velho André, de sua cama,
beira o “inexprimível”: a percepção da mudança enquanto observa a filha
Mariana, de costas para a janela, tendo ao fundo uma “claridade opalina”.
O resto das feições, mal se percebia; mas era evidente que algo se anunciava, um evento único, secreto — e ele conteve a respiração. A parte do
colo sobre que incidia a luz pálida fremiu, palpitou, os lábios se entreabriram, estremeceram as narinas. Soprou um vento forte, que agitou
seus cabelos e precipitou o tombar das gotas de água. Ela moveu a cabeça
em direção à luz, lenta, com um suspiro ansioso. O rosto era belo e se
renovava, como um ser adormecido que enriquecesse no deslumbramento de um sonho. O pai não se enganara, aquele era um momento
único, ela cruzava um limite: quando se afastasse, os últimos gestos da
infância estariam mortos (Lins, 2003, p. 21).

No conto seguinte, “Reencontro”, surpreendemos ainda o mesmo
sentimento:
Em silêncio, revejo nossa volta, a alegria fundida em tristeza e os ruidosos adeuses aos lugares e às coisas que nunca pudemos rever. “Sem que
o soubéssemos”, penso, “quase que nos apartamos ali de nossa infância”.
Pois o que veio a acontecer poucos dias depois fez-me suspeitar, não
sem amargura, que alguma coisa estava morta para nós; e que em seu
lugar nascera outra que ainda não entendíamos bem (Lins, 2003, p. 27).
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Nogueira Moutinho irá se demorar um pouco nessa questão, demora
que podemos acompanhar pelos textos que escreveu e por alguma correspondência trocada com o autor pernambucano. Crítico literário da Folha
de S.Paulo, Nogueira Moutinho (1977) escreverá em sua coluna dois artigos
sobre o romance: “O fiel e a pedra” e “Voltando a O fiel e a pedra”, ambos
publicados mais tarde, em 1977, em livro intitulado A fonte e a forma:
50 ensaios sobre a literatura brasileira contemporânea. No livro, vê-se registrado o ano da publicação original na Folha: 1964. No primeiro dos textos,
ele se referirá ao tema da infância a que já aludi:
Na verdade, Osman Lins, segundo nos confessa em Marinheiro de primeira viagem, procurou realizar na figura do menino Ascânio uma
tentativa de autobiografia infantil, dirigida sobretudo no sentido de
reconstruir pela memória, reaver pela imaginação a sua “Troia, cujos
muros pareciam-lhe inexpugnáveis”. A infância, para o romancista, é o
tempo da eternidade. “Eu queria reerguer, diz ele, com amor e lucidez,
o tempo da minha infância, minha mitologia”. [...] Ascânio é portanto o
nome dessa criança que todos fomos e que perdeu sua infância, arrancada aos campos duma Troia para sempre perdida. O Ascânio de Osman
Lins é, assim, o símbolo, a imagem do desaparecimento, da perda da
infância. Até aí, temos, confessadamente, a dívida do autor para com o
poema virgiliano (Nogueira Moutinho, 1977, p. 20).

Todavia não apenas esse trecho aproxima-se do que o próprio Osman
Lins chegou a falar de seu romance. Ao final do artigo, Nogueira Moutinho
falará de páginas nas quais “o gênio do romancista excede” e, dentre elas,
daquela em que Teresa vê revelada a face de seu filho, passagem cuja importância — como vimos — é destacada pelo próprio autor na palestra que fez
sobre seu método de composição. Após a leitura de carta encontrada na
Casa de Rui Barbosa, do crítico ao autor, comecei a refletir sobre se teriam
os textos do jornal sido “retocados” (ou refeitos) para aparecerem no livro.
A tal carta encontrada — datada de 13 de maio de 1964 — é, na realidade,
resposta a carta que recebera de Lins a respeito de seus textos no jornal, carta
que, todavia, nunca encontrei.
Ao lado disso tudo, porém, assaltou-me a inquietante e desagradável
sensação de ter sido imensamente superficial e incapaz de apreender
o essencial, o simples e o evidente no seu extraordinário romance. Em
alguns parágrafos límpidos e enxutos você me revela e explicita muito mais
do que eu fui capaz de exprimir em dois laboriosos artigos. Sobram-lhe
sensibilidade e precisão. Inquieta-me, sobretudo, a possibilidade de que
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você esteja imaginando que lhe atribuo uma intenção de servilismo em
relação à Eneida. Isto principalmente me estarrece, pois minha intenção
ao escrever sobre O Fiel e a Pedra era demonstrar exatamente o oposto:
a sua originalidade, a sua independência, conservadas integralmente após
o mergulho no misterioso e eterno poema de Virgílio, que lhe forneceu
o substrato, por assim dizer, do livro.
Como essa sua atitude vinha ao encontro de algumas ideias estéticas que
tenho pregado aos jovens poetas, decidi ressaltar principalmente esse
aspecto nos meus artigos. Vejo agora, porém, que, se não fui inexato, fui
enormemente insuficiente. Considero seu romance exatamente como
você o vê: “uma criação nova, nacional, pessoal, alimentada, antes de
tudo, pela sua vida”. Somente lamento, e quanto, não ter dito isto claramente nos meus artigos, ou, o que é infinitamente pior, ter dado a
impressão exatamente oposta.
Se você me permitir ou desejar, voltarei proximamente ao Fiel, desenvolvendo num artigo as ideias contidas na sua carta, que me foram de
extraordinário valor e muito me esclareceram na compreensão do livro.

Foi quando me dei conta de que teria de fazer uma busca no arquivo
digital da Folha, única busca possível nos tempos de hoje. Afinal, como
afirmar qualquer coisa a respeito dos artigos de Nogueira Moutinho, sem a
certeza de que haveriam sido alterados para o livro ou não? Se haveriam sido
reescritos após a crítica de Osman ou não? Ao descobrir que sua coluna —
na Ilustrada — era publicada aos domingos, comecei a procurá-la a partir de
março de 1964, levando em conta a data da carta que ele enviara ao escritor.
Vi então que haviam sido publicados dois artigos (praticamente ilegíveis na
tela), nos dias 12 de abril (“O fiel e a pedra” I) e 19 de abril (“O fiel e a pedra”
— Conclusão). Depois de muito tentar decifrar o que via à minha frente,
cheguei à conclusão de que os dois artigos, em realidade, formavam juntos o
primeiro dos ensaios do livro A fonte e a forma. Se isso fosse então verdade
(afinal eu não conseguia decifrar o que estava escrito ali), deveria forçosamente existir um terceiro, como a carta escrita pelo crítico sugeria: “Se você
me permitir ou desejar, voltarei proximamente ao Fiel, desenvolvendo num
artigo as ideias contidas na sua carta, que me foram de extraordinário valor
e muito me esclareceram na compreensão do livro”. Encontrei, então, na
coluna do dia 26 de julho de 1964, e dessa vez legível, o artigo intitulado
“Voltando a O fiel e a pedra” (ele utiliza aqui o mesmo verbo que utilizou
na carta: voltar), que é exatamente o que se lê (com o mesmo título) no seu
livro publicado em 1977. Todavia não sei dizer se o primeiro artigo do livro
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(dividido em dois, na publicação do jornal) corresponde na íntegra ao que
ele escrevera originariamente. Publicaria o mesmo texto que levou Lins a lhe
escrever, fazendo observações? Poderia talvez mantê-lo exatamente como
o escrevera, por honestidade intelectual ou até para deixar claro que essa
volta ao texto significava reparo ou acréscimo ao já dito? Não posso responder com certeza, mas quero crer que tenha sido assim. De todo modo, ele
gostava de seus próprios artigos, tendo-os denominado em sua resposta ao
romancista de laboriosos, talvez insuficientes, apenas, o que o novo artigo
poderia corrigir.
Em sua volta a O fiel, lembra aos leitores que havia, em artigo anterior, procurado estabelecer relações entre o romance e a Eneida de Virgílio
e que tratava outra vez desse tema por lhe parecer fundamental e por tê-lo
abordado de maneira insuficiente. Passo então ao trecho que me parece de
importância, provavelmente mentado a partir das palavras de Lins na carta
que lhe dirigira:
No romance, o menino Ascânio, nome evidentemente alusivo ao filho
de Enéas, é uma tentativa de recuperação da infância por parte do autor.
Essa busca, entretanto, não a desequilibra, pois a narrativa, como disse,
está toda voltada para a figura de Bernardo. Por isso, pode-se dizer que
Ascânio e Bernardo são o mesmo personagem, visto de dois ângulos,
sob duas perspectivas completamente diferentes: Bernardo de um ponto
de vista pragmático, Ascânio de um ponto de vista metafísico. Há uma
infinidade de pontos de contato entre ambos; quase todos os episódios
da vida de Bernardo são também experimentados pelo menino. Assim,
a travessia do rio por Bernardo, e a caminhada sob a chuva, de Ascânio; a posse de Teresa, por Bernardo, sob a rede, e o passeio de Teresa
e o menino sob a lua; a presença das viagens no espírito de ambos e
sobretudo as duas grandes lutas finais, a do menino com o invisível e a
de Bernardo com o visível, correspondem-se e são como a prefiguração e o cumprimento de um destino (Nogueira Moutinho, 1977, p. 23).

Ora, tudo nos leva a crer que essas são palavras que nascem daquelas
de Osman Lins imprimidas na carta que escrevera ao crítico da Folha, em
que deve ter repetido o mesmo comentário feito naquela outra carta nunca
enviada a Pierre Carré, a respeito de constantes temáticas, de obsessões suas.
Por fim, trago para esse texto carta de Lins ainda encontrada no IEB,
cujo destinatário é a amiga Laís Correa de Araújo, em que ele registra:
O fiel — alusão à justiça vertical do homem; a Pedra — alusão à vida
como sendo algo informe e duro, que o homem deveria moldar, dominar.
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Bernardo faz isso, modelando uma pedra. (É ainda, a meu ver, uma concepção um tanto aristocrática. Parece que eu subestimava, nesse tempo,
a pressão deformadora que a sociedade exerce sobre os indivíduos).
A Eneida. O paralelismo refere-se mais à fábula. O herói tem seu Reino
destruído. Parte para a reconstrução do Reino, enfrentando dificuldades. O Reino de Bernardo era apenas a sua pobre vida. Mas há um nexo
biográfico: na época em que escrevi a obra, os mitos da minha infância
morriam, eram destruídos.
Arcabouço do romance, construção. Baseia-se, principalmente, no
paralelismo. V. Kenneth Burke, “A forma repetitiva”, in Teoria da Forma
Literária, pág. 129. (Ed. Cultrix) Também: “Théorie de la Littérature”,
textos dos formalistas russos, Seuil, págs. 184 e segs. Além disso, o andamento é vagaroso, imitando certo hieratismo da tragédia grega.9

Embora ele não aprofunde o comentário, fica aí patente um paralelismo também entre os dois personagens, Bernardo e Ascânio, ambos vendo
destruídos os seus reinos: a vida de um, a infância do outro. A palavra “repetição” já usada antes por Lins também acentua essa ideia, pois há um evidente
paralelismo entre os acontecimentos que envolvem Ascânio e Bernardo ao
longo de todo o romance. Além disso, vemos aqui um Osman Lins leitor de
teoria literária. Não que o ignorássemos, apenas torna-se, aqui, mais evidente.
Mas a carta a Laís continha ainda informação que preencheria aquele
vazio relativo ao momento em que Lins teria dado aquela palestra sobre seu
método de composição:
Na PUC, tudo decorreu normalmente. Não sei o que faça: tenho a
impressão de que os equívocos a meu respeito aumentaram. O fato de
eu dizer que nunca tivera, como programa, ser um autor de vanguarda,
provocou reações mais ou menos fortes. Será um crime, ou, no mínimo,
será ofensivo não pretender ser de vanguarda?

E, de fato, no manuscrito “Métodos de Composição” pode ser lido:
“É sobre meu processo de trabalho em A. [Avalovara] que centrarei esta
exposição. Antes: definir minha posição em relação à vanguarda. Assim,
não é com preocupações vanguardistas, mas por haver chegado, através da
meditação e do trabalho a uma certa visão do mundo e da literatura que
concebi e realizei esse livro”. Sendo a carta de 3 de agosto de 1976, a palestra

9

OL/RS/CA/0281. Carta de 3 de agosto de 1976.
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situa-se um pouco antes disso e coincide com o que eu havia imaginado.
E ainda ficamos sabendo onde aconteceu.
Ao final de minha releitura do romance, e da consequente enumeração dos achados em arquivos sobre ele, dou-me conta de que tudo nesse
livro adquire uma “insuportável intensidade” e, assim como nos sonhos do
protagonista, em que das montanhas esplendentes saltava o ouro à flor da
terra, descubro fascinada que a força que emana de Bernardo e de Teresa
— o fiel, a pedra — é puro ouro à flor da página. Sim, ouro, ouro a que se
chega ao termo da busca. Como Abel, ao ouro alquímico (símbolo que representa a mulher inominada) e, consequentemente, à sua escrita plena. E não
é justamente isso de que fala o professor de A rainha, ao se dirigir imaginariamente à sua amante?
Tua vida, Julia, foi uma extensa vigília e tudo preparava o teu livro,
termo da peregrinação. Ele era o ouro do teu ser, o que resta do que
os anos queimam, nada em ti valeria o que ele pudesse valer [...]
(Lins, 1986, p. 214).
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O FIEL E A PEDRA NA CONSTRUÇÃO
DA OBRA OSMANIANA
Odalice de Castro Silva1

A palavra define, capta, dá a forma; revela a plasticidade do universo. Na palavra encerra-se, contém-se
uma inteligência que tende a tornar-se corpo;
a palavra parece a profundidade de um impulso
que desce para tornar-se o mais parecido possível
com uma coisa; um sentido à procura de sua forma.
(Maria Zambrano)
A verdade não emerge da tentativa de fazer o pensamento corresponder às coisas. Se estivermos
realmente interessados na verdade, mais que procurá-la à plena luz, temos de tentar alcançá-la ali,
naquela zona em que luz e sombra se encontram,
submetendo-nos a todo seu efeito perturbador. [...]
(Mauro Maldonato)

Uma soleira
Aos leitores de Osman Lins que conhecem sua obra pelos primeiros escritos e vivem um encontro com O fiel e a pedra, o denso romance parece-lhes
um momento em que se reúnem conquistas iniciadas como “exercícios de
imaginação” e mergulho em obras de sua formação, clássicos, a partir dos
quais se consolidou a decisão de tornar-se um escritor.
1

Graduada em Letras, em Letras-Italiano e em Letras-Francês e mestre em Letras pela Universidade
Federal do Ceará, doutora em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
(UNESP). É pesquisadora da Universidade Nova de Lisboa e professora titular da Universidade
Federal do Ceará.

Os encontros posteriores ajudam-nos a tomar consciência de que
um feixe de caminhos e de ramificações tornou o escritor, esteta e pensador
pernambucano capaz de ousadias formais que nos surpreendem a cada vez
que relemos as peças de Nove, novena (1966), as realizações compostas de
Avalovara (1973), A rainha dos cárceres da Grécia (1976) e a pequena joia
“Domingo de Páscoa” (1978).
São realizações em que o princípio da complexidade (Morin, 2013,
p. 112) abre aos leitores raios a uma percepção multidimensional e multidiscursiva de técnica narrativa, reflexão crítica interna ao signo e questionamentos
a respeito da vida e da existência humana em muitos porquês.
Uma espécie de ligação sentida desde cedo pelo escritor entre a vida e
a escrita, a solidão e o desamparo de personagens de histórias tão parecidos
e tão diferentes com o que as pessoas, os lugares e o tempo tecem no cotidiano de uma realidade que não oferece atrativos. A percepção de Osman
Lins e as reflexões de Morin encontram-se no lugar dos livros na formação
dos dois pensadores:
Na verdade, penso que os livros que contam em uma vida desvelam uma
verdade ignorada, oculta, profunda, que trazemos em nós. Os livros nos
propiciam a dupla alegria de descobrir nossa verdade descobrindo uma
verdade exterior a nós mesmos. Acrescento, porém, que os grandes livros
também nos ajudam a formatar esta verdade que nos é própria e que,
de início, é informe. Outra verdade, a princípio estranha, acopla-se à
nossa verdade, incorpora-se a ela, ajuda-a a tomar forma, transforma-se
em nossa verdade (Morin, 2013, p. 112).

