UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE LETRAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUISTICA

POLIANA QUEIROZ BORGES

ORGANUM: A ESCRITURA MUSICAL EM “PENTÁGONO DE HAHN” DE
OSMAN LINS

GOIÂNIA
2015

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE LETRAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUISTICA

POLIANA QUEIROZ BORGES

ORGANUM: A ESCRITURA MUSICAL EM “PENTÁGONO DE HAHN” DE
OSMAN LINS

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Letras e Linguística da
Faculdade de Letras, da Universidade Federal
de Goiás, como requisito para a obtenção do
grau de Mestre.
Área de concentração: Estudos Literários.
Linha de Pesquisa: Literatura, História e
Imaginário.
Orientadora: Profa. Dra. Sueli Maria de Regino.

GOIÂNIA
2015

Ficha catalográfica elaborada automaticamente
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob orientação do Sibi/UFG.

BORGES, POLIANA QUEIROZ
ORGANUM: [manuscrito] : A ESCRITURA MUSICAL EM
"PENTÁGONO DE HAHN" DE OSMAN LINS / POLIANA QUEIROZ
BORGES. - 2015.
LXXXIX, 89 f.: il.

Orientador: Profa. Dra. SUELI MARIA DE OLIVEIRA REGINO.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Faculdade
de Letras (FL) , Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística,
Goiânia, 2015.
Bibliografia. Anexos.
Inclui lista de figuras.
1. OSMAN LINS. 2. PENTÁGONO DE HAHN. 3.
CORRESPONDÊNCIA ENTREARTES. 4. MÚSICA. 5. HERMENÊUTICA
SIMBÓLICA. I. REGINO, SUELI MARIA DE OLIVEIRA, orient. II. Título.

POLIANA QUEIROZ BORGES

ORGANUM: A ESCRITURA MUSICAL EM “PENTÁGONO DE HAHN” DE
OSMAN LINS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras e
Linguística da Universidade Federal de Goiás, para a obtenção do título de
Mestre em Letras e Linguística – Estudos Literários, em Goiânia,23 de fevereiro
de 2015, pela banca examinadora constituída pelos seguintes professores:
Profa. Dra. Sueli Maria de Oliveira Regino – FL/ UFG; Presidente; Prof. Dr.
Wolney Alfredo Arruda Unes – Emac/ UFG Membro; Suzana Yolanda L.
Machado Cánovas – FL/ UFG; Membro Leila Borges Dias Santos – FL/ UFG
Suplente.

DEDICATÓRIA

Aos meus filhos, Valentina, João Emanuel e Tomaz.
Às minhas irmãs, Tayná, Liria e Mariana.
Aos meus pais.

AGRADECIMENTOS

Entre os muitos a quem devo tanto, agradeço:
Aos professores da Faculdade de Letras, especialmente pelos encontros
poéticos.
À minha querida orientadora Sueli de Regino, sempre atenciosa e paciente, por
acreditar no projeto e por conceder-me liberdade de ideias.
À Elizabeth Hazin e a todos os Gatacos, que me receberam de braços abertos,
entre livros, tapetes, unicórnios e notas musicais, em sugestivas manhãs
osmanianas, nas asas do avião, fazendo com que meus deslocamentos
espaciais se tornassem mágicos percursos.
Ao Wolney Unes, professor e amigo, pelos prazerosos encontros e,
principalmente, por transformar meu olhar para obras de arte.
À querida professora Suzana Cánovas, pela sabedoria nas palavras ditas e nas
palavras não ditas também. E por engendrar quixotesco encontro com as
meninas que completam o trio, Thalita e Letícia. Sem elas não teria sido tão
divertido.
À CAPES, pela bolsa de estudos que me permitiu dedicação exclusiva ao
Mestrado.
Ao Ole Jorgensen, por todos os textos traduzidos gentilmente.
À família Machado que esteve sempre presente na vida de meus filhos, quando
de minhas ausências.
À família Queiroz, no nome de Dona Zefa, pelos ensinamentos de fé.
À minha mãe, Irma Liria, por acreditar, zelar, incentivar e orientar meus passos
na jornada da vida inteira.
À família Borges, no nome de meu pai querido, Erotides Borges, pela vida, pelo
carinho, pelo respeito e pelo incentivo de sempre.
Ao Rogério, companheiro, amigo, confidente. Agradeço todos os momentos que
passamos juntos. Agradeço a paciência e o amor transparentes, e a luta que
empreendeu comigo nesta etapa de minha vida. Sem sua presença, não teria
valido a pena.
E ao Universo, conspirando para que tudo isso acontecesse.