A “educação sentimental” de Osman Lins, em que os livros a que teve
acesso, no início, num sentido mais denso, abarca as circunstâncias mais
imediatas de sua existência, das quais tomava consciência através do que
lhe estava ao alcance, as pessoas mais próximas, os lugares e seus limites,
mas sobretudo, a percepção de incompletude da vida, pelo que as palavras
guardavam e evocavam, mundos outros, vivências e experiências que tumultuavam sua tão recente e parca “descoberta do mundo”: “Aprendi muito cedo
a viver para dentro e a inventar palavras. Passava horas lendo fosse o que
fosse: quase posso dizer que as palavras (e um cão que, por sinal, chamava-se
Veludo) me serviriam de irmãos” (Lins, 2008, p. 145).
“Viver para dentro” e “inventar palavras”: a angustiosa procura de uma
verdade para si e intuir uma imaginária verdade a si exterior são dramas que
acompanham o escritor em sua dupla vida, uma a que ele vivia, incompleta,
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de lutas e de algumas vitórias, na superfície do dia a dia, e a outra, a de palavras
e de símbolos, com os quais construirá um mundo. Este, aos poucos, exporá
aos leitores as verdades vislumbradas nas vidas paralelas e provisórias de seus
personagens: “Só com a maturidade adquire o ficcionista a coragem para olhar
de face o mundo exterior, as coisas materiais, o concreto” (ibidem, p. 151).
Começarão os verdadeiros conflitos entre o si e o outro, com as garras
do tempo e do mundo.
Entre O visitante (1955) e as narrativas de Os gestos (1957) não acontece, de forma estanque, absoluta interiorização ou uma exteriorização que
marcasse as formas em delineamento plástico de Nove, novena (1966), como
o fez o seu autor, embora sejam inesquecíveis os mergulhos no humano,
a exigir uma demora em si.
As iluminações, os instantâneos abertos nas cenas, tanto no romance
quanto na contística das duas coletâneas, mesclam-se aos contatos do mundo
pessoalizado, povoado de mitos que acompanharão o escritor a cada passo
de sua obra, bem como as ilações, com uma visão mais para fora de si, para
ver o distante, o outro.
Acentua-se uma consciência de raios cada vez mais distantes, desde
as vinculações com relatos de acontecimentos registrados nos anais de nossas origens (ibérico-nordestinas), até uma mais ampla consciência histórica.
Pelo duplo movimento, para si e de ir ao outro, Osman Lins prepara-se,
de modo febril e amoroso, para escrever o seu romance O fiel e a pedra (1961),
em tons de épico. O fiel e a pedra não é apenas mais uma entre publicações
pós-romance de 30 do Nordeste. As décadas de 1920 a 1950 já haviam declarado e discutido suas próprias linhas e seus manifestos já haviam provocado
reações tanto de adesão quanto de recusa.
Uma fase de notas neorrealistas, de ênfase sociológica, e muito necessárias já havia apresentado uma produção que se decantara em obras que
se tornaram representativas de décadas de muitas lutas contra atitudes
arbitrárias e exposição candente de desigualdade social, fermentando sociedades de muitos estratos, a dificultar uma equidade de direitos humanos e
por deveres justos.
O romance osmaniano promove uma lavoura por mitos arcanos,
que despontavam metaforizados nas cenas e quadros dos contos e de situações na escrita de textos, primeiro, dados a público e depois, integrados
ao corpo textual de O visitante, de O fiel e a pedra, ou de crônicas de forte
pendor autobiográfico, como as encontradas em Imprevistos de arribação,
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volume 1, Primeiro Caderno, Ficção inicial, entre 1949 e 1957 (Andrade,
Moreira & Dias, 2019).
Pessoas, lugares, paisagens, objetos reúnem-se pela rememoração, nas
imagens retocadas pela artificialidade das figuras que passarão a compor
tramas, enredos, personagens, atmosferas, mediante um domínio formal já
alcançado pela percepção de Arte Poética como procedimento, de técnica
e estrutura textual.
A percepção de uma imagética trabalhada agora por uma determinação muito firme de destacar as instâncias de expressão afirma-se, a fim de
que a ficcionalização de lembranças tome uma forma poética.
A rememoração não devolve a vida, ela a desrealiza por uma operação
de memória modificada por convenções afirmadas pela tradição literária,
convenções alteradas pelas particularidades estilísticas, em consonância com
escolhas conscientes, outras não tão conhecidas, nascidas entre o visível e o
invisível, segundo Merleau-Ponty (2013, p. 94), ao discutir as relações entre
vida e obra, principalmente a respeito da afirmação da Arte de Leonardo
da Vinci (1452-1519) e, nesse ponto, é possível uma ilação ao que leitores
constatam acerca de Osman Lins:
[...] conseguiu fazer de tudo o que viveu um meio de interpretar o
mundo — [...] Quando se passa da ordem dos acontecimentos para a
da expressão, não se muda de mundo: os mesmos dados a que se estava
submetido tornam-se sistema significante. Aprofundados, trabalhados
pelo interior [...] tornados transparentes ou mesmo luminosos, e capazes de esclarecer não só os aspectos do mundo que se lhes assemelham,
mas também os outros, por mais que tenham sido metamorfoseados,
não deixam de estar presentes (Merleau-Ponty, 2004, p. 94).

Entre os possíveis do visível e do invisível da escrita e da expressão
“tornados transparentes ou luminosos” estão também as inscrições de um
estilo de tonalidades várias, a marcar certa fuga a modismos e palavras de
ordem, mas avançar para um rosto-verdade, isto é, a sua marca.
Os leitores aprendem a ler em O fiel e a pedra algumas matrizes já
um tanto amadurecidas em Os gestos, como o entretecer do tecido narrativo, a pôr em ação o conjunto em equilíbrio de enredo, movimentos, por
personagens arcanas, espaços submetidos à constrição de palavras em frases arranjadas a construir um ritmo e a seu narrador. Ele tem em memória
viva alguns ícones, dos quais se vale para aproximar-se e afastar-se de sua
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própria história: Osman Lins mantém o fiel em equilíbrio, entre tensões da
vida e da obra.
Como O fiel e a pedra cumpre uma geometria traçada para a soleira e
os limites de um projeto a realizar seu próprio rito, o de pôr-se em fronteira,
a sua feitura reunirá dois símbolos: o fiel da balança, a pedra a equilibrar o fio pendular.
O tempo para cumprir o destino quase épico do herói osmaniano,
um ser de caráter virtuoso, já traçara seu próprio andamento. Um andamento calculado para a escrita e um ritmo para a leitura, nem mais e
nem menos: a medida precisa que o relojoeiro ajustou nos ponteiros da
“máquina do mundo”:
[...] ela apanhou o candeeiro [...] Em suas mãos a chama palpitava,
refletia o pulsar do seu sangue. Ele deu um passo, estendeu a mão,
retirou o peso do prato da balança [...] O fiel oscilou e ficou na vertical
(Lins, 1961, p. 206).

A candeia, a chama, o fiel: os tempos do narrador não se contam em
separado, mas cruzam-se no átimo em que as imagens se juntam, ou enquanto
o fiel oscila para se verticalizar e Bernardo Vieira Cedro reveste-se do caráter que o singulariza, tanto para aquele momento em que ele surge como
uma figura arcana quanto para o instante em que os leitores o percebem na
grandeza de um homem comum.
Travessias
Ascânio
A multidão ululava, a banda tocava, misturavam-se os gritos dos pregões e ele se sentiu no limite de dois mundos, o mundo do rumor e o
mundo do silêncio. Que viria a suceder, dentro em breve, naquela fronteira? Por que não ia embora e que chamado o atraíra? Agarrou-se ao
portão, com o sentimento de um mistério ainda não presente, com o
qual haveria de bater-se e que talvez o destruísse. Um pássaro invisível
cantou sobre o muro, penetrou no pátio (Lins, s. d., p. 307).

Detalhe de um quadro de O fiel e a pedra, do capítulo XLVIII, cuja didascália
refere-se àquele momento como “Domingo de Festa. A luta com o invisível
e a migração dos ídolos. O menino decide o seu destino”, o que prepara os
leitores para a cena decisiva, a travessia de menino a homem, como se lê no
frontal do desfecho da narrativa.
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“Que viria a suceder, de dentro em breve, naquela fronteira?”A fronteira surge como uma confluência de ícones que alimentaram princípios
forjadores da formação de Osman Lins. As vivências primeiras parecem se
reunir, não para fuga ou abandono dos alicerces que desenharam personagens
entrevistos em diferentes momentos e situações da vida: Bernardo, Ascânio
e o narrador. E neste, aqueles dois projetados intercambiam percepções de
realidades com muitas semelhanças: certo sentimento de solidão, dúvidas,
incerteza, por ter como que perdido o ardor de buscar a alegria que lhes
escapou — de desolação.
O fiel e a pedra, nos 60 anos de circulação entre o leitor culto e o leitor comum, em confronto com tantos textos ficcionais que se inscrevem na
História da Literatura como representantes de momentos marcados por tendências vanguardistas na narrativa literária brasileira, o romance toma uma
feição própria, ao destoar de convenções traçadas em leis, hoje, recolhidas a
arquivos e por terem cumprido prévias expectativas para o sistema literário.
Osman Lins, na escrita de O fiel e a pedra, não reduz a força do
enredo romanesco, mantém-no, como um elo na direção dos leitores, não
obstante a década de 1950 evocar, mediante propostas dos “novos romancistas”, com que o escritor conviveu, a escrita de um romance “sobre quase
nada”, com personagens esvaziados dos traços que caracterizam aqueles que
põem a ação em cena.
A “era da suspeita”, para situar a desolação dos tempos, no belo título
do livro de Nathalie Sarraute (1900-1999), já começara, e havia muito tempo
estava instalada e prenunciara as catástrofes que se avizinhavam.
Tanto Tropismes (1939) como L’Ère du soupçon (1956), de Sarraute,
provêm da angustiosa convulsão que abalara uma certa percepção de era de
confiança, de estabilidade e de persistência por expectativas de felicidade,
como uma ilusão necessária, que marcou em alguns cenários conquistas
tecnológicas para o progresso.
Uma era de suspeita avançara célere pelas décadas da primeira metade
do século XX a contribuir para tornar a ficção osmaniana agente de uma
percepção sensível aos sofrimentos de guerras num contínuo reabrir de feridas da discórdia e do ódio.
A percepção osmaniana do mundo não comportava, como não se
mostrou possível, em sua obra, nenhum sinal de crença desarmada nos
sentimentos humanos. Ascânio, Bernardo e o narrador são divididos entre vislumbres de iluminada esperança e sombras que nascem do mistério do mundo.
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Ênfase formal e acentuada expressão estilística marcam a ultrapassagem da fronteira de 1961, mas com toda força do que prende o narrador
aos leitores: os nexos entre ficção e realidades possíveis.
O fiel e a pedra representa, então, o ponto para o qual converge tudo
o que eu fiz antes e o ponto de onde parte o que vim a fazer depois.
[...] Eu continuava a dever muito aos meus antecessores, mas em outro
sentido. [...] O êxito do escritor é secreto: mede-se pelo seu texto e
pela fidelidade a si próprio num mundo que tem tudo para o destruir
(Lins, 1979, p. 169)

Antes, Osman Lins esclareceu: “O homem que eu conheço e sobre o
qual posso escrever é o que vive a mesma aventura que eu” (ibidem, p. 169).
Tanto o autor quanto o leitor ligam-se a passados que os precederam e,
em relação a eles, vivem entre o presente e o futuro, entre o exíguo átimo
do que chamam de agora (embora este seja constante e sucessivo) e o desconhecido que virá.
Como Osman Lins descarnaria seus personagens se eles nasciam de
dentro da suspeita e do ambíguo?
O fiel e a pedra, do momento em que foi dado a ler, recebeu interpretação de escritores e de estudiosos que se colocaram entre a tradição
literária, evocada por intermédio de grandes poetas e pensadores e seu
momento histórico, reafirmando a força desses fundadores na formação
humanística de seu autor.
Entre outras contribuições, lemos de Lygia Fagundes Telles, na orelha direita e na esquerda do livro, em 1961, para a Civilização Brasileira, na
1ª edição; de Massaud Moisés, em 1974, para edição do Círculo do Livro;
de Nelly Novaes Coelho, em 1966, em Ensino de literatura. Massaud Moisés refere-se a um artigo que escrevera em abril de 1962, sobre o romance.
As leituras críticas destacam as filiações clássicas de Osman Lins, tanto
nas epígrafes — ao Cancioneiro Popular a Geórgicas, de Virgílio, a Os Lusíadas,
de Camões — quanto nas didascálias, ao longo das quarenta e nove rapsódias — em que às referências citadas juntam-se Eneida, de Virgílio, Odisseia,
de Homero, “Sermão do Mandato”, de Vieira, Salmos, em todas evoca-se
um clamor de medo.
As referências assentam a linguagem, a forma, as bases filosóficas do
autor e de O fiel e a pedra e, ao mesmo tempo, lançam aos leitores os desafios
de integrarem a narração e de ver e interpretar a proximidade e a distância
entre matrizes do pensamento, matrizes conceituais, a respeito da condição
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humana e os personagens em drama, entre o medo, os porquês da vida, entre
as dúvidas e os deslumbramentos de existência em si, a dividir com outros
as circunstâncias em que se movimentam, sem que todos tenham os mesmos vislumbres do mistério.
A consistência dos personagens, na visão dos leitores, distancia-se
do formato apenas em “ele”, “ela”, desnomeados, a expor, sem pessoalidade,
suas frustrações e vazios, espasmos de revolta, de desabafo, resguardados
na neutralidade que os salva de identidade.
Se essa foi a “substância viva” de algumas produções literárias que
se notabilizaram como a base de interpretação da vida, desde os inícios de
Osman Lins, pelos anos de 1940, a escritura se percebe em seus textos no
cruzamento de vários caminhos em constante travessia.
De dentro da percepção crítica de intérpretes acima referidos, passo a
destacar as linhas que os aproximam e que os distanciam de uma leitura de
O fiel e a pedra, a partir de diferentes pontos de vista, o que é esperado pelo
leitor comum, uma acessibilidade à interpretação, ao mesmo tempo em que
se observam os cruzamentos com críticas que Osman Lins escreveu sobre a
ficção de Lygia Fagundes Telles.
Foram publicadas, a primeira, em 1955, “Notas sobre um romance”,
para o Diário de Pernambuco, de 13 de novembro, e a segunda, “Evolução
de Lygia Fagundes Telles”, para o Jornal do Commercio, do Recife, de 18 de
junho de 1961, enviado de Paris, como “Gentileza da Panair do Brasil”.
O artigo de 1955 analisa Ciranda de pedra (1954), e o de seis anos
depois examina Histórias escolhidas (1961), coletânea que reúne contos
que, para Osman Lins, apontam uma “evolução” na contística de Lygia, mas
discorda da omissão de contos de Porão e sobrado (1938) e de Praia viva
(1944), o que, segundo Osman, não permite que o leitor acompanhe um
traço importante do domínio mais tarde alcançado. O leitor é privado de
encontrar-se com raízes que vão conferir a outras narrativas uma maneira
própria da contista:
É bem característico de sua prosa, um frêmito escondido e que apenas
adivinhamos dentro da ilusória placidez exterior. [Noutras ocasiões] Há
sempre um gesto breve, uma evocação, uma alusão, que se introduzem
na cena e lhe dão um timbre próprio, às vezes poético, quase sempre
pungente (Andrade, Moreira & Dias, 2019, p. 185).

O destaque de Osman Lins para o “pacto com o invisível” na contística de Lygia parece fasciná-lo, como um reencontro de formas de olhar e
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de ver os mistérios do humano e do mundo, o que os leitores já provaram
desde as narrativas de Os gestos.
Os comentários são de um leitor-escritor que, em espelho, reúne, aos
escritos de outro, uma afinidade de sua percepção, como quando se refere ao
que o próprio Osman identifica como “uma dolorosa lucidez, uma ternura
profunda pelo ser humano e mesmo pelos bichos. Mas sobretudo pelo ser
humano” (ibidem, p. 186).
Percebe-se na interpretação osmaniana uma evocação poliédrica da
natureza e do comportamento humano. Antes de iniciar sua leitura crítica
da construção de O fiel e a pedra, Lygia assinala a prudência do escritor por
não haver feito nenhuma publicação de romance ou conto muito cedo, de
que viesse a se arrepender.
O leitor observa que Lygia publicou seu livro de contos, Porão e
sobrado, aos quinze anos, e Praia viva, aos 21, o que a levou à decisão de
não os reeditar, ou incluir alguns desses contos em antologias, a fim de não
os expor a uma severa avaliação crítica dos leitores cultos.
Osman Lins apresenta, desde O visitante, segundo Lygia, “em cada
página, em cada linha um perfeito conhecimento do necessário conhecimento da estrutura psicológica e literária” (orelha esquerda do livro), o que se
revela em “A história desse estranho visitante de mãos úmidas e voz branda,
de uma paciência de água sinuosa e mansa e empapar sem nenhuma pressa
todas aquelas vidas em torno...” (ibidem).
Lygia aponta destaques que, logo a seguir, em relação às narrativas de
Os gestos, de um “artesão exigente e insatisfeito”, a revelar “uma redação correta, de apurado bom gosto [...] a preocupação da forma, essência e forma
de mãos dadas para o total domínio e posse da arte de escrever”.
A escritora considera O fiel e a pedra, naturalmente, àquela altura,
“o ponto mais alto [...] uma verdadeira obra-prima e que ficará [...] na difícil
galeria dos nossos livros imorredouros”.
A ênfase nas ligações dos personagens com suas raízes constitui-se num
ponto alto na arquitetura romanesca, e “que riqueza e que poesia emanam
dessas páginas cheias de vida e profundo conhecimento da natureza humana”.
Para Lygia, Bernardo é “como um sulco cavado no chão”, um risco
profundo no “interior do personagem” e na vida dos que lhe são próximos,
como para Teresa, seu esteio e fator de equilíbrio para o “fiel da balança”, em
que por ela se juntam o medo e a “derradeira tentativa de vencer o medo”.
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As resistências do personagem tinham sido desafiadas no capítulo em
que se narra a passagem de Ubaldo e seus homens, o de número XXXIV,
os visitantes cercam a casa no silêncio da noite, forçam a entrada, a anunciar
o que se aproximava, a grande luta com o adversário: “A morte que espera
por detrás de cada arbusto. No silêncio de cada pedra. No arfar inocente de
cada bater de asas”.
Lygia interpreta a “noite negra” do confronto com Nestor como “o mais
belo instante do livro: quando o homem se vê só, completamente só, na noite
em que o Bem e o Mal se entrelaçam e como que formam um único corpo...”.
Nos capítulos finais há um “alento de esperança”, quando “o inimigo,
embuçado na noite, tende a desaparecer com ela”, e ouve-se de dentro da
“aurora [que] não tarda”, um acontecer de esperança em “Havemos de vencer!”.
O romance é ainda associado por Lygia aos livros de John Steinbeck,
aproximando-os “a mesma força bruta nos seres capazes de todas as grandezas e mesquinharias, pobres figuras de argila são tocadas por um sopro
lírico perpassando por todas as páginas como uma refrescante aragem
de beleza e paz”.
O romance acontece para Lygia como um evento, um acontecer para si,
o que o torna, na interpretação de Alfredo Bosi desse fenômeno, um evento,
dada a força de seu olhar hermenêutico para a construção dos personagens,
como em ações vivas dentro de um enredo de depuração épica, no desenho
de tensões nascidas de dentro das circunstâncias e contingências de sua
humanidade: “Quanto mais denso e belo é o poema, tanto mais entranhado
estará em seu corpo formal «o mundo» que se abriu no evento e se fechou
no claro-escuro dos signos” (Bosi, 1988, p. 286).
Em “O fiel e a pedra, hoje”, Massaud Moisés, em prefácio ao romance,
é provável que de 1974, pois ele afirma que “passados cerca de treze anos do
seu lançamento, creio ainda procedente o juízo que externei em artigo de
1962 [...] um romance capaz de ficar e mesmo de marcar a ficção brasileira
dos últimos dez anos” (Lins, 1974, p. 17).
Massaud Moisés destaca em sua leitura uma visão ontológica a marcar
uma verdade interior do autor a espraiar-se na composição dos personagens
que acionam as faces do invisível que as cercam:
[...] a seriedade com que já encarava a Vida e Literatura, entrelaçadas
e confundidas, obrigava o escritor a repudiar desde o começo, o sorriso ou o ato inconsequente. [...] obra base [...] alcança o justo e o alto
equilíbrio entre as duas tendências, a introspectiva e a experimentalista
(Lins, 1974, p. 13).
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Para Massaud Moisés, uma fase experimentalista atrai Osman Lins,
sobretudo a de natureza formal “ou pelo romance como metalinguagem que
se autoexplora, autojustifica e autodevora, [...] se instalou no espaço imaginário do escritor” (ibidem, p. 13).
Igualmente, para o crítico, como uma ficção de “tensão dramática
e metafísica” e despontam, tanto os conflitos sociais (Bernardo e Teresa,
Nestor e seus capangas) quanto os de natureza cósmica; ou seja, a luta do
Homem diante de si e do mundo, nos confrontos com o desconhecido que
ameaça dominá-lo.
Ele observa também que o que se narra é transfigurado por uma poesia latente, realidades rememoradas entre “névoas”, “ou entrevistas na luz
coada de vitrais penumbrentos”, ou atingir o centro de suas linhas de força:
[...] a imagem total do homem ansioso de reconquistar a perdida ou dispersa unidade essencial. Assim, com retratar o desespero de um ser que
(re)constrói a sua essência com os retalhos de sua existência, o romance
bordeja a problemática existencialista (ibidem, p. 16).

Para Massaud Moisés, nós, leitores, nas últimas páginas do romance,
“Presenciamos uma cena de tragédia grega ou Shakespeareana, em que o
pathos transborda de mal e mal se descarrega na morte, por meio de que
o bem exerce o seu equívoco domínio” (ibidem, p. 16).
Ao final de seus comentários, o crítico afirma: “Romance denso,
maduro, resistiu ao vendaval demolidor do novo-romance francês e à erosão
do tempo e das novidades embriagantes” (ibidem, p. 17).
Sem jamais permitir à sua linguagem qualquer desleixo, mas, de uma
exatidão das heranças fiéis às origens da Língua Portuguesa, os nomes de
plantas, animais, lugares registram em suas raízes os vínculos ibéricos de seu
nascedouro, conduzida por diferentes registros de expressão literária.
As notações ontológicas, eivadas da determinação de Bernardo pelos
princípios que entalharam em Cedro ou pedra, as feições de seu rosto-verdade, observadas por Lygia e por Mossaud Moisés, o são igualmente por
Nelly Novaes Coelho. O capítulo de seu O ensino da literatura dedicado a
O fiel e a pedra aponta o autor como criador de seus personagens, Bernardo
e Teresa, como símbolos da grandeza humana, pelos caminhos de um novo
humanismo, ao expor a “exploração do homem pelo homem, a exploração
dos desamparados da fortuna pelos poderoso, Osman Lins constrói a epopéia de um homem” (Coelho, 1966, pp. 438-439)
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Na análise de Nelly Novaes Coelho, “É a vontade do homem determinada por uma obscura, mas poderosa essência, que molda gestos, decide
destinos” (ibidem).
Há que observar também que embora a crítica enfatize a diferença
entre Bernardo e Ascânio, as oposições são, por sua vez, faces da complexidade de figurações heroicas, como, do primeiro, a ação, “os valores
da vida”, “do comportamento humano” consigo e com o outro; no último,
a “contemplação”, “o mistério da vida, o fluir do tempo”, as “indagações existenciais”.
Nelly examina as alusões à épica clássica, as apropriações em desleitura, reescritas que revitalizam as páginas rememoradas no texto osmaniano,
sobretudo nas alterações necessárias ao contexto da ação do romance.
Não é mais contra monstros, gigantes ou deuses enfurecidos que o
“herói” moderno precisa oferecer combate. É contra a surda corrupção
engendrada pela força que move o novo mundo: o dinheiro, símbolo
de realização do homem atual (ibidem, p. 443).

Dado a público na entrada dos anos 1960, de atmosferas múltiplas, tanto pelas tensas pautas libertárias quanto pelas existencialistas,
a conviverem com os miasmas dos conflitos recentes e divisões e intolerâncias, observa Nelly:
O clima épico-lírico que dele se evola da primeira à última página, já
está bem distante daquela sensação de náusea ou de absurdo que torna
asfixiante a atmosfera de certa linha de romances contemporâneos. [...]
já franqueamos as fronteiras de um novo humanismo, uma nova atitude
vital simbolizada pela fidelidade visceral de Bernardo à própria essência, ao ser autêntico, contra o qual se erguem as forças destruidoras da
ambição, do vício, das paixões descontroladas, mesquinhas, estéreis...
(ibidem, p. 447).

No fecho do texto crítico, sua autora reafirma uma visão idealizadora
do herói, com uma pureza de caráter que o coloca como uma impossibilia, uma figura retórica bem antiga: a completude do épico e sua grandeza
quase humana, quase divina. O que o desloca do comum é que ele se apresenta como um feixe de contradições, de faces em difícil equilíbrio, o que
faz dele humana gente.
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As últimas palavras do romance parecem um apaziguamento, um
encontro com o mistério de existir, mas nesse momento, “A vida lhes parece,
nessas horas, um velho bicho selvagem, adormecido a seus pés” (Lins,
1961, p. 343).2
Acrescento, entretanto, aparentemente adormecido aos pés de Teresa
e Bernardo. Como se olhando-o, vissem também, o rosto-verdade, caçado
pelo autor durante a lavoura dos mitos arcanos, daqueles que nunca deixaram de povoar as suas histórias.
Epílogo com perguntas
As epígrafes para este texto, eivado de reticências e hesitações, valem-no com
meditações que abrem caminhos ao plano do diálogo com algumas questões
que atravessam, de minha perspectiva, as grandes linhas de O fiel e a pedra,
são pensadores que se juntam ao colóquio proposto.
As epígrafes apresentam um esboço interpretativo que liga o romance
a representações arcanas e ancestrais da formação e da vida de Osman Lins.
As linhas gerais do romance concentram-se, por meio da ação, dos
atores e de seus dramas, em indagações que aproximam vida, arte, o mundo,
o visível e o invisível, os porquês de existir.
Entre as questões perseguidas está a verdade buscada na ânsia com
que um rosto foi buscado, com sofrida impaciência, na construção de ficções
da vida, nas tentativas de dramatizar as lutas com o mundo. Lutas travadas
entre os momentos “em que luz e sombra se encontram”, em que a palavra
é ação em uma luta injusta: desliza, escorregadia, escapa e foge das mãos,
como um impulso que mergulha uma profundidade, lisa, para, de palavra,
“tornar-se o mais parecido possível com uma coisa”.
As vozes aqui reunidas deixam perguntas para o incompleto, o
que espera: a arte como a feliz possibilidade da incompletude, de fazer
perguntas à liberdade da linguagem poética, voltar com elas ao “denso e
belo romance”.

2

Essas últimas palavras do romance aqui referidas constam apenas na edição de 1961, tendo sido
mudadas a partir da edição de 1967 revista e modificada pelo autor, conforme se pode ver no capítulo
seguinte deste volume. (N. E.)
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PARTE 5

Da primeira para a segunda edição

O FIEL E A PEDRA:

da primeira para a segunda edição
Nelson Luís Barbosa1

Remanescentes de uma edição
O fiel e a pedra teve sua primeira edição em 1961 pela editora Civilização
Brasileira, do Rio de Janeiro, tendo recebido o prêmio Mário Sette, oferecido
pela União Brasileira de Escritores (UBE) em Recife (PE).
Em uma carta para Hermilo Borba Filho de 10.5.1965, Osman conta
que se indispôs com Ênio Silveira, o editor da Civilização Brasileira, numa
carta nada amigável. Diz Osman: “Mando também cópia da última carta
que fiz ao Ênio, em resposta à qual ele, naturalmente, rompeu comigo.
Em compensação mandou pagar-me o saldo de direitos autorais, mesmo
sem a venda dos livros restantes. Em tempo: recebi de volta o dinheiro que
eles me cobraram pela revisão”.
Àquela ocasião, os livros a que Osman se refere editados pela Civilização Brasileira são O fiel e a pedra (1961) e Marinheiro de primeira viagem:
literatura de viagem (1963), dos quais, se presume, recebeu então o saldo

1

Graduado em Francês-Portugues, mestre e doutor em Letras pelo Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade
de São Paulo (FFLCH-USP). Pós-doutor pelo Instituto de Estudos Brasileiros (USP), com pesquisa
documental, edição de texto fidedigno e anotada e introdução das cartas trocadas entre Osman Lins
e Hermilo Borba Filho entre 1965-1976: “E viva a vida! Correspondência entre os escritores Osman
Lins e Hermilo Borba Filho”.

dos direitos autorais. Osman não mais voltará a publicar pela Civilização
Brasileira em razão desse rompimento.
O problema da “revisão” paga pelos autores já havia sido comentado
por Hermilo em carta de 2.5.1965, em que reclamava das arbitrariedades
do “revisor” da Civilização, na qual publicou grande parte de sua obra, pago
pelos autores: “Por outro lado, nenhum poder de sanção quando um miserável dum revisor (pago por conta dos direitos do autor) comete perto de
50 erros. Bolas!”.
Atente-se, pois, ao destaque dessas cartas que dizem respeito ao fato
de que os direitos pagos incluíam a “revisão” que era cobrada dos autores,
revelando assim ser uma prática comum dos editores descontar dos direitos
dos autores o pagamento dos serviços de revisão do livro para sua publicação. Ou seja, presume-se dessa informação que o editor [Ênio Silveira/
Civilização Brasileira] não mantinha com o revisor uma relação empregatícia
direta, transferindo ao autor e seus direitos o custo do serviço da revisão das
obras editadas. E Osman sempre primou pelo rigor no acompanhamento
dessas questões editoriais concernentes à sua obra, mas também ao ofício
do escritor de modo geral.
Esses fatos parecem, em princípio, poder justificar, grosso modo, ou
permitir intuir o problema encontrado na edição de O fiel e a pedra de 1961
para que sua edição de 1967, já pela Livraria Martins Editora, traga em sua
página de rosto a informação de “2ª edição”, porém como “Revista pelo
Autor (texto definitivo)”.
Ainda na correspondência de Osman a Hermilo, a respeito dessa
segunda edição do romance, consta apenas uma menção em carta de
21.11.1967 a Hermilo: “O fiel e a pedra: na bica para a 2ª edição”. E a segunda
edição aparece, de fato, como texto da princeps revisto por Osman, assumido
pela Martins, de São Paulo.
Foram esses dados das cartas trocadas entre os amigos que levaram
ao interesse em conhecer, afinal, o que teria levado à necessária “revisão
do autor” para que saísse uma segunda edição, então pela Martins, com a
informação de “texto definitivo” ou mesmo edição “princips” do romance.
Embora não se pretenda aqui uma abordagem rigorosa com base nos
princípios da filologia clássica que considera a “editio princeps” de uma obra
a primeira edição impressa do trabalho, que anteriormente existia apenas
em manuscritos, originalmente copiados à mão, tendo já este romance uma
edição publicada que fora inclusive objeto de premiação do meio editorial,
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o que nos move neste texto é procurar compreender o que teria, de fato, sido
considerado “um erro” ou “uma impropriedade” que tivesse levado a edição de 1961 a ser considerada apenas um “manuscrito” (stricto sensu) a ser
revisto pelo autor, visando, pois, o texto estabelecido definitivamente nesta
segunda edição da Martins.
Situação que, de início, já agrega dois conceitos antagônicos e passíveis de questionamento: a) qual o motivo de a primeira edição não ser,
enfim, considerada definitiva, e sim alvo de uma revisão e tratada como um
“manuscrito”; b) qual o motivo da edição revisada pelo autor ser considerada
princips e de texto definitivo. A dúvida se prende ao fato de originalmente
o estabelecimento de textos partir, de modo geral, de uma comparação de
diferentes manuscritos da mesma obra ou dúvidas quanto à transcrição das
palavras manuscritas, tendo o trabalho do editor determinado o texto estabelecido único a partir do qual se deveria servir de referência.
Registre-se que, aqui, não se considera texto “manuscrito” nenhum
efetivo “manuscrito” de próprio punho do autor (em geral escritos à mão
ou copiados com papel carbono à máquina, como era a prática nessa época
e, sobretudo, de Osman Lins e sua conhecida disciplina na escrita e documentação de seus textos) que tivesse servido como base de publicação
pela Civilização Brasileira, mas sim de uma edição anterior já consagrada
e que durante seis anos foi a única “versão” do romance de Osman obtida
por seus leitores e, consequentemente, objeto de análises e resenhas da
obra no período.
Para efeitos deste estudo, optamos por seguir um critério de apresentação dessas questões que certamente pautaram a necessidade da
segunda edição, ou seja, o que de fato poderia ter aparecido de “erro/s” ou
“impropriedade/s” formais (já que o conteúdo do romance fora até premiado)
na primeira edição de 1961, da Civilização Brasileira, a ser corrigido na edição com texto definitivo de 1967, da editora Martins.
Uma hipótese também aventada originalmente poderia dar conta de
um possível recurso estilístico por parte do autor ao duplicar uma numeração
dos capítulos, ideia que perde sua força diante da constatação da indicação
do texto definitivo e “corrigido” pelo autor, exatamente no sentido da supressão do capítulo e sua fragmentação na edição “corrigida” ou “definitiva”.2

2

Esta hipótese, acredita-se, aparece na perspectiva da escrita romanesca posterior de Osman Lins que
compreende com sofisticação a forma do romance na economia estrutural de sua obra.
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A partir dessas questões, demonstraremos alguns pontos em que a
edição revista por Osman Lins suprimiu, acrescentou ou mudou elementos
constitutivos do texto “original”.
Salvo enganos, não houve nenhuma propaganda ou alguma explicação
publicada relativa ao que pudesse ter sido alterado no texto de 1961 para o de
1967. Afora o que apontamos como possível desentendimento entre Osman e
Ênio Silveira em carta de Osman a Hermilo, a nova edição pela Martins traz
nos dois primeiros parágrafos da orelha esquerda a seguinte apresentação:
Temos o prazer de entregar aos leitores, revista pelo Autor e em texto
definitivo, esta nova edição de O FIEL E A PEDRA, um dos mais importantes romances brasileiros.
Transpondo para os tempos atuais, na região nordestina, o núcleo temático da Eneida, de Virgílio, cujo herói procura reimplantar seu reino
destruído, Osman Lins humaniza o personagem clássico aqui sustentado pelo amor de Teresa (“Quem de nós é mais frágil, quem tem peito
mais largo, quem deve amparar?”), e restringe a magnitude da situação-modelo: não é uma cidade, mas apenas a sua própria vida assediada
que Bernardo Vieira Cedro – este Eneias rústico – busca reerguer.