Nada no romance é gratuito.
Osman Lins

A arte são todas as artes.
Étienne Souriau

RESUMO

O objetivo deste estudo é analisar as correspondências musicais em “Pentágono
de Hahn”, terceira narrativa de Nove, novena (1966), de Osman Lins. Esta obra
da fase de transição do autor, apresenta diversas inovações poéticas, como a
utilização dos sinais impronunciáveis, que instauram um silêncio cheio de
significações. Considerá-los uma representação estilizada das figuras musicais
já consagradas na escrita musical foi demasiado pouco para a tentativa de
aproximação das duas linguagens artísticas, a musical e a literária. A proposta
se tornou efetivamente possível aproximando os parâmetros musicais das
características das personagens e de seus respectivos campos semânticos.
Para a configuração do que se chamou “partitura literária”, a primeira parte dessa
dissertação foi dedicada à configuração do espaço, o pentágono. Essa figura
geométrica suscitou diversas representações simbólicas e também musicais,
constituindo o pentagrama ou a pauta onde são escritas as composições. O
conceito de paisagem sonora foi agregado à constituição do espaço, ampliando
as possibilidades musicais no texto literário. O organum como manifestação da
polifonia, foi composto pelas cinco vozes narrativas, em equivalência com os
“movimentos” de uma composição musical. Para a análise das personagens,
além das equivalências musicais, foram utilizadas referências no campo da
hermenêutica simbólica, por via dos elementos observados no texto. A questão
do silêncio retorna quando da análise da personagem título, pois a condição
animal de Hahn, também é um impedimento para sua elocução. Como última
aproximação entre as artes, observou-se a semelhança da técnica de
composição musical denominada fuga com a estrutura da obra, sugerido a ideia
de uma transcrição musical para a o texto literário. Para o desenvolvimento deste
estudo, apoiamo-nos nas considerações de Mario Praz, Étienne Souriau e G.E.
Lessing, no que diz respeito à correspondência entre as artes. Para as análises
das imagens simbólicas recorremos às reflexões de Mircea Eliade, Gaston
Bachelard e Joseph Campbell. Empreendendo uma incursão pelo texto em
busca da intencionalidade do autor em redimensionar sua poética, pretendemos
contribuir com novas abordagens acerca das múltiplas técnicas utilizadas por
Lins na intenção de alcançar a plenitude de sua escrita.
Palavras-chave: Osman Lins; Pentágono de Hahn; Correspondência entreartes;
Música; Hermenêutica simbólica.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the musical correspondences in "Hahn's
Pentagon," the third narrative of Nove, Novena (1966), by Osman Lins. This work
from the author's transitional phase, introduces several poetic innovations such
as the use of unpronounceable signs, that establishes a silence full of meaning.
Consider them a stylized representation of the musical figures already
established in the musical writing, too little for the attempted approximation of the
two artistic languages, the musical and the literary. The proposal became
effectively possible by approaching the musical parameters of the characteristics
of the characters and their respective semantic fields. For the configuration of
what is called "literary score", the first part of this dissertation is dedicated to the
configuration of the space, the pentagon. This geometric figure revealed several
symbolic and also musical representations, constituting the pentagram or the
stave where the compositions are written. The concept of soundscape was added
to the constitution of space, expanding the musical possibilities in the literary text.
The organum as a manifestation of polyphony, was composed by five narrative
voices in equivalence with the "movements" of a musical composition. For the
analysis of the characters, besides the musical equivalents, references were
used from the field of symbolic hermeneutics, through the elements observed in
the text. The question of silence returns when we analyze the title character,
because the animal condition of Hahn, is also an impediment to his speech. As a
final approximation between the arts, we notice the similarity of the musical
composition technique called fugue with the structure of the work, indicating the
idea of a musical transcription for the literary text. In developing this study, we
base ourselves on the considerations of Mario Praz, Etienne Souriau and GE
Lessing, with regard to the correspondence between the arts. For the symbolic
image analysis we make use of the reflections of Mircea Eliade, Gaston
Bachelard and Joseph Campbell. Undertaking an incursion through the text in
search of the author's intent in redimentioning his poetics, we intend to contribute
with new approaches to the multiple techniques used by Lins, with the intention
to attain the fullness of his writing.
Keywords: Osman Lins; Hahn's Pentagon; Correspondence between the arts;
Music; Symbolic Hermeneutics.
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OPUS 3: UMA INTRODUÇÃO