Na primeira edição de 1961, quem assinava a orelha era ninguém
menos que Lygia Fagundes Telles, considerando:
Dentre os mais expressivos valores da moderna ficção brasileira, Osman
Lins ocupa um lugar especialíssimo, singular. Não teve nenhuma pressa
em publicar livros porventura prematuros, dos quais, mais tarde, talvez
viesse a se arrepender, como acontece em geral com autores que fazem
uma estreia precipitada para depois negarem os primeiros frutos colhidos ainda verdes [...] é neste romance O fiel e a pedra que Osman Lins
atingiu, parece-me, o mais alto ponto da sua carreira apresentado uma
verdadeira obra-prima e que ficará, certamente, na difícil galeria dos
nossos livros imorredouros [...]. [grifos nossos]

O texto de Lygia, ao que podemos hoje considerar, ainda que não se
refira ao conteúdo amplo da criação em relação a alguma publicação que o
autor devesse um dia renegar, fica em suspensão por essa condição dada da
nova edição, apresentada como definitiva, mas também pela obra de Osman
ainda a ser publicada dali em diante cuja nova e original dicção e projeto
literário o colocariam sim no ponto mais alto de sua carreira e da literatura
nacional com as futuras publicações de Nove novena (1966), Avalovara (1973)
e A rainha dos cárceres da Grécia (1976).
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Motor da mudança
O ponto principal que nos leva a pensar a necessidade de uma revisão do
autor parece certamente ancorar-se na economia da distribuição dos capítulos; ou seja, a edição de 1961 apresenta um capítulo com numeração
duplicada: o capítulo IX, ainda que epígrafes e conteúdos sejam autônomos
e diferentes entre si.3
Esse equívoco na construção ou edição do livro (na editora?, por descuido do autor/revisor?) certamente pode ter despertado em Osman seu
desejo de reorganizar essa estrutura textual, sobretudo se considerarmos,
em relação a isso, as observações de Massaud Moisés (1979, p. 16-17) na
apresentação de O fiel e a pedra (retomada da edição de 1974) na posterior
edição de 1979 pela Summus Editorial: “Acrescente-se-lhe o rigoroso travejamento dos capítulos, a proporção harmônica das partes da narrativa,
a intuição da temperatura peculiar a cada cena ou episódio, e teremos arrematado o esboço crítico dessa genuína obra-prima”.
Como anexo deste texto, apresentamos na íntegra o texto do capítulo
então suprimido da edição de 1961, destacando aqui a estrutura original da
edição da Civilização Brasileira. Deve-se considerar que o capítulo/texto
suprimido concentra caráter e informações de personagens que compõem o
núcleo dos vilões: Xenofonte, Tiago, Precipício, Cabo Cizilião, Vié Nequinho:
“empregados do engenho, homens da confiança de Nestor, cabras duvidosos
capazes de atirar pelas costas”, como consta no caderno didático da edição da
Summus Editorial, de 1979. No que segue, verificamos o modo de encadeamento dos capítulos duplicados na edição de 1961 da Civilização Brasileira:
CAPÍTULO IX
Tiago. Os olhos de Vié Nequinho e o peso de uma lenda. O Cabo Cizilião.
CAPÍTULO IX
Voltamos a encontrar Ascânio, que faz a Otalício duas confidências.
A amplidão da tarde.

Essa primeira constatação não permite conhecer de quem eventualmente teria partido o suposto equívoco da edição: se por falta de observação
3

A edição portuguesa do livro, provavelmente do ano 1963, se pautou pelo texto contido na edição brasileira de 1961 da Civilização Brasileira. E segundo informações da professora Elizabeth Hazin, estudiosa
da obra de Osman Lins, nessa edição há uma sequência numérica de capítulos que sugere uma possível
“correção” ao inserir um capítulo “L”, quando na edição nacional será mantida a divisão de 49 capítulos
e o último capítulo sem numeração. Isso autoriza crer que durante pelo menos seis anos (1961-1967)
os leitores de Osman fizeram a leitura do texto originalmente publicado pela Civilização Brasileira.
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do revisor, se por erro na composição do livro em gráfica, ou mesmo se
por descuido de uma leitura final pelo autor, ou no ato de sua composição,
ainda que isso não comprometesse o romance em sua integridade. É possível considerar que essa deve ter sido uma das razões para que a segunda
edição trouxesse ao final do livro um índice/sumário em que cada capítulo
aparece listado por seu número e seguido de sua epígrafe estrutural, o que
permite a remissão correta a capítulos da obra.
A segunda edição foi lançada, portanto, não apenas com uma correção dessa duplicidade de numeração de capítulo, mas especificamente com
a eliminação desse texto do capítulo. A dúvida surgida compreendia, então,
se essa eliminação teria sido completa ou se algo desse texto eliminado
ainda pudesse ser encontrado de forma fragmentada entre os capítulos da
nova edição. O cotejo entre as edições, portanto, permitiu-nos observar que
o texto não foi totalmente suprimido, tendo sim voltado, em partes, para
a integridade do texto da edição definitiva, fragmentado e enxertado em
outras passagens do romance, como demonstramos no cotejo que se segue
nos Quadros apresentados contendo espelhadas as diversas páginas das edições que mais sofreram alterações,4 tanto inserindo-se novo texto na edição
de 1967, como eliminando-se textos da edição de 1961. Sobretudo no capítulo XLIX, muitos dos fatos relacionados aos personagens do capítulo IX
suprimido são considerados já desde a edição de 1961, o que também pode
sugerir que Osman Lins, com seu princípio de equilíbrio na narrativa, pode
ter considerado eventual excesso manter naquela original configuração da
primeira edição. Esta sugestão se ampara na crítica de Nogueira Moutinho
(1979, p. 306-7), ao considerar:
Osman Lins domina como mestre o seu processo, a sua técnica novelística. Como numa obra musical, onde os diversos movimentos iniciais
preparam e prefiguram a profundidade e a beleza dos instantes derradeiros, no Fiel e a pedra, todos os capítulos contribuem com alguns
tons, sempre aproveitados, para o relato dos momentos definitivos. Tudo
converge neste extraordinário enredo para o quadro final. Este, de resto,
só poderia ter sido composto por um romancista nato, por um poeta.
O capítulo XLVII pode ser apontado, mais ou menos arbitrariamente,
como o limite inicial em que o clímax trágico começa a tomar corpo [...]
4

214

Em consideração aos limites formais deste texto, optamos por apresentar apenas as alterações mais
significativas observadas no cotejo entre as edições. Ficam de fora dessa exposição, portanto, elementos relativos a aspas, itálicos, artigos, pontuação e alguns movimentos de texto dentro de frases que
exaustivamente mostrados tornariam impraticável esta publicação.
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Cotejo entre as edições 1961 e 1967
A sequência de Quadros apresentados a seguir traz de modo sucinto, com
destaque para as mais significativas mudanças, as alterações percebidas nos
textos tanto de 1961 como no de 1967. É importante frisar que as alterações
encontradas foram muitas, mas não necessariamente representativas de
mudanças que alterassem o texto em sua integridade, ficando muitas vezes
restritas a eliminação de um artigo ou, com frequência, de pontuação, com
maior incidência na eliminação de interjeições, exclamações e reticências
que, no entanto, ainda que suprimidas em seu excesso, parecem não ter
comprometido o aspecto entrecortado ou de soluções apresentados no texto
conforme alguns estudiosos já apontaram em outras apresentações e análises do texto de Osman.
Quadro 1
EDIÇÃO 1961
cap. II

EDIÇÃO 1967
cap. II

p.10

p.10

– Preste bem atenção a esses frades – Lucinda
costumava dizer. Preste atenção. Bernardinho. Quanto mais bebem, maior é a sede.
Oh! Aqueles tão distantes domingos de verão,
tão longínquos que nem pareciam haver realmente existido. Ela e o irmão, os dois tão
jovens, de braços dados, fazendo o percurso
entre a sua casa e o sítio de Lucinda, num
passo que era quase uma dança.
Álvaro sofria de inconstâncias. O rosto fino
e rosado, o ar fugidio. Em que se assemelhavam, o irmão e ela? Sempre existira entre os
dois um certo acordo, uma indefinida, misteriosa consonância. Seria a juventude, nada
mais que isto? Ele trocava os amigos com
frequência e a cada um se entregava sem
medida, oferecia livros, planejava passeios,
iam junto à missa, convidava-o a passar
uma tarde em sua casa, obrigava Suzana a
preparar sequilhos e filhoses.

– Preste bem atenção a esses frades – Lucinda
costumava dizer. Preste atenção. Bernardinho. Quanto mais bebem, maior é a sede.
Álvaro, o irmão, sofria de inconstâncias.
Rosto fino e rosado, o ar fugidio. Trocava os
amigos com frequência e a cada um se entregava sem medida, oferecia livros, planejava
passeios, iam junto à missa, convidava-o
a passar uma tarde em sua casa, obrigava
Suzana a preparar sequilhos e filhoses.
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Quadro 2
EDIÇÃO 1961
cap. VII
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EDIÇÃO 1967
cap. VII

p. 43

p. 41

“E o pior de todos era um tal Tiago, negro
e amacacado, que desde a véspera rondava o barracão, perguntando se o homem
vinha ou desertara. Diz que quer tomar
sua medida. Precipício também era de lá.
Lembravam-se?

“O mais aborrecido era um tal de Tiago,
negro e sujo, que desde a véspera rondava o
barracão, perguntando se o homem vinha ou
desertara. Diz que quer tomar sua medida.
Vive resmungando que homem para assombrá-lo ainda não nasceu, que na ponta da
faca toda carne é igual, que o santo dele é
forte e que se alguém quiser conhecer a qualidade da chita, experimente rasgá-la. Vié
Nequinho, o vesgo, quando Tiago chegava,
retirava-se. Mas cometera, embora magro
e miúdo, sopro de homem, dois crimes de
morte, quando Tiago só respondia por um.
Acho que o negro tem vergonha disso. Precipício também era de lá. Lembravam-se?

“Havia ainda uns tipos duvidosos, postos a
pedido de Nestor, que Miguel Benício talvez
nem conhecesse, porém, o mais perigoso
não constava que houvesse morto alguém:
o cabo Cizilão. Não olhava para ninguém e
parecia o demônio em figura de gente. Era
amigado com uma negra da cidade, conhecida por Maria Genuína. Tocara fogo, uma
vez, nos cabelos da pobre. Está com dor de
cabeça? Bote álcool. Quando vira os cabelos
ensopado, acendera um fósforo e jogara-o em cima. Maria Genuína quase morre.
Mas Dona Teresa não se incomodasse, a
casa era tão grande, era uma babilônia,
com sala de visita, quartos, sala de jantar,
ela podia estar a vida inteira ali, sem ver
nem uma vez os moradores do Engenho.

“Havia ainda uns tipos duvidosos, postos
a pedido de Nestor, que Miguel Benício
talvez nem conhecesse. Cizilião, o Cabo,
não fitava as pessoas. Alto e preto, sua cara
assustava, cara de couro cru, tostada a ferro
quente. Não constava que houvesse morto
alguém e era amigado com uma cidadã,
conhecida por Maria Genuína. Tocara fogo,
uma vez, nos cabelos da pobre. Está com
dor de cabeça? Bote álcool. Quando vira
a cabeleira ensopada, acendera um fósforo e jogara-o em cima. Maria Genuína
quase morre. Antes dessa, que estava com
ele há quase um ano, tivera várias mulheres, todas por breve tempo. Espancava-as
sem dó. Tiago, desaforado com os outros,
desfazia-se em baixezas pelo Cabo. Vivia
a oferecer-se (proposta desprezada) para
carregar o guarda-chuva dele ou a sua espingarda de dois canos, inventava ocasiões para
levar-lhe recados, prestar-lhe toda espécie
de serviços – e a todo instante, sem motivo,
gemia: “Falou do Cabo, se estrepa comigo.”
O Cabo, se presente, fingia não ouvir. Mas
Dona Teresa não se incomodasse, a casa
era tão grande, era uma babilônia, com sala
de visitas, quartos, sala de jantar, ela podia
estar a vida inteira ali, sem ver nem uma
vez os moradores do Engenho.
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Quadro 3
EDIÇÃO 1961
cap. VIII

EDIÇÃO 1967
cap. VIII

p. 49

p. 46

“E também na angústia, na inquietação que
parecera feri-lo no âmago da paz.
Três dias antes, recebera uma carta de
Miguel, pedindo fosse vê-lo no outro dia:

E também na angústia, na inquietação que
parecera feri-lo no âmago da paz.
Na quinta-feira, Cezilião trouxera-lhe uma
carta. “Tem resposta, Chefe?” “Não, obrigado.” Às ordens.” Dera meia volta, duro,
pusera na cabeça o chapéu de abas largas e retas, com um gesto solene abrira o
guarda-chuva branco e descera os degraus,
estufado o peito, a cara firmemente voltada
para a frente.
A carta, de Miguel, dizia que no dia seguinte,
sem falta, fosse vê-lo:

Quadro 4
EDIÇÃO 1961
cap. IX

EDIÇÃO 1967
cap. IX

[O texto que permaneceu como IX]

p. 59

p. 51-2

“Nenhum castigo lhe seria mais intolerável.
Três meses de reclusão! Mas fora impossível
estudar, concentrar-se nos livros, naqueles
poucos dias de permeio entre a partida dos
tios e os exames. Seu desejo era vagar nos
campos, mas na cidade só havia campos
longe, em lugares que ele não se aventurava
a ir e que apenas se resignava a imaginar.
Seus passeios mais distantes eram na linha
férrea. Atravessava a ponte, ficava olhando
as lavadeiras no rio. Elas batiam panos nas
pedras e, na distância em que estavam, esse
movimento era silencioso. O rumor vinha
um segundo mais tarde e Ascânio se esforçava por dissociá-lo do gesto – erguer, o
baixar dos braços, o choque da roupa contra a laje brilhante. “Aquilo não existe, pois
eu não posso ouvir – repetia. O que eu ouço
não é a lavadeira, mas um homem atrás de
mim, bem longe, partindo lenha”. Voltava
para casa. Abria os livros e ficava com os
olhos sobre a página sem ver.

“Nenhum castigo lhe seria mais intolerável.
Três meses de reclusão! Mas fora impossível
estudar, concentrar-se nos livros, naqueles
poucos dias de permeio entre a partida dos
tios e os exames. Seu desejo era vagar nos
campos, mas na cidade só havia campos
longe, em lugares a que não se aventurava.
Seus passeios mais distantes eram na linha
férrea. Atravessava a ponte, ficava olhando
as lavadeiras no rio. Voltava para casa,
abria os livros e ficava com os olhos sobre
a página, sem ver.
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EDIÇÃO 1961
cap. IX

EDIÇÃO 1967
cap. IX

[O texto que permaneceu como IX]
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p. 60

p. 53

“Mas a mãe... Por que as suas roupas e todos
seus pertences haviam desaparecido? Ah!
Era como se, em vida, ela houvesse sido
muito pobre, uma criatura sem bens de
espécie alguma – e talvez invisível, transparente. Todo o seu legado: um lenço de seda
branca, que jogado no ar descia lentamente
– pluma – e que aderia até às asperezas da
parede. E a mutável lembrança do rosto sorridente, a inclinar-se sobre ele:
– Quem é a senhora?
– Sua mãe...
E fechara o mosquiteiro e se afastara – sem
fazer nenhum som, como se não existisse.
Para nunca mais voltar.
– Otalício... Não tenho retratos dela.
– Nem um?
– Nem um, Otalício.
– Por que não caça nas gavetas?
– Ela não gostava de retratos. Só tenho é a
lembrança daquela visagem. Nunca mais
me esqueci de como era as feiçõesinhas [sic]
dela. Mas nunca falei a ninguém, Otalício.
Só a você eu conto isso.

“Mas a mãe... Por que as suas roupas e todos
seus pertences haviam desaparecido? Era
como se, em vida, ela houvesse sido muito
pobre, uma criatura sem bens de espécie
alguma – e talvez invisível, transparente.
– Quem é a senhora?
– Sua mãe...
Fechara o mosquiteiro e se afastara – sem
fazer nenhum som, como se não existisse.
Para nunca mais voltar.
– Otalício... Não tenho retratos dela.
– Nem um?
– Nem um, Otalício.
– Por que não caça nas gavetas?
– Ela não gostava de retratos. Só tenho é
a lembrança daquela visagem. Mas nunca
falei a ninguém, Otalício.
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Quadro 5
EDIÇÃO 1961
cap. XV

EDIÇÃO 1967
cap. XV

p. 93

p. 83

“– É o mealheiro dele – dizia Xenofonte.
Enfiou a faca, a prata cai.
– Choro força de lágrimas – gemia a velha.
Meu filho é minha sentença. Minha vida é
um pranto.
Xenofonte aparecia poucas vezes.

“– É o mealheiro dele – dizia Xenofonte.
Enfiou a faca, a prata cai.
– Choro força de lágrimas – gemia a velha.
Meu filho é minha sentença. Minha vida é
um pranto.
Vié Nequinho não levantava a cabeça, sem
que lhe opusessem esconjuros – figas, cruzes
– contra o malefício daquele olhar mortiço
e divergente. Tiago, em seus insultos, visava
sempre esse defeito do outro. De costas para o
vesgo, descompunha-o, mas com uma torção
de tronco cautelosa, de modo a não perdê-lo de vista. Uma negligência falsa, tensa.
– Eu ainda coso um aqui. Agulha sem linha.
O Cabo, enfatuado, com algo de vazio no
seu porte, e parecendo investido de poderes
altos, inimagináveis – dos quais era símbolo o grande guarda-chuva -, transitava
no Engenho como se ninguém o conhecesse.
Até a risada, parecida com um soluço e, por
sinal, bem rara, exprimia seu isolamento:
por menos de um segundo lhe enxugava
o rosto, chispavam os dentes de ouro, logo
ocultos sob a máscara outra vez imóvel, sem
que as pálpebras de erguessem – e nunca se
sabia por que ele sorrira.
Xenofonte aparecia poucas vezes.

p. 94

p. 84

“Boiavam nuvens largas, a lua se ocultava,
reaparecia mais alta e eles seguiam, os dois
sem falar e sentindo-se unidos, como se caminhassem ao encontro de um mistério, que
ambos desconheciam, embora adivinhassem
isto: era tão belo e tão ameaçador.
Ante o açude, pararam. Ela sentou-se e estendeu a saia larga, por causa do chão úmido.
A ampla saia estendida era um chamado,
Ascânio tremia, presa de um terror inexplicável. Veio e sentou-se. Deixou-se abrigar nos
seus braços, no seu calor, sentindo obscuramente que tudo aquilo sucedia pela única
vez, ainda que os dois vivessem para sempre.

“Boiavam nuvens largas, a lua se ocultava,
reaparecia mais alta e eles seguiam, os dois
sem falar.
Ante o açude, pararam. Ela sentou-se e
estendeu a saia larga, por causa do chão
úmido. Sentindo obscuramente que tudo
aquilo sucedia pela única vez, ainda que os
dois vivessem para sempre, Ascânio veio e
sentou-se também.
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EDIÇÃO 1961
cap. XV

EDIÇÃO 1967
cap. XV

p. 95

p. 85

“... ela cantava e havia na canção, em seus
movimentos, a mesma calma, a mesma
suavidade das águas. Era menos um canto
que um suspiro, uma cantiga de ninar que
morria nos seus lábios e que parecia tentar adormecer o açude, ou o reflexo da lua,
ou... – Ascânio vibrou – sim, um morto.
Era ele que estava nos braços de Teresa?
Ou era um defunto? Ou era José? Livrou-se
daquele braço, ergueu-se depressa, apanhou
uma pedra e jogou-a com força à face lívida
que boiava entre os juncos e as negras baronesas. Antônio transformava as pedras em
aves e besouros, fazia-as roncar ou voar
como se fossem vivas e leves sobre as águas,
mas nunca fizera a lua em pedaços. Pôs-se
a buscar outras pedras. Teresa levantara-se,
atraíra-o a si e acariciava os seus cabelos:
– Não maltrate a lua...
Desprendeu-se outra vez e começou a saltar diante dela, querendo ignorar o próprio
medo e tentando divertir-se com o erguer ou o
ondular dos seus braços, o sacudir da cabeça,
a dança dos seus pés, todos os gestos que a sua
sombra repetia no chá claro. E deu um grito.
Xenofonte começara a ronda, vinha caminhando em direção oposta. O cano do rifle,
brilhando ao lugar, pareceu-lhe um punhal
cravado no ombro. A sombra negra, apunhalada e espessa estava próxima, vinha
sobre ele. Cerrou os olhos e esperou a morte.
Depois foram as mãos de Teresa, a voz de
Teresa e a noite enluarada. O coração saltava,
ele pôs-se a rir, correu para trás e gritou, em
direção ao vigia:
– Não tenho medo! Não tenho medo!
Quando voltou, viu que Teresa estava de
joelhos.

“ela cantava e havia na canção, em seus
movimentos, a mesma calma das águas. Era
menos um canto que um suspiro, morria
na garganta e parecia tentar adormecer o
açude, ou o reflexo da lua, ou... – Ascânio
vibrou – sim, um morto. Ergueu-se depressa,
apanhou uma pedra e jogou-a na lua que
boiava entre os juncos e as negras baronesas. Pôs-se a buscar outras pedras.
Teresa levantara-se, atraíra-o a si. Desprendeu-se outra vez e começou a saltar diante
dela, brincando com a sombra e assim tentando eludir o próprio medo. Xenofonte
começara a ronda, vinha caminhando em
direção oposta. O cano do rifle, brilhando
ao luar, pareceu-lhe um punhal cravado
no ombro. O fantasma negro, apunhalado
e espesso estava próximo, vinha sobre ele.
Cerrou os olhos. Depois foram as mãos
de Teresa, sua voz, O coração saltava, ele
começou a rir, correu para trás e gritou,
em direção ao vigia:
– Não tenho medo! Não tenho medo!
Quando voltou, viu que Teresa estava de
joelhos.

É possível ver em algumas dessas passagens a sugestão de cortes de
pontuação comentada antes sugeridos como uma aparente preocupação de
Osman quanto a suprimir interjeições, reticências e frases supostamente mais
subjetivadas, algo como uma sinalização para um “enxugamento” de texto
visando eliminar adjetivações e circunlóquios muito alongados.
Ainda um indicativo de correção ou reconsideração muito significativo por parte de Osman Lins verifica-se na composição do capítulo XLIII
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com uma alteração de personagem na trama do capítulo. Comparemos os
parágrafos como seguem:
Quadro 6
EDIÇÃO 1961
cap. XLII

EDIÇÃO 1967
cap. XLII

p. 263

p. 240

“Com a diferença de agora estar convicto,
seguro da verdade. Aquela presença, aquele
vigor... O pranto doía em sua garganta, como
se Lucinda, ali presente, houvesse outra vez
acabado de morrer.
Não estava dormindo, não naquele instante
em que as mãos entre as suas... E mesmo
que estivesse, quem podia afirmar que a
pobre velha só regressara da morte no seu
sonho? Não havia sonhos como aquele.
Lucinda viera e encontrara-o nas trevas,
e não trouxera apenas o conforto do vir.
Mas palavras: uma súplica, um alento, um
compromisso. Ah! Aquelas veias túmidas, o pulso forte, o braço, aquele vestido
grosso... – como não crer?”

“Com a diferença de agora estar convicto,
seguro da verdade. O pranto doía em sua
garganta, como se Lucinda, ali presente,
houvesse outra vez acabado de morrer.
Não estava dormindo, não naquele instante em que sentira as mãos entre as suas.
E mesmo que estivesse, quem podia afirmar
que a pobre velha só regressara da morte
no seu sonho? Não havia sonhos como
aquele. Lucinda viera e encontrara-o nas
trevas, e não trouxera apenas o conforto de
vir. Mas palavras: uma súplica, um alento,
um compromisso. Aquelas veias túmidas, o
pulso forte, o braço, aquele vestido grosso
– como não crer?

Quadro 7
EDIÇÃO 1961
cap. XLIII

EDIÇÃO 1967
cap. XLIII

p. 265

p. 242

AQUELAS PALAVRAS de Suzana, quem
sabe geradas no próprio coração de Bernardo, do mesmo modo que as mãos
suplicantes pareciam haver nascido entre
as suas, restituíram-no aos acontecimentos
normais, ao uso seguro da vida.”

AQUELAS PALAVRAS de Lucinda, quem
sabe geradas no próprio coração de Bernardo, do mesmo modo que as mãos
suplicantes pareciam haver nascido entre
as suas, restituíram-no aos acontecimentos
normais, ao uso seguro da vida.”

p. 267

p. 244

“Sem saber por que, Bernardo começou a
sentir-se novamente inseguro, sem aquela
misteriosa proteção em que acreditara e que
há uma semana o circundava: as mãos de
Suzana, a súplica, a promessa e sua própria
fé em tudo isto pareciam distantes, mais
distantes sempre e irreais.”

“Sem saber por que, Bernardo começou a
sentir-se novamente inseguro, sem aquela
misteriosa proteção em que acreditara e que
há uma semana o circundava: as mãos de
Lucinda, a súplica, a promessa e sua própria fé em tudo isto pareciam distantes,
mais distantes sempre e irreais.”
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Certamente, pode-se especular que a problemática corrigida pelo
autor não deve ter sido por obra de intervenção de algum revisor, uma vez
que não compete ao revisor alterações do tipo aqui apontada, como no caso
específico de mudança de nome de personagem. A correção é significativa,
uma vez que retoma o encadeamento rompido na ação da personagem na
manutenção dos capítulos da primeira edição. O que se pode imaginar é que
na montagem dos capítulos pode ter havido esse “deslize” de Osman que
felizmente lhe foi possível corrigir na recomposição do texto na segunda
edição, daí a segurança de considerá-la como texto definitivo. Isso aponta
para a situação de que muito além do problema da revisão do capítulo com
numeração duplicada, Osman percebeu, ou foi advertido por leitores,5
o problema do encadeamento da ação da personagem Lucinda que não se
justificaria na ação da personagem Suzana como aparecia na edição de 1961.
Um outro ponto crucial percebido no cotejo entre as edições diz
respeito também ao fechamento do último capítulo do livro que foi consideravelmente alterado na segunda edição. No Quadro 8, que segue, dispomos
as duas versões com as devidas alterações feitas pelo autor. Certamente foi
sua intenção reescrever este último capítulo considerando as significativas
alterações por ele feita em sua própria revisão.
Não se sabe, ao certo, para além do motivo da duplicação numérica
do capítulo e a correção da ação da personagem Lucinda, o que teria levado
Osman Lins a rever partes do texto que extrapolam essas questões. Em seu
artigo para a revista Littera, Sandra Nitrini (2021, p.10) aponta para uma
carta de Osman à sua amiga Laís Correa de Araújo, de 23.1.1974, em que o
autor, ao tratar de sua contratação como professor da Faculdade de Marília,
considera: “A Nelly [Novaes Coelho] incluiu uma apreciação bastante longa
sobre «O Fiel e a Pedra» no seu «O Ensino da Literatura». Posteriormente,
estimulou-me muito a candidatar-me à cadeira de Literatura Brasileira em
Marília. Daí que começou minha fase «professoral». Sou, como professor,
invenção dela”.6
5

6
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Em seu primoroso estudo analítico de O fiel e a pedra, conforme comentado por Osman em carta a
Laís Araújo (ver nota seguinte), Nelly Novaes Coelho (1966, p. 442) destaca a importância dos nomes
dos personagens escolhidos por Osman Lins e considera, a respeito de Lucinda: “Comecemos pela
mãe de Bernardo, Lucinda, originário de uma clara adaptação do nome da deusa «máter-família»
Juno Lucinda (1) individualiza uma extraordinária mulher que é, realmente, a fonte, a base, a pedra
angular da personalidade de Bernardo”.
Esta carta de Osman Lins encontra-se disponível no Fundo Osman Lins, IEB-USP, Caixa 8. O texto
a que Osman se refere foi publicado na 1ª edição de O ensino da Literatura, de Nelly Novaes Coelho
(1966). Na 3ª edição, de 1974, o livro foi fragmentado em volumes e o texto teria sido programado
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Em sua proposta de análise do romance de seu contemporâneo e
amigo Osman Lins, em cuja nota ao título lê-se “Romance aconselhado
peara leitura ou análise, desde a quarta série ginasial”, Nelly Novaes Coelho
(1966, pp. 441-2), a certa altura, discorre sobre a questão do personagem
Ascânio que, a seu ver, “é algo que podemos analisar em seus vários aspectos
mas cuja ‘justificativa’ dificilmente conseguiremos compreender, sem nos
valermos de ‘fatores periféricos’ (como, por exemplo, uma possível projeção
do Autor no romance)”. Além disso, ela considera:
Quanto à marginalidade de Ascânio ao drama central, pode ser percebida a partir da divisão externa do romance. Ascânio não se dilui na
ação central: o Romancista manteve-o apartado, em capítulos isolados
que, se retirados, em nada alterariam a marcha dos acontecimentos ou
o comportamento das personagens centrais. Observar, pois, que toda
vez que Ascânio entra no romance, a ação central é cortada, e nossa
atenção é arrastada para um outro foco de interesse que em momento
nenhum vai repercutir no principal: Capítulos III; IX (o segundo dos
dois capítulos IX); XV; XXII e XLVIII. Excluídos esses capítulos, o seu
nervo principal: a dimensão heroica de Bernardo, em nada se ressentiria (Coelho, 1966, p. 441).