Nove, Novena, lançada em 1966, é considerada um marco da fortuna
literária do escritor Osman Lins. Trata-se de um conjunto de nove
microrromances, que chamou a atenção da crítica da época por seus aspectos
inovadores, inicialmente relacionados ao nouveau roman français. “Pentágono
de Hahn” é a terceira narrativa da obra que, juntamente com mais oito textos,
compõem o projeto desse livro, classificado pelo autor como uma obra de
transição de sua poética.
Osman Lins, pernambucano de Vitória de Santo Antão, nascido em
1924, iniciou suas primeiras experiências literárias por volta do ano de 1941.
Vinte anos depois uma bolsa de estudos o levou à França, onde pôde conhecer
e entrevistar figuras como Alain Robbe-Grillet e Michel Butor, expoentes da
nova tendência literária.
Lins procurou refletir, com obstinação e lucidez, sobre a arte literária e
sobre sua própria trajetória poética. Publicou os seguintes romances e
narrativas: O visitante (1955), Os gestos (1957) e O fiel e a pedra (1962), Nove,
Novena (1966), Avalovara (1973) e A rainha dos cárceres da Grécia (1976).
Sua fortuna literária compreende ainda peças de teatro, ensaios, entrevistas e
artigos de jornal. O autor considerava que sua trajetória como escritor poderia
ser dividida em três fases, que denominou como: Busca, Transição e Plenitude.
Nove, novena seria o momento decisivo entre essas três fases. Após
lançamento no Brasil, foi publicada também na França em 1971, e na
Alemanha em 1978. A obra representou “um marco na ruptura de Osman Lins
com o fazer literário ancorado nas estruturas narrativas tradicionais” (NITRINI,
1987, p.17). Avalovara e A rainha dos cárceres da Grécia representariam a
plenitude literária do escritor. Desde o romance de estreia, a lucidez de seu
fazer literário, bem como uma visão larga, mítica e cosmogônica, marcam suas
obras. Lins morreu em 1978, deixando uma fortuna literária que traz,
sobretudo, uma preocupação dominante com a criação poética, sendo este o
modo pelo qual compreendia e participava da realidade, sempre indagando, de
forma lúcida, a função do escritor no Brasil.
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A escolha de “Pentágono de Hahn” como corpus dessa dissertação
repousa no que Mário de Andrade chamou de “sensação sonora” que,
entendemos, emana do texto. O crítico refere-se a essa sensação como algo
percebido externamente, que é “conduzida ao cérebro pelo nervo acústico
condutor e aí transformada em estado de consciência que a torna conhecida”
(ANDRADE, 1995, p. 38). O autor refere-se ainda à percepção sinestésica que
uma composição musical pode sugerir. Tal leitura despertou as primeiras ideias
para a pesquisa que ora se apresenta.
A sensação sonora, no texto de que tratamos, pode ser percebida por
meio dos sinais que representam as personagens, devido às equivalências
com as figuras musicais; e por meio da inconstância temporal dos tempos
verbais, responsável por uma prosódia, que gera um ritmo próprio em cada
núcleo narrativo.
O termo “personagem-núcleo” foi escolhido pelo fato de que cada uma
das cinco personagens principais encerra um núcleo de ação que delineia,
através de seus monólogos interiores, um traçado geométrico em torno da
personagem título: Hahn, uma elefanta de circo. Essa personagem, em si
mesma, nada tem de dramático, mas é pela sua presença ou ausência, que se
forma a polifonia de grande expressão simbólica que perpassa o texto de Lins
e cuja estrutura assemelha-se à técnica de composição musical conhecida
como Fuga.
Nesta pesquisa, será realizado inicialmente, um levantamento dos
índices de musicalidade que podem ser observados no texto. Após as
considerações feitas a respeito das diferenças entre analogia e homologia,