Nessa citação de modo específico, podemos considerar certamente
a única vez em que a duplicidade do capítulo IX aparece nomeada em
alguma análise do romance. Observe-se que Nelly Coelho, no entanto,
parece considerar a duplicidade como algo natural no romance, não destacando com isso algum eventual erro da edição. E muito sugestivamente,
a ideia de supressão de capítulos como citada na análise parece também
apontar para a eventualidade da revisão que efetivamente se tornará concreta com a segunda edição de 1967, como texto definitivo e revisado
pelo autor, com possibilidade de aceitação da sugestão de Nelly quanto à
supressão de capítulos.
Crítica literária de grande influência sobre Osman Lins, Nelly Novaes
Coelho, também amiga do autor, não estranhamente assim se manifesta
numa página de rosto da 4ª edição do romance por volta de 1974 pela
Melhoramentos:

para um segundo volume. No último livro publicado de Nelly Coelho, Escritores brasileiros do século
XX (Um testamento crítico), pela LetraSelvagem, 2013, o texto foi novamente retomado. Agradeço a
Gabriel Senador Kwak a localização dos textos nas respectivas edições.
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Este volume foi reescrito por Osman, a partir da análise que fiz da 1ª
edição em artigo em O Estado de S. Paulo. Nessa análise eu comentava o
fato de que o personagem Ascânio, um adolescente, parecia importante
para o autor, mas permanecia meio “solto” em face do casal Bernardo e
Teresa. Osman me disse que o casal era de tios seus, e que Ascânio era
ele próprio... Na reescrita, Ascânio encontrou seu lugar no romance.7

Esses simples indícios de leituras de O fiel e a pedra em sua primeira
edição podem sinalizar quanto ao desejo do autor de rever passagens de seu
romance lançado em 1961. A esses indícios é possível também associar o
fato de que Julieta de Godoy Ladeira, com quem se casaria em 1964, teria se
aproximado originalmente do autor como sua leitora, especificamente desse
romance, com quem, como consta, gostaria de ter tratado de alguns pontos
do romance então já lançado. Segundo se lê na primeira biografia literária
de Osman, escrita por Regina Igel, após a separação de Osman já morando
em São Paulo, o escritor e publicitário Ricardo Ramos (filho de Graciliano
Ramos), amigo de Osman desde 1957, comentou com ele que uma amiga e
colega da mesma agência de propaganda em que trabalhava havia lido O fiel
e a pedra e tivera algumas percepções do romance que lhe pareceram muito
interessantes e gostaria de discutir com o amigo autor: “Como nada atraísse
mais o escritor do que discutir suas obras, aceitou o encontro e se fizeram
as apresentações. Desta forma iniciou-se a amizade entre Julieta de Godoy
Ladeira e Osman Lins, que progrediria a ponto de os levar a se casarem, dois
anos mais tarde, em 1964” (Igel, 1988, p. 69).
Para efeito de ilustração dessas alterações, reproduzimos integralmente no Quadro 8 os dois textos do último capítulo com suas escrita e
reescrita fundamentais.

7
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Devo esta informação ao escritor Hugo Almeida, que a recebeu do livreiro Denilson Moura, que
adquiriu o exemplar de O fiel e a pedra que fora de Nelly Novaes Coelho (1922-2017) em um sebo de
São Paulo. Hugo Almeida repassou-me a cópia dessa anotação num gesto de generosa contribuição
ao estudo que realizei. O artigo que Nelly Novaes Coelho teria escrito para o jornal não foi localizado
no acervo de O Estado de S. Paulo, o que pode ainda sugerir que ela tenha se confundido quanto ao
veículo em que publicara essa análise, esquecendo-se de que o texto aparece em seu livro didático
sobre o ensino da literatura.
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Quadro 8
EDIÇÃO 1961

EDIÇÃO 1967

Capítulo sem número, à maneira de remate

Capítulo sem número, à maneira de remate

p. 341

p. 312

QUASE CINCO lustros decorreram desde
os acontecimentos que, ou bem ou mal,
aqui rememoramos. Embora Antônio Chá,
como o próprio Bernardo pôde ver e ouvir
anos mais tarde, acreditasse que o levara,
no burro, “até às portas da rua”, a história
foi outra: alcançada a estrada de rodagem, entregou-o a um caminhão que veio
deixá-lo, mais para morrer do que para
viver, na casa de Suzana. Da estrada mesmo,
aproveitando a montaria e a noite, o amarelo fugiu e só apareceu um mês depois, a
uma da manhã, para saber do padrinho e
devolver o dinheiro do animal, que vendera
a uns ciganos. Com meia hora se foi e passou dez anos sem mandar notícia.
A cura de Bernardo foi difícil: durante seis
semanas, a morte não saiu do pé da cama.
Teresa desdobrava-se, também Suzana fez o
que podia. Revezava-se com a filha e, muitas
vezes, sozinha, contemplava absorta aquele
homem ferido, tocada por qualquer coisa
de loucamente nobre de que ele parecia ser
um servidor – e ante a qual ela começava a
render-se. Morreu em fins de 40: Bernardo
e Ascânio trancados no quarto, choraram a
sua morte, um na frente do outro e ambos
de cabeça baixa.
O filho concebido naqueles dias tristes e
esperado varão, chama-se Joana. Faz, no
mês que vem, vinte e três anos. É fina de
corpo, tem a pele clara e os olhos negros,
uma branda maneira de falar. A mãe descobre nela, algumas vezes, vagas parecenças
com Cissone e sabe: sua mansidão encobre o seu ardor.

QUASE CINCO lustros decorreram desde
os acontecimentos que, ou bem ou mal,
aqui rememoramos. Embora Antônio Chá,
como o próprio Bernardo pôde ver e ouvir
anos mais tarde, acreditasse que o levara,
no burro, “até às portas da rua”, a história
foi outra: alcançada a estrada de rodagem,
entregou-o a um caminhão que veio deixá-lo, mais para morrer do que para viver, na
casa de Suzana. Da estrada mesmo, aproveitando a montaria e a noite, o amarelo
fugiu e só apareceu um mês depois, a uma
da manhã, para saber do padrinho e devolver o dinheiro do animal, que vendera a uns
ciganos. Com meia hora se foi e passou dez
anos sem mandar notícia.
A cura de Bernardo foi difícil: durante seis
semanas, a morte não saiu do pé da cama.
Teresa desdobrava-se, também Suzana fez o
que podia. Revezava-se com a filha e, muitas
vezes, sozinha, contemplava absorta aquele
homem ferido, tocada por qualquer coisa
de loucamente nobre de que ele parecia ser
um servidor – e ante a qual ela começava a
render-se. Morreu em fins de 40: Bernardo
e Ascânio trancados no quarto, choraram a
sua morte, um na frente do outro e ambos
de cabeça baixa.
O filho concebido naqueles dias tristes e
esperado varão, chama-se Joana. Faz, no
mês que vem, vinte e três anos. É fina de
corpo, tem a pele clara e os olhos negros,
uma branda maneira de falar. A mãe descobre nela, algumas vezes, vagas parecenças
com Cissone e sabe: sua mansidão encobre o seu ardor.
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Mais três filhos vieram, um morreu com
dez dias, o outro com dois meses, mas
o terceiro já completou dezesseis anos.
Chama-se Ubaldo, homenagem do pai
àquele homem vindo não se sabe de onde,
sobre o qual jamais houve quem desse
informação exata e que levava pelo mundo,
sem que ninguém se apercebesse disto, um
largo coração, generoso a ponto de fazê-lo arriscar-se e morrer por um estranho
– ou talvez pela justiça, ou pela coragem,
ou por outro valor em que ele, confusamente decerto, acreditava.
Com esses dois filhos, saúde ainda firme,
pequena fortuna e o amor de Teresa, Bernardo Cedro começa a envelhecer feliz. Tem
dito, é certo, suas atribuições no curso desses anos; não, porém, superiores ao quinhão
habitual que um homem sempre recebe
da vida. Em sociedade com Hutá Vilarim – e mais tarde por sua própria conta
–, dedicou-se ao negócio de gado, viajando
bastante, varando meio mundo, como tem
por hábito dizer.
Numa dessas vezes, há seis anos, desviou
caminho e fez uma visita a Chá. Este, era
como se tivesse a mesma idade: a cor da pele,
o peso, o riso, parecia que nada se alterara.
Mas cultivava agora a sua própria terra.
Casara-se e o sogro tinha posses, lhe queria
bem, auxiliara-o. Conversaram até tarde,
lembrando os tempos idos. De súbito, Bernardo se sentiu modificado, no centro de
uma lenda e absurdamente engrandecido:
o amarelo, como se ele não estivesse ali presente, pôs-se a contar para a mulher e os
cinco filhos a Guerra do Surão. Acrescentava
o número dos cabras, o barracão parecia
envolto em chamas, Nestor e o guarda-costa
Marvano eram temíveis, porém Bernardo
e ele e Ubaldo era maiores, imensos heróis.
Na alva da manhã, Bernardo foi embora
– e desde então leva na alma, embora sem
querer, um pouco do fictício esplendor com
que a simplicidade de Antônio o iluminou
aquela noite.

Mais três filhos vieram, um morreu com
dez dias, o outro com dois meses, mas
o terceiro já completou dezesseis anos.
Chama-se Ubaldo, homenagem do pai
àquele homem vindo não se sabe de onde,
sobre o qual jamais houve quem desse
informação exata e que levava pelo mundo,
sem que ninguém se apercebesse disto, um
largo coração, generoso a ponto de fazê-lo arriscar-se e morrer por um estranho
– ou talvez pela justiça, ou pela coragem,
ou por outro valor em que ele, confusamente decerto, acreditava.
Ascânio, médico, não obstante os empregos
que ocupa, tem escasso interesse pelo seu trabalho. Dedica, aos dois filhos, um mediano
amor; surpreende-se por vezes a olhá-los
procurando-se em ambos, inutilmente. Sua
afeição pela esposa vai morrendo – e ele nem
ao menos lamenta a mudança. Apenas procura ocultá-la, achando cada vez mais banal
essa mulher cuja beleza tanto admirou há
dez anos e que o ama segundo pode amar:
embora terno, amor de curto fôlego. Quanto
às exaltações de sua infância, pode-se dizer
que as esqueceu: restam-lhe, de tudo, umas
lembranças pálidas, que lhe vêm como um
eco, sobretudo nos domingos, ao entardecer.
Já o amor de Bernardo por Teresa, não
se pode dizer que haja verdadeiramente
mudado. Sofre a ação do tempo, sim. Esta,
porém, assemelha-se um pouco à que o
mesmo tempo exerce sobre uma escultura, que parece conquistar, com os anos,
uma espiritualidade mais alta. Do rosto
da mulher, tocado de uma retidão sempre
mais pura, desde não se sabe que misterioso encanto, um encanto sem idade.
E que é talvez uma irradiação do seu próprio inextinguível amor pelo homem que
tem alimentado a sua alma.
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Quanto a Ascânio, das exaltações de sua
infância, tem só umas lembranças pálidas,
que lhe vêm como um eco, sobretudo nos
domingos, ao entardecer. Formou-se em Medicina, casou-se e vive sem dificuldades, com
os empregos que obteve no Recife. Do casamento, nasceram dois filhos, a quem dedica
um mediano amor e para os quais, às vezes,
surpreende-se a olhar, procurando-se em
ambos, inutilmente. Sua afeição pela esposa
vai morrendo – e ele nem sequer lamenta
que suceda isto. Apenas, procura ocultá-lo,
achando cada vez mais banal essa mulher cuja
beleza tanto admirou há dez anos, mas cujo
espírito é mudo e que o ama segundo pode
amar: embora terno, amor de curto fôlego.
Já o amor de Bernardo por Teresa, não
se pode dizer que haja verdadeiramente
mudado. Sofre a ação do tempo, sim. Esta,
porém, assemelha-se um pouco à que o
mesmo tempo exerce sobre uma escultura, que parece conquistar, com os anos,
uma espiritualidade mais alta. Do rosto
da mulher, tocado de uma retidão sempre
mais pura, desde não se sabe que misterioso encanto, um encanto sem idade. E
que é talvez uma irradiação do seu próprio
inextinguível amor pelo homem que tem
alimentado a sua alma. Às vezes, sentados
juntos, embora os dois não falem, ambos
recordam e cada um sabe que o outro faz o
mesmo: são lembranças de penas, lembranças de glórias. A vida lhes parece, nessas
horas, um velho bicho selvagem, adormecido a seus pés.

A seu lado, com muito ainda da antiga
força, pequena fortuna e um grave clarão
interior (a vida lhe parece, em certas horas,
um velho bicho, selvagem, adormecido a seus
pés). Bernardo Cedro começa a envelhecer.
Teve, no curso desses anos, atribulações; não,
porém, superiores ao quinhão habitual que
um homem sempre recebe da vida. Em sociedade com Hutá Vilarim – e mais tarde por
sua própria conta – dedicou-se ao negócio
de gado, viajando bastante, varando meio
mundo, como tem por hábito dizer. Numa
dessas vezes, há seis anos, desviou caminho
e fez uma visita a Chá. Este, era como se
tivesse a mesma idade: a cor da pele, o peso,
o riso, parecia que nada se alterara. Mas cultivava agora a sua própria terra. Casara-se
e o sogro tinha posses, lhe queria bem, auxiliara-o. Conversaram até tarde, lembrando
os tempos idos. De súbito, Bernardo se sentiu modificado, no centro de uma lenda e
absurdamente engrandecido: o amarelo,
como se ele não estivesse presente, pôs-se
a contar para a mulher e os cinco filhos a
Guerra do Surrão. Acrescentava o número
dos cabras, o barracão parecia envolto em
chamas, Nestor e o guarda-costas Marvano
eram temíveis, porém Bernardo e ele e Ubaldo
eram maiores, imensos heróis. Na alva da
manhã, Bernardo partiu. Desde então leva
na alma, embora sem querer, um pouco do
fictício esplendor com que a simplicidade de
Antônio o iluminou aquela noite.

Finalizando a edição definitiva estabelecida pelo autor, a construção
do Índice/Sumário dos capítulos e suas epígrafes contribui para a conferência geral da estrutura da obra. Certamente, se o Índice/Sumário tivesse sido
pensado na primeira edição a duplicação de número de capítulos teria sido
verificada ou evitada, o que também talvez contribuísse para que o texto não
chegasse a ser revisto pelo autor como parece ter sido necessário a ele rever.
O que se depreende dessas questões aqui levantadas e apontadas é que o texto
do romance O fiel e a pedra, nessas suas ambas configurações, parece permitir
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ao longo do tempo novas abordagens ou mesmo novos rumos de interpretação e/ou leitura, tendo em consideração os textos/fragmentos suprimidos e
os textos/fragmentos acrescentados ou mesmo modificados, ainda que minimamente. Isso se depreende, sobretudo, do que o próprio Osman revela na
entrevista8 ao Diário de Notícias em relação à última imagem do romance
constante da edição de 1961, mas suprimida da edição revisada de 1967:
Eu quis reerguer, com amor e lucidez, o tempo da minha eternidade
e, nele, tentar mover meus mitos, os heróis da minha infância, minha
mitologia. Donde o sentido emblemático da última imagem, a vida como
um velho bicho selvagem adormecido aos pés de Teresa e de Bernardo.
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ANEXO
Capítulo IX
Tiago. Os olhos de Vié Nequinho e o peso
de uma lenda. O Cabo Cizilião.