serão buscadas as possíveis equivalências entre os sinais que representam as
personagens e as figuras musicais, bem como outras perspectivas de leitura
que possam contribuir no aprofundamento e compreensão da obra de Lins.
Além do viés ainda pouco explorado da musicalidade, o texto apresenta
correspondência também com as artes plásticas, nesse caso, a pintura. Tal
perspectiva de análise mostra uma preocupação do autor em contemplar em
seu texto a discussão sobre a imaginação e “o papel que ela tem na atividade
estética e também da sua relação com as nossas faculdades cognitivas”
(LESSING, 2011, p.11), conforme lemos no Laocoonte.
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Além de Lessing, foram utilizados como bases teóricas, principalmente,
os estudos de Mário Praz, Étienne Souriau, Mikhail Bakhtin, Raymond Murray
Schafer e Mircea Eliade. Osman Lins é um autor cuja obra chamou atenção de
muitos pesquisadores em importantes universidades do país, destaco, dentre
todas, o Grupo de Estudos Osmanianos: arquivo, obra e campo literário, da
Universidade de Brasília, sob coordenação da professora Elizabeth Hazin, e do
qual esta pesquisadora é membro. Por ventura da quantidade e qualidade das
pesquisas referentes às obras de Lins, especialmente difundidos a partir
desses grupos de estudos, é necessário destacar que foram utilizados como
referência para esta dissertação, textos de Sandra Nitrini e Martha Costa
Guterres Paz, dentre outros.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) afirmou que a música não está
nas notas, mas no silêncio entre elas. Trazendo essa ideia para o texto de Lins,
considera-se a hipótese de que os sinais-personagens de “Pentágono de
Hahn”, por serem impronunciáveis, indicam um silêncio cheio de significações.
O desenho de tais sinais, encomendados pelo autor especialmente para o
projeto da obra, sugerem uma estilização das figuras musicais já conhecidas e
consagradas nesse código. A partir desses dados, foi organizada uma tabelasíntese dos núcleos-personagens, que considerou o perfil comportamental e os
campos semânticos, corroborando a ideia de que o elenco lexical contribui para
uma leitura musical da obra.
Buscando-se uma resposta sobre as equivalências musicais e o texto
osmaniano surgiu a seguinte pergunta: Quais seriam as relações de
correspondências entre a Música e a Literatura para além das semelhanças
entre a imagem dos sinais-personagens dados por Lins com as figuras
musicais? Para responder tal pergunta, iniciaram-se as tentativas de
aproximação a partir dos parâmetros musicais de ritmo, intensidade, altura e
andamento. Neste último, foi realmente possível pensar em uma equidade
entre texto e conteúdo musical. O objetivo principal dessa pesquisa é, portanto,
verificar como Lins se apropriou de elementos de outras linguagens artísticas
integrando-os na estrutura literária, configurando a correspondência entre as
artes.
Em “Pentágono de Hahn”, Lins narra as experiências e conflitos de
cinco personagens que veem suas vidas transformadas a partir da chegada de
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um circo em sua cidade. A principal atração é Hahn, uma elefanta, que se
tornará o eixo das micronarrativas. As personagens principais não são
nomeadas pelo autor, que as identifica através de sinais que encabeçam os
parágrafos, indicando, assim, a voz narrativa.
O elenco da narrativa assim se apresenta: identificada pelo sinal
essa personagem se autodenomina um celibatário. É o segundo de dois irmãos
e, a partir de seu encontro com Hahn, reflete sobre a possibilidade e o desejo
de sair de seu estado de solidão. A personagem