D

entre os moradores do Surrão, aquele a quem Bernardo detestou
desde a primeira vista, foi o negro Tiago. Com um chapéu de massa velho, desabado, ninguém lhe via os olhos. Era absurdamente
sujo e de uma insolência que enervava. Não dava nunca um endereço franco
aos seus insultos. Era mesmo comum, se descompunha alguém, virar-lhe as
costas, mas com uma torção de tronco cautelosa, de modo a não perder de
vista o outro. Uma negligência falsa, tensa. Vivia a resmungar que homem
para assombrá-lo ainda não nascera, que na ponta da faca toda carne era
igual, que seu santo era forte e que se alguém quisesse conhecer a qualidade da chita, experimentasse rasgá-la. Ninguém experimentava. Contava-se
que um homem, certa vez, ferira-o casualmente com uma serra de cortar
capim. Pedira-lhe desculpas, mas o negro – como se corresse em suas veias
um líquido sagrado que, ao mínimo dano, exigisse punição severa – fora
inabalável no princípio de que se alguém derrama o seu sangue, tinha de
morrer. Assassinará, com quinze facadas, o cortador de capim. Era a sua
única morte e ele parecia envergonhar-se disto, pondo sempre, em torno de
si, a possibilidade de outras, inumeráveis.
O alvo mais frequente de suas implicâncias, Vié Nequinho, arcava com
o privilégio e o peso de uma lenda: maligna força no olhar. Magro, pálido,
miúdo, com dois crimes nas costas, não podia erguer a vista sem que lhe
opusessem figas, cruzes, esconjuros, para exorcizar o poder daquele olhar
mortiço e divergente. Era crença que os olhos do demônio espreitavam
através de suas pupilas sem brilho. Ninguém falava nos seus dois crimes de
morte, coisa de que todo homem era capa, mas a história da moça a quem
ele admirara os dentes e que despertava no outro dia sem um dos incisivos,
caído intato e sem dor, tão só pela força e malefício de seus olhos, todos os
dias era recontada. Vez por outra, ela subia ao barracão e quase não falava
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noutra coisa. Desfazia-se em pragas e injúrias contra o vesgo, num ódio que
jamais diminuíra e ao qual se acrescentava uma fascinação que se assemelhava ao amor, que talvez fosse amor – estranho amor, que se nutria de um
incisivo ausente e de uma lenda.
Eram sempre esses olhos, esses órgãos misteriosos, que o negro Tiago
visava em seus insultos. Quem sabe sentiria em Vié e mais intensamente que
outros, um ser de exceção, assustador, magicamente ligado a forças infernais
e ante quem só mesmo o desafio, muitas vezes a única maneira de negar uma
verdade incômoda, poderia trazer-lhe algum repouso? Vié Nequinho não lhe
respondia, parecia não ouvi-lo e, quando via Tiago, retirava-se. Sem acinte,
como por acaso. Isto esporeava a exasperação do negro.
Numa das vezes em que coincidiu se encontrarem os dois no barracão,
apoia a chegada de Bernardo, Tiago rosnou ao ver que ele saía:
– Não sei por que é que amarelo não vai comigo.
Vié parou, cuspiu e, quebrando o seu mutismo, respondeu azedo:
– Quem gosta de negro é onça.
– Eu ainda coso um peste aqui – tronou o outro. Agulha sem linha.
Sua rabugice generalizada e meio frívola, semelhante à ameaça desses cachorros guardadores de jardins, que ladram furiosos, durante a vida
inteira, por trás de um muro que facilmente poderiam saltar, abrandava-se
em baixezas pelo Cabo. Cizilão, porém estranho homem, ignorava-o tanto
quanto aos outros. Fora ele que trouxera a carta de Miguel:
– Tem resposta, chefe?
– Não.
Alto e preto ele era. Como Domiciano. Mas o seu rosto assustava pela
rigidez, um rosto de couro cru, tostado a ferro quente.
– Às ordens.
Dera meia-volta, duro, pusera na cabeça o chapéu de abas largas e retas,
abrira com um gesto solene o guarda-chuva branco e descera os degraus, de
peito erguido, a cara firmemente voltada para a frente. Ereto, enfatuado, com
algo de cômico e vazio no seu porte, e parecendo investido de poderes altos,
inimagináveis – dos quais era símbolo o grande guarda-chuva –, transitava
no Surrão como se ninguém o conhecesse. Até sua risada, parecida com
um soluço e, por sinal, bem rara, era uma expressão do seu isolamento: por
menos de um segundo lhe enrugava o rosto, os dentes de ouro fulgurava e
logo desapareciam sob a máscara outra vez imóvel, sem que as pálpebras se
erguessem – mas nunca se sabia por que ele sorrira.
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Antes de Maria Genuína, que estava com ele há quase um ano, tivera
várias amásias, todas por breve tempo. Espancava-as sem dó e sabia-se de
uma que passara quatro dias estendida, nua, em folhas de bananeira, como
se estivesse com bexigas, sarando o couro inchado, estourado de vara.
Tiago oferecia-se (proposta eternamente recusada) para carregar o
guarda-chuva dele ou a sua espingarda de dois canos, inventava ocasiões
para levar-lhe recados, prestar-lhe serviços miúdos – e muitas vezes sem
nada que justificasse a advertência, gemia:
– Falou do Cabo, se estrepa comigo.
O Cabo, se estava presente, fingia-se de surdo.
Referência
LINS, O. Capítulo IX. In: ___. O fiel e a pedra. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1961. Coleção Vera Cruz, v.27, p.53-6. [Exemplar numerado n.0150]
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PARTE 6

Projeto de transcrição cinematográfica

O FIEL E A PEDRA:

notas para uma transcrição cinematográfica
Teresa Dias1

A

transcrição cinematográfica de O fiel e a pedra, de Osman Lins, para
um western — dentro dos padrões tradicionais no gênero, em parceria com o cineasta Joel Yamaji, da ECA-USP —, é um projeto incipiente até a presente data, mas já entendido como terreno fértil, tendo em vista o potencial do romance para tal adaptação. Por ora, fizemos o levantamento de pontos temáticos e estruturais de interesse para um faroeste, confabulando sobre a voz adequada ao tipo de filme que pretendemos, em um roteiro
que preserve a natureza épica e dimensão humana presentes no romance.
Compartilho, a seguir, algumas das observações para essa transposição cinematográfica.
De modo geral, o roteiro vai perseguir a ordem dos acontecimentos
dada pelo romance: a mudança de Bernardo e Teresa para o Engenho do
Surrão, a relação de trabalho e amizade de Bernardo com Miguel Benício,
o falecimento misterioso de Miguel — quando o caráter de Nestor, o irmão,
começa a interferir mais intensamente no curso natural dos acontecimentos, a luta de Bernardo com seu entorno — e consigo mesmo —, de modo
solitário e heroico até o grande enfrentamento final.

1

Graduada em Letras-Inglês pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Letras (Teoria Literária e Literatura Comparada) pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Letras,
com ênfase em teoria literária, autora de A dramaturgia de Osman Lins, publicado pela Hucitec.

Tanto minha leitura de O fiel e a pedra quanto a de Joel Yamaji coincidiram em perceber o potencial que o romance tinha para se tornar um
grande faroeste, aos moldes clássicos. Nossa percepção, entretanto, não foi
nada extraordinária: a obra de fato se inspirou no western célebre Matar ou
morrer, de 1952, de Fred Zinnemann, com Gary Cooper, como me lembrou
a professora Sandra Nitrini. Osman Lins fala sobre essa influência em entrevista ao Diário de Notícias, de 14 de janeiro de 1962,2 na qual estabelece,
ele mesmo, relações entre O fiel e a pedra e os filmes do Oeste, citando diretamente Matar ou morrer, cujo título original é High Noon. Na entrevista, ao
ser indagado sobre outras inspirações, além de Eneida, de Virgílio, em O fiel
e a pedra, Osman Lins afirma que houve “Não na técnica e sim no espírito.
O velho e o mar, Terra dos homens, Lord Jim. Também os filmes do Oeste e,
sobretudo, High Noon, a obra prima de Fred Zinnemann”.
Osman Lins também confessa sua admiração pelo ator protagonista
de High Noon, no artigo “Qual é o filme de hoje?”, de Evangelho na taba,
quando reconhece a importância do cinema que conheceu em Vitória de
Santo Antão, a pequena cidade onde nasceu e morava: “Vinham a nós, nas
salas refrescadas por ventiladores e imensos cartazes dos próximos filmes,
pregados nas paredes, os corajosos e invencíveis heróis do Oeste – Ken
Maynard, Buck Jones, Tim MacCoy, Gary Cooper [...]” (Lins, 1979, p. 103).
De modo sucinto, Matar ou morrer narra a história do delegado Will
Kane (interpretado por Gary Cooper) que, no dia de seu casamento, recebe
a notícia que Frank Miller, um bandido que ele havia capturado e mandado
para a prisão, estava chegando, no trem do meio-dia, possivelmente para se
vingar. A gangue de Miller espera o chefe na estação para ajudá-lo a cumprir o que desejava. Will Kane chega a sair da cidade com a recém-esposa,
mas reavalia a situação, percebe que fugir não condiz com sua ética, e volta
para enfrentar o inimigo. Entretanto, para sua surpresa, ele descobre que
absolutamente ninguém daquela pequena cidade quer ajudá-lo no combate
contra o mal, e se descobre completamente sozinho para o enfrentamento
com Miller e sua gangue.
High Noon não apresenta o vilão, de forma tradicional, o líder da
gangue surge apenas nos minutos finais. O ponto de interesse volta-se para
a construção da tensão, alimentada pelo estado de espera pelo pior. Para
o efeito desejado, o diretor se vale de relógios que em vários pontos são
2
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exibidos, indicando o avanço das horas. Conforme os ponteiros se movimentam, a expectativa em torno da chegada de Miller também aumenta.3
Considerando as linhas gerais da obra de Zinnemann, assinalo seu
forte diálogo com o romance de Lins, destacando sobretudo a tensão da
espera pelo ataque inimigo, conduzida, no filme, pelos relógios, no romance,
por sons, silêncios e falsas pistas — como o tiro no meio da noite dado pelo
amigo Antônio Chá ou como quando a figura enigmática de Ubaldo e seu
grupo batem à porta do barracão, logo depois de o casal protagonista ter
se estabelecido no Surrão. Além disso, a solidão do herói, dotado de ética,
convicto do que é certo, mas abandonado pela comunidade, a presença dos
capangas e o duelo final caracterizam-se como fortes pontos de convergência entre o romance e o filme.
Além da relação com High Noon alguns outros elementos de uma narrativa clássica no cinema aparecem na estrutura de O fiel e a pedra. Nos filmes
de Luchino Visconti, por exemplo, é comum que haja nas cenas iniciais o
tema da morte de um patriarca, alguém da família, como meio de se deflagrar os tempos novos, que serão expostos pelo argumento. Esse antecedente
do tema principal serve também para a apresentação dos protagonistas. Justamente isso é o que ocorre no romance: a história começa com a morte de
José, filho de Bernardo e Teresa e, em virtude desse acontecimento trágico,
o casal decide se mudar para o Surrão, onde a trama se desenrolará. Na transposição cinematográfica em elaboração, a morte de José permanece como
preâmbulo, exercendo a mesma função de apresentação dos protagonistas
e ponto de partida para novos tempos.
Seguindo a estrutura clássica no gênero, no filme pretendido, poder-se-ia começar por um plano geral da paisagem e do cavaleiro nela inserido.
No caso, a primeira imagem pensada para a adaptação seria, inversamente,
a de um plano detalhe: a de uma lâmpada que “pendia do fio empoeirado
que desaparecia no alto entre os caibros grossos ripas negras e grandes telhas
vãs” (Lins, 1961, p. 1). A lâmpada no teto, presa por um fim empoeirado
pretende trazer o espectador para a intimidade fragilizada de Bernardo e
Teresa, compelidos agora a uma travessia desconhecida.

3

Uma curiosidade sobre High Noon é que o tempo da diegese do filme pretendia ser seu tempo físico,
algo em torno de oitenta minutos. Posteriormente, isso foi bastante questionado, pois o filme passou
pela decupagem, tem cortes e elipses e, como obra artística, está delimitado, mas cumpre registrar
que era essa a intenção do roteiro de Carl Foreman.
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Outra cena de interesse para a apresentação de Bernardo é sua imagem, de capote, numa ponte, durante a fiscalização dos caminhões que por
ali passam. A importância da cena reside no fato de introduzir a primeira
sequência sobre o caráter do herói: quando o homem percebe que os patrões
a quem servia eram corruptos, abandona o emprego.
O fato de Bernardo ter deixado o emprego pode ter contribuído para
o adoecimento do filho e sua morte, embora isso não esteja totalmente
explícito. De qualquer modo, o homem já sente o peso da sua honestidade
acarretando tragédias.
O roteiro segue com a preparação de Bernardo e Teresa para a partida
rumo ao Surrão, alternando cenas da mulher colhendo mudas de chá para
replantar na nova casa, seu diálogo difícil com Suzana e a tocante despedida do sobrinho Ascânio. Em seguida, a caminho do Surrão, o monólogo
do motorista Hutá Vilarim revela o adultério cometido por Creuza, mulher
de Miguel Benício, e expõe pela primeira vez o caráter de Nestor Benício,
como adiante comentarei.
A chegada do casal no novo lugar marca-se pela apresentação dos
homens de Nestor. O perfil desses capangas constitui traço típico dos faroestes. Xenofonte, Negro Tiago, Cabo Cirzilião, Precipício, Vié Nequinho e
Vesgo caracterizam-se como coadjuvantes e tipos frequentes em filmes de
bangue-bangue. Dialogam, de certo modo, com a gangue de Frank Miller,
de Matar ou morrer, exercendo função semelhante de apêndices ou ponto
de apoio do antagonista.
Antônio Chá é um coadjuvante maior, apresentado anteriormente
no roteiro, nas primeiras sequências. É amigo fiel de Bernardo, alegre e
brincalhão, similar em vários aspectos a personagem de Quim Recadeiro,
interpretada por Flávio Migliaccio, na adaptação do conto de Guimarães
Rosa, A hora e a vez de Augusto Matraga (1965), dirigido por Roberto Santos. Chá entra no argumento trazendo o tempo passado, acionado pela
memória, em que ele e Bernardo viajavam muito. Agora, ele vai acompanhar Bernardo e a esposa para o Engenho do Surrão. Sua entrada também
anuncia novos acontecimentos.
A apresentação do núcleo familiar, indicando a origem dos protagonistas será inserida em forma de retrospectiva. Uma cena dessa sequência
que chama a atenção para a roteirização é a imagem de Suzana queimando
todos os pertences de Cissone, incluindo retratos do casamento da moça com
Álvaro. Sua raiva possivelmente decorrente do fato de Cissone ter entrado na
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casa deles, envolvido o filho e, de certo modo, provocado sua morte, alternam closes da mulher arrasada com imagens do fogo ardente. Tais cenas
servem, além disso, como apresentação de Ascânio, o sobrinho de Teresa e
Bernardo, que constituirá um núcleo paralelo.
Depois de estabelecidos na nova casa e de pequenos sustos, responsáveis pelo suspense na trama, uma sequência sumária mostrará a nova rotina
do casal, marcada por certa calmaria.
Bernardo surge fiscalizando os bens de Miguel ou cuidando das galinhas, transportando as reses, as tropas de burro... Surgem recordações do
namoro com Teresa, situações pontuadas por risadas de Antônio Chá, atirando
para o ar com a bacamarte, fazendo a espingarda com cabo de guarda-chuva,
caçando rolinha; Teresa não querendo depenar os passarinhos...
Estados de calmaria preparam para uma nova ameaça e são frequentes na estrutura de uma narrativa clássica. A partir da calmaria retratada na
sequência sumária, a atmosfera de tensão vai se intensificando paulatinamente até o clímax.
Chamo a atenção de modo especial para uma cena emblemática do
romance a ser introduzida logo depois do primeiro encontro de Bernardo
com Nestor e retomada na parte final do roteiro: a travessia do rio, realizada
por Bernardo aos 15 anos, como prenúncio dos enfrentamentos pelos quais
iria passar. A imagem do jovem que nada determinado, dando braçadas nas
águas de um largo rio, procurando vencer a si mesmo, é ilustrativa da força
e resistência do herói que deverão ser acionadas, de modo mais intenso, a
partir desse ponto, até seu ápice, no momento de enfrentamento entre herói
e vilão, no embate final. Conforme o garoto nada, a ilha se desloca, adquirindo uma atmosfera onírica, e vai se afastando... A lembrança da experiência
conclui-se com a imagem da mulher na margem, alicerçando a coragem do
nadador. No primeiro momento, Lucinda, no segundo, Teresa.
Assim como no romance, no roteiro, os animais igualmente terão
várias funções.
Logo no início, Bernardo tem a intuição de não aceitar carona do
irmão de Miguel, que havia se oferecido para levá-lo até o Engenho do Surrão, segundo tinha sido avisado. Bernardo recusa, como se pressentisse a
natureza de Nestor, e prefere seguir com Teresa no caminhão Hutá Vilarim.
O motorista falastrão é quem primeiramente apresenta traços do caráter
de Nestor Benício, ao narrar a cena a que assistiu, na praça da matriz, ao
lado de uma pequena plateia: o irmão de Miguel passa, com as rodas de sua
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caminhonete, sobre um cordeirinho machucado, bem devagar, como se o
sofrimento do animal lhe desse um prazer sádico.
A crueldade com os bichos é algo clássico na história do cinema para
designar caráter, aqui igualmente delineia a vilania de Nestor. O contrário
se dá com quem é afeiçoado a bichos. No livro de Osman Lins, a primeira
aparição do amigo Miguel Benício é ilustrada justamente pela passagem de
uma cavalaria. Na primeira visita de Bernardo a Miguel, depois de estabelecido no Engenho do Surrão, recebe um burro de presente de Miguel. Nesse
momento, vários cavalos passam trotando ruidosamente. No roteiro, o som
dos cascos ganha força, contribuindo com a criação da atmosfera local.
Insetos e seus ruídos também serão evocados no filme, em pontos
específicos, assim como são aludidos na obra de Osman Lins. Sua função,
entre outras, pode ser a de conduzir a Ascânio, sobrinho do casal protagonista, e o amigo mais velho Otalício. Sequências com insetos poderão
conduzir a uma montagem paralela, quando essas personagens secundárias ganham força.
Outra história de animal a ser incorporada ao roteiro é o caso trágico
do coelhinho com o qual Lucinda foi presenteada. Flashbacks não são muito
frequentes em faroestes, mas eventualmente podem acontecer. No caso da
transposição, seguindo a estrutura do próprio romance, esse flashback possivelmente será usado como pormenor do tema. Enquanto galopa em seu
cavalo, em direção à cidade, onde Bernardo se encontraria justamente com
Nestor, o herói se lembra do coelhinho de Lucinda. O sentimento do animal acuado irá se projetar na experiência do herói, no grande embate final
com Nestor Benício.
A análise da cena da morte de Miguel Benício deve ter como referência os filmes policiais, conduzidos pela tríade vítima, assassino e detetive.
O gênero corrobora a tese de Bernardo sobre o evento: aquilo não tinha
sido um acidente, mas um assassinato e, se as portas não haviam sido violadas, o assassino só poderia ser alguém próximo da vítima, como seu irmão.
A desconfiança de Bernardo limita-se a embates pessoais que acentuam a
tensão entre ele e Nestor.
As insistentes tentativas de dobrar Bernardo revelam a natureza autoritária do proprietário. O irmão de Miguel queria Bernardo sob seu jugo – algo
incompatível com o caráter de nosso herói épico. A submissão do homem
seria um meio de Nestor validar ainda mais seu poder. Nos bangue-bangues
italianos, e até mesmo nos americanos, é muito comum o vilão almejar o
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herói como capanga. Ter ao lado um parceiro a quem se admira é sentir-se
com mais poder. Sérgio Leoni explora essa condição de o protagonista e o
antagonista reconhecerem o poder um do outro. Nestor tem essa ambiguidade de sentimento em relação a Bernardo, presente em muitos líderes de
bandidos, nos faroestes consagrados.
A resistência de Bernardo, emoldurada pela experiência do garoto
dando o máximo de si ao atravessar o rio a nado — com a vida sempre por
um triz — assinala o grande enfrentamento entre vilão e herói, no clímax
da história. Cercado pelos capangas de Nestor, numa atmosfera de forte
tensão, Bernardo tenta negociar sua saída do barracão e o valor da plantação e do gado. Nestor expressa sua vontade desonesta e injusta, desejando
no fundo impor sua força, e a negociação é tensa. A natureza autoritária e
intransigente do vilão atinge seu paroxismo quando o assunto é o burro que
Bernardo havia ganhado de presente de Miguel. Tudo parece que vai terminar mal, mas uma personagem inesperada, Ubaldo, o chefe do grupo para
o qual Bernardo abrira certa noite a porta do barracão, interfere e, com a
troca de tiros, o vilão acaba sendo morto. Foi Antônio Chá quem disparou
o tiro certeiro, mas a participação de Ubaldo foi crucial. Trocas de tiros e
desdobramentos inesperados ocorrem como num western.
Considerando ainda alguns elementos de apoio para a montagem
cinematográfica, chamo a atenção para a citação recorrente das armas manuseadas pelas personagens em O fiel e a pedra, de Osman Lins. A bacamarte,
a espingarda, o parabélum e a Máuser, pistola semiautomática de Nestor
Benício, ilustram a importância desse componente para a ambientação dessa
história de brutalidade e resistência. Tal presença remete à atmosfera dos
faroestes onde as armas são um detalhe indispensável.
Como lembrou-me Joel Yamaji, o revólver de John Wayne é o mesmo
ou praticamente o mesmo nos filmes em que atuou, como em Rastros de ódio
(1956), para citar um exemplo. No caso da adaptação de O fiel e a pedra,
o parabélum chama a atenção de modo particular. Pistola de origem alemã,
integra o conjunto de armas utilizadas pelos cangaceiros, possivelmente por
ter sido muito recorrente no sertão nordestino, e ilustra a lei da força bruta
dessa região do Brasil, na esfera regionalista do romance osmaniano.
Como disse no início, o projeto de transposição romance para um
bangue-bangue é recente e ainda dá seus primeiros passos. Tendo em vista
o potencial do romance para tal adaptação e a habilidade de Osman Lins em
articular gêneros, a ideia mostra-se, contudo, bastante promissora.
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Registro, enfim, a discussão em curso sobre a transferência da história
para o interior paulista, com vistas à viabilização do projeto. O interior de
São Paulo possui uma tradição em faroeste, como Meu nome é Tonho (1969)
e A herança (1970/1971), de Ozualdo Candeias. Além disso, deslocar O fiel
e a pedra para São Paulo, sem perder a essência da obra, dada a sua dimensão universal, facilitaria muito a produção, além de ser uma realidade mais
conhecida, sobretudo de Joel Yamaji, com conhecidos e vivências importantes de direção de filmes no interior paulista. Atualmente, o interior paulista
conta com um movimento jovem, sendo um polo expressivo de produção e
festivais, em torno do cinema.
Parceiros entusiasmados já estão se agregando ao projeto, o que reforça
a convicção na força da proposta e muito nos anima. São eles Renata Saraceni, cineasta e produtora da Cinema Mundo; Hermelino Neder, músico e
compositor, para a direção musical; e Harley Kremer, artista gráfico, responsável pela arte e efeitos visuais do filme. A trilha sonora pretende utilizar a
viola caipira, e criar algum tema marcante, comum nos faroestes, como em
Um dólar furado (1965), de Giorgio Ferroni.
O projeto já está documentado no edital da PROAC para desenvolvimento de roteiro, encerrado em julho de 2021.
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Osman Lins: O fiel e a pedra / Eneida1

É

um nome conhecido em todo o Brasil de hoje o desse pernambucano
natural de Vitória de Santo Antão que estreou no romance em 1955
com O visitante, livro premiado em 1953 como prêmio Fábio Prado,
livro que também obteve o prêmio Coelho Neto da Academia de Letras e
outro prêmio da Academia Pernambucana de Letras. Contista dos melhores
que possuímos, Osman Lins ainda há pouco estreou na dramaturgia com
uma peça representada pela Cia. Tônia-Celli-Autran também ela premiada:
Lisbela e o prisioneiro. A vida de Osman Lins é cheia de vitórias literárias de
dura luta de estudos: curso de finanças, concurso para o Banco do Brasil
de onde é funcionário. Mas o que hoje importa é conversar com Osman
Lins sobre o seu novo romance (um dos melhores de 1961) que a Civilização
Brasileira editou e que vem obtendo todos os aplausos da crítica.
O fiel e a pedra
A conversa que o leitor vai ler entre a repórter e o romancista tem três etapas. Começou no Rio, quando Osman Lins veio autografar O fiel e a pedra;
continuou em Natal onde ambos se encontraram no momento em que na
capital do Rio Grande do Norte realizava-se o primeiro festival do escritor
potiguar e terminou numa longa e bela carta de Osman pedindo — exigindo
seria melhor — que sua entrevista só fosse publicada se saísse tal como ele
falou, escreveu, contou. A conversa tem três etapas e assim:

1

Entrevista publicada na seção “Autor e livro da semana”, do Suplemento Literário do jornal Diário de
Notícias de 14 de janeiro de 1962.

— É aliás uma coincidência que você venha entrevistar-me sobre o
Fiel e a pedra. Porque este romance é, até certo ponto, uma transposição
para o Nordeste de 1936 da Eneida. Não propriamente uma transposição,
uma vez que muitos dos personagens e fatos apresentados têm origem na
minha experiência. Mas o romance foi planejado tendo em vista a estrutura
e mesmo o espírito da Eneida. É também a história de um homem que, tendo
a sua Troia destruída, quer reconstruir seu Reino.
Digo a Osman Lins:
— Não me consta que a crítica, até o presente, tenha assinalado
essa correlação.
— Os que estão escrevendo sobre livros — responde o romancista —
já não têm tempo para fixar-se neles. Misturam leituras, leem cinco, seis ou
mais livros de uma vez, sendo quase impossível que entrem na intimidade
de algum. Mas há ainda um ponto a considerar: não são muitos, dentre eles,
os que leram a Eneida.
— É isto, esta ligação com o poema de Virgílio que explica o tom,
algumas vezes descritivo do livro, cheio de paisagens, cores e rumores,
árvores, pássaros, cheiros etc... ao contrário de O visitante, onde os personagens existem num mundo quase abstrato?
— Em parte. Mas duas outras razões mais importantes do que esta
respondem pelo que há de descritivo, de exterior em O fiel e a pedra. Uma
intelectual, é a reação contra certa literatura “despojada”, contra a qual se
insurge Gilberto Freyre, literatura que se fez norma entre nós e que tende
para uma debilitação do estilo e da estrutura mesmo do nosso romance.
Houve quem dissesse que certas partes de meu romance deviam ser sugeridas.
Ora, essa experiência da sugestão, eu já a fiz em O visitante, quando ainda
estava embebido da ideia de “despojamento”. E pude ver que sugerir não é
difícil. Muito mais difícil é mostrar. Houve em O fiel e a pedra descritivos de
doze ou quinze linhas que me custaram mais de uma semana de trabalho.
Para mim seria muito cômodo eliminá-los. Mas isto seria frustrar a minha
própria visão da obra. Uma outra razão é de natureza, digamos, passional.
Você que leu o romance pôde constatar que para Ascânio (nome por sinal
posto intencionalmente, este sendo o nome do filho de Eneias no poema
de Virgílio) nada mais angustiante que o desaparecimento de seus mitos.
O constante fluir das coisas, que deixam de ser, ininterruptamente, o que
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parece ser para sempre, é o seu desespero. Ele vê em todas as coisas amáveis
uma garra escondida, um dente a corroê-las. Pois bem: embora esse personagem não seja totalmente autobiográfico, se bem existam nele certos traços
do autor (como ele, não conheci minha mãe, que como a mãe de Ascânio
não deixou retratos), uma das coisas que sempre me perturbam fundamente
é também esse deslizar de tudo entre as minhas mãos. Principalmente o fim
irremediável de tudo o que constituiu o mundo da minha infância, a qual
absolutamente não foi risonha, nem festiva, antes solitária e cinzenta, mas
onde conheci a ilusão do eterno, do estável. Manuel Bandeira, na sua “Evocação do Recife”, diz, falando da casa de seu avô, mas na verdade referindo-se
ao tempo que evoca em seu poema à sua infância: “nunca pensei que ela
acabasse! / tudo lá parecia impregnado de eternidade”. Tudo porém acaba
quando ele escreveu o poema. Eu também tivera destruída a minha Troia,
cujos muros pareciam-me intransponíveis. O fiel e a pedra foi uma tentativa
de reconstruí-la, de refazer o meu reino devastado, tarefa que só através do
romance eu poderia tentar. É assim que, fazendo de Ascânio até certo ponto
uma projeção do meu eu, identifico-o com Bernardo, que no romance é seu
tio. Ambos são o símbolo do ser humano em busca de reconstruir seu reino.
Bernardo no sentido pragmático. Ascânio no sentido metafísico.
— Como se processa essa identificação?
— De um modo, a meu ver, sutil, através de cenas que se correspondem. A obsessão das viagens que em Bernardo é clara e que no momento
se manifesta através da sua coleção de retratos de veleiros; no aparecimento
da mãe morta, a um e outro; se Bernardo atravessa um rio cheio, Ascânio
atravessa um temporal e um e outro ficam nus nas camas, após, em épocas diversas, como se houvessem renascido; e, sobretudo, na luta final, a de
Bernardo com o visível, a de Ascânio com o invisível, lutas que em última
análise se resumem numa escolha entre o aniquilamento e a vida com todas
as suas incertezas.
(Aqui há uma pequena interrupção em nossa conversa). Mas logo
Osman Lins continua falando:
— Em conclusão, confesso que as alusões, no romance, a cheiros, a
rumores, árvores e bichos, que todo o seu descritivo decorrem daquela ânsia
de prender a vida que era o traço mais intenso de Ascânio; e à necessidade
de fixar ou de recuperar uma vida que já não existe, necessidade que se tornou, na época em que concebi e elaborei o romance, irresistível. Eu quis
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reerguer, com amor e lucidez, o tempo da minha eternidade e, nele, tentar
mover meus mitos, os heróis da minha infância, minha mitologia. Donde
o sentido emblemático da última imagem, a vida como um velho bicho selvagem adormecido aos pés de Teresa e de Bernardo.
— Você quer mencionar algumas cenas onde estejam mais presentes
as ligações de O fiel e a pedra com a Eneida?
— Penso que há algumas bem evidentes. A cena, por exemplo, em
que Bernardo, antes amedrontado, juíza ter sido visitado pelo espectro
da mãe e acredita-se inexpugnável, é uma alusão bem clara à entrega por
Vênus a seu filho, do escudo inviolável. Assim como o sonho de Teresa com
o filho morto, então diabólico e ameaçador, tenta ser uma transposição
da clássica descida aos infernos. Mas a principal relação vamos encontrá-la nas linhas gerais do romance no seu sentido heroico, no seu caráter
mítico, na sua simbologia, esta do ser humano erguido contra as forças
que tentam destruí-lo.
— Houve, de sua parte, uma preocupação social consciente, ao
escrever O fiel e a pedra?
— Perfeitamente. Não foram apenas razões íntimas que me levaram a
escrever esse romance, mas também preocupações sociais que me afligiam
e afligem. Estamos vivendo num país corrupto, onde os homens se vendem
abertamente e curvam-se com uma facilidade alarmante. Pois bem, eu quis
opor aos vendidos um personagem incorruptível, um personagem que não
se dobra, chamado Bernardo Vieira Cedro. Esclareço, porém, que esse sentido de participação clara não é bem o que faz importante uma obra de arte.
As ideias de grandeza, de dignidade, devem emanar dela mesma. Quando
o artista produz uma obra de alta qualidade, com profundas raízes na sua
vida, no seu tempo e no seu povo, ele dignifica a sua comunidade. Ele a
ergue, ele a torna melhor.
— Como romancista, qual a maior restrição que faz à crítica?
— A de ver no romance apenas um objeto estético e não também um
ato humano. Um romance não é um arabesco no ar, feito por um ser sem
alma e sem história, para divertimento de requintados. É uma coisa viva,
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nascida de nós, do nosso país, do tempo em que vivemos, e na qual aplicamos
tudo o que somos e também o que não somos. É, a um só tempo, pergunta
e confissão, incitação e apelo, causa e consequência.
— Em relação ao O fiel e a pedra, que aspecto da crítica mais lhe
satisfez?
— Não obstante a aproximação, a meu ver um tanto arbitrária, com
Steinbeck, feita por LFT2 na aba do romance, as notas e críticas não me têm
comparado com nenhum romancista brasileiro ou estrangeiro. Isto, num
país onde a maior homenagem que se presta a um autor nacional é farejar
semelhanças e filiações com os grandes nomes do dia, é admirável e tem-me causado uma satisfação muito grande. Quando escrevi O visitante, todo
mundo me comparava com Mauriac, Graham Greene e Julien Green. Felizmente, isso parece que passou.
— Por falar nisso, haverá, além de Eneida, outros livros que tenham
influído na elaboração do romance?
— Não na técnica e sim no espírito. O velho e o mar, Terra dos homens,
Lord Jim. Também os filmes do Oeste e, sobretudo, High Noon, a obra-prima
de Fred Zinnemann.
— Você passou este ano, vários meses na Europa. Visitou a tumba
de Virgílio, em Nápoles?
— Claro. E também fui a Ravena, exclusivamente para visitar o túmulo
de Dante.
— O que você está fazendo agora? Escrevendo novo romance?
— Nada. Há uma porção de coisas aguardando a vez, entre elas uma
peça muito diferente de Lisbela e o prisioneiro, sobre a decadência dos senhores de terra e o desejo de ascensão dos lavradores, trabalho que está forçando
passagem em meu espírito e que talvez seja o primeiro depois de concluído
o meu relato sobre a temporada na Europa e que se chamará Marinheiro de
primeira viagem. Livro este cujo principal mérito para mim, como escritor,
será o de me pôr em contato com o real imediato com o modelo vivo, atenuando os possíveis sestros da imaginação.

2

LFT - Lygia Fagundes Telles. (N. E.)
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— Para concluir, quais as consequências mais evidentes de sua permanência na Europa?
— Duas, que se complementam. Voltei amando mais o meu país e
decidido, mais do que nunca, a escrever para o meu povo, o único que poderá
compreender-me integralmente. Ao mesmo tempo, passei a ver, seja num
alemão, seja num belga, seja num francês, não mais um habitante da terra,
um amigo possível, um companheiro. Tornei-me um homem melhor, com
uma fé maior nos homens e no entendimento entre eles, diante das bondades, das ternuras, das delicadezas que encontrei, em todos os países, da parte
de desconhecidos.
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