é um menino púbere, que

nutre paixão por uma mulher mais velha, uma vizinha, e tem com ela sua
iniciação sexual. Outra personagem, identificada por

, é sexagenária, vive

com uma irmã e um irmão, também idosos, reclusos em casa. Não chega a ver
Hahn, e obtém notícias sobre a elefanta através da personagem Nassi Latif,
que visita as senhoras, e alimenta os sentimentos de Helônia, irmã de
personagem

. A

está de passagem e depara-se com Hahn assim que chega à

cidade. Esse encontro enseja em

reflexões acerca do ofício de escritor,

profissão à qual almeja ou intenta. E, finalmente, a personagem

, uma moça

que vê sua vida desperdiçada em uma cidade interiorana . Relaciona-se com
um menino, de nome Bartolomeu, e esse romance é condenado pela
sociedade. Aparece ainda o sinal

, mas esse, como será apresentado

adiante, não é um núcleo narrativo, antes, constitui uma fusão de dois
personagens sinalizando uma marca da narrativa, a descronologização.
Os sinais impronunciáveis são o ponto central de onde surgiu a ideia
da musicalidade do texto, pois, justamente por serem impronunciáveis,
representam uma oposição ao som. O leitor é impedido de verbalizar e a
personagem ganha uma fixidez espacial, como um carimbo, um timbre ou
chancela circunscrita ao espaço ficcional. Em Lima Barreto e o espaço
romanesco (1976), Osman Lins faz as seguintes considerações acerca do
espaço ficcional:
Ora, como devemos entender, numa narrativa, o espaço? Onde, por
exemplo, acaba a personagem e começa o seu espaço? A separação
começa a apresentar dificuldades quando nos ocorre que mesmo a
personagem é espaço; e que também suas recordações e até as
visões de um futuro feliz, a vitória, a fortuna, flutuam em algo que,
simetricamente ao tempo psicológico, designaríamos como espaço
psicológico. (1976, p.69).
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É necessário avaliar, que no texto osmaniano o espaço se estabelece
como elemento chave na constituição narrativa, tanto em relação às
personagens representadas por um sinal gráfico, que adquirem esse status de
espacialização, quanto pelo próprio título, pois já a partir desse dado, forma-se
uma imagem mental dos acontecimentos circunscritos na composição
geométrica de um pentágono, observando-se a narrativa em um plano total.
Em planos específicos, ou melhor, se cada núcleo narrativo for observado em
close, diferentes constituições espaciais darão conta de todo um sistema
estrutural em que convergem personagem, ação, espaço e tempo em uma
atmosfera formadora de uma paisagem da narrativa. No caso do corpus em
questão, acrescenta-se, ainda, a essa paisagem, a dimensão musical.
A análise da narrativa “Pentágono de Hahn” trilhará um percurso a
partir do título da obra. Assim, no primeiro capítulo, denominado A
espacialização entreartes, será examinada a importância do espaço como um
elemento síntese na narrativa “Pentágono de Hahn”, a propósito da estética
comparada, na perspectiva da correspondência entre elementos geométricos,
musicais e literários tendentes a uma harmonia de proporções, própria à
poética osmaniana. Ainda do ponto de vista do espaço, será apresentada a
ideia de “paisagem sonora”, um termo do domínio da Música e que será útil,
nessa pesquisa, para a complementação do conceito de “ambientação”
propostos por Lins em sua tese de doutorado. Bem como, as possibilidades
simbólicas do pentágono, do pentagrama e do lugar onde Hahn aparece pela
primeira vez, o picadeiro do circo.
No segundo capítulo, que tem por nome O sistema sonoro, serão
desenvolvidas algumas correlações do sistema musical em transposição para o
sistema literário. Veremos como funcionam os conceitos de organum, de
prelúdio, polifonia e tempo na narrativa osmaniana, e como se estabelecem as
equivalências musicais entre as personagens da trama, apresentando-as
individualmente. Para estreitar as relações entre a linguagem da música e o
fazer literário, cada núcleo de ação foi analisado como um “movimento”
musical, considerando que esse termo corresponde a partes de uma
composição que podem estar ligadas ao andamento, à velocidade, em que
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estão escritas. Mantivemos a grafia em italiano, comumente utilizada em
Música. Nas análises individuais de cada personagem, outras propostas foram
suscitadas pelo próprio texto, como a perspectiva da hermenêutica simbólica e
a correspondência com a arte pictural.
No

terceiro

capítulo,

denominado

Hahn,

observamos

que

a

personagem-título, diferentemente das personagens impronunciáveis,

é

nomeada. Porém, por sua condição animal, apresenta-se como uma
personagem silente. Assim, será proposta uma relação da elefanta com o
silêncio e as simbologias da morte-renascimento. Dando continuidade às
teorias de correspondências entreartes observamos, neste último capítulo, a
possibilidade de uma leitura musical do ponto de vista da forma:
metaforicamente, Hahn pode ser lida como um réquiem; estruturalmente, todo
o “Pentágono de Hahn” pode ser lido como uma “partitura literária”. Isto posto,
intenta-se uma possível aproximação de “Pentágono de Hahn” com a técnica
musical denominada Fuga.
A solidez da obra de Lins, atestada pela crítica, e a multiplicidade de
leituras permitidas pelo corpus escolhido enseja estudos como o da pesquisa
que ora se apresenta. Osman Lins deixou um legado artístico que toma de
assalto os novos leitores ao descortinarem sua precisão e intensidade poética.
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1. PRIMEIRO MOVIMENTO: ESPACIALIZAÇÃO ENTREARTES

A espaço em movimento, palavra em rotação; a espaço plural,
uma nova frase que seja como um delta verbal, como um
mundo que explode em pleno céu. Palavra ao ar livre, pelos
espaços exteriores e interiores: nebulosa contida em uma
pulsação, pestanejo de um sol.
Octavio Paz

Uma condição primeira, na ficção, para Osman Lins, é o espaço, que é
preenchido pela “ambientação”. Por espaço, Lins entende “tudo que,
intencionalmente disposto, enquadra a personagem [...]” (LINS, 1976, p.72) e
por ambientação, “o conjunto de processos conhecidos ou possíveis,
destinados a provocar, na narrativa, a noção de um determinado ambiente”
(LINS, 1976, p.76). Essa diferença entre espaço e ambientação foi aplicada por
Lins em sua tese de doutorado Lima Barreto e o espaço romanesco, texto em
que faz considerações sobre os muitos elementos que participam da
ambientação de uma narrativa. De acordo com Lins, para a percepção da
diferença entre os dois conceitos seria necessário um leitor que, via bagagem
cultural e conhecimento de mundo, reconheça e complemente a geografia do
espaço literário. A partir dessa premissa, buscamos as referencialidades
possíveis para o espaço onde ocorre a narrativa, principiando pelas imagens
simbólicas presentes no texto.
Um novo conceito irá se somar à ideia de espaço na escrita
osmaniana, a “paisagem sonora”. Os sons, ou a falta deles, integram-se na
tessitura do texto e amplificam as interseções poéticas, de modo que a
ambientação seja percebida pelo leitor por meio dos aspectos sonoros, via
estrutura musical, como ritmo e andamento.
De espaço a espaço, o fruidor de “Pentágono de Hahn” constrói a
inteireza da narrativa, como a participar do plano ordenador urdido pela poética
hipnótica de Osman Lins. Palavras e imagens ressignificadas fundam, a saltos,
um novo estatuto de texto, um texto-mãe de onde nascem harmoniosas
constelações

de

possibilidades

estéticas,

pulsando

no

correspondências entreartes ̶ linha a linha, compasso a compasso.

ritmo

das
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1.1 Pentágono e pentagrama: o limitado dá forma ao ilimitado
Em “Pentágono de Hahn”, o espaço é dado como referência primeira, a
partir da determinação geométrica do espaço ficcional circunscrita a um
pentágono. Tem início o percurso labiríntico, conduzido pelos sons emitidos por
Hahn, a elefanta que, com sua presença imanente, se transforma em núcleo de
todas as ações.
Na mitologia hindu, o elefante é descrito como montaria divina, em
especial, de Indra, o rei dos deuses. Ao observar uma imagem tradicional do
animal montado por Indra (Fig. 1), é possível perceber a semelhança com a
curta descrição dos adereços de Hahn: “ Tapete carmesim na testa, tapetes
persas no lombo” (LINS, 1994, p. 36), aproximando-a, ainda mais, das
simbologias míticas. De acordo com Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, em
Dicicionario de los símbolos, nas civilizações orientais esse animal é
comumente relacionado aos atributos de soberania do deus Shiva (Fig. 2) e ao
seu primeiro filho, Ganesha (Fig. 3).

El elefante evoca también la imagen de Ganesha, símbolo del
conocimiento. Su cuerpo de hombre es también el
microcosmos, la manifestación; su cabeza de elefante el
macrocosmos, la no manifestación. Según esta interpretación,
el elefante es en efecto el comienzo y el fin; [...] el dominio del
centro real sobre las direcciones del espacio terreno (1986,
p.437).

A intenção de ressignificar a presença do animal na cidade pode ser
observada logo no primeiro parágrafo do texto, quando a personagem,
identificada pelo sinal

, observa a apresentação de Hahn:

Fascinava-me aquele ser informe, gravado nas cavernas
quando nosso destino de homens não se fixara, cunho de
moedas, transporte de reis, montaria de deuses, ele próprio
reverenciado e apontado como bicho que suporta o mundo
sobre o dorso (LINS, 1994, p.30).

A personagem olha para Hahn, caracterizando-a do ponto de vista
histórico, o que evidencia a preocupação de Lins em ornamentar o espaço da
narrativa de modo a demonstrar o recurso da ambientação, de fundamental
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importância em suas considerações como crítico literário. Osman Lins afirma
que:
A personagem existe no plano da história e a caracterização no
plano do discurso. A personagem diz respeito ao objeto em si;
a caracterização, à sua execução. Esta a distância que existe
entre espaço e ambientação (1976, p. 77).

No meio de sua apresentação, Hahn é observada do lado interno do
circo, onde ela é absoluta. Todos os outros elementos que poderiam constar de
uma descrição do interior de um circo são apagados: não se fala da plateia,
nem dos possíveis instrumentistas ou nos demais artistas. Apenas o domador é
citado na condição de acompanhante na dança hipnótica do animal. Hahn é
dada ao leitor como imagem, uma espécie de quadro em movimento, uma
sucessão de instantes em closes cinematográficos, que se configuram como
“recursos literários para estabelecer, nas histórias, o espaço” (LINS, 1976,
p.79). Dessa maneira, observa-se que o traçado pentagonal começa a se
delinear pelo seu núcleo central, e é justamente a ambientação e a atmosfera
epifânica - ligada às possibilidades simbólicas -, criadas por Lins na primeira
cena que definirão o lugar de Hahn no pentágono. Essa figura geométrica
encerra, em seus limites, as personagens da trama.
Isso traz à luz outra característica da escrita osmaniana: a
multiplicidade de disciplinas do conhecimento humano (geometria, astrologia,
artes, mitologias e a própria literatura), aparentemente desconectadas entre si,
tecidas com absoluto rigor de pesquisa e com os aspectos formais em
compromisso com o poético, criam um novo estatuto de texto, singular e único,
coadunado com as novas propostas de linguagem que despontavam no
período.
Para Osman Lins, que assumiu Nove, novena como lugar de transição
da sua escrita poética, não bastou apresentar como espaço diegético uma
cidade do interior do Nordeste brasileiro. Foi necessário, ainda, circunscrever
essa localidade em limites mais bem definidos, no caso, o pentágono. Isso se
torna especialmente interessante, se lembrarmos que o romance posterior à
obra de que tratamos é Avalovara onde, na linha narrativa S4, denominada A
espiral e o quadrado, lê-se:
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Sendo a espiral infinita, e limitadas as criações humanas, o
romance inspirado nessa figura geométrica aberta há que
socorrer-se de outra, fechada – e evocadora, se possível, das
janelas, das salas e das folhas de papel, espaços com limites
precisos, nos quais transita o mundo exterior ou dos quais o
espreitamos. A escolha recai sobre o quadrado: ele será o
recinto, o âmbito do romance, de que a espiral é a forma motriz
(LINS, 2005, p.24-25).

Em Avalovara, o narrador deixa claro que o quadrado é a
representação do espaço e a espiral a representação do tempo. E é sobre
essas bases que o romance vai sendo construído, concomitante à sua
narração. Se Lins considera a obra como o ápice de sua produção literária e se
a questão do espaço foi resolvida de uma maneira tão concretamente formal
(Fig. 4), observamos que o autor já experimentava esse arranjo geométrico
desde a obra de transição. Com isso, o leitor se sente realmente convidado a
uma incursão por outras áreas do conhecimento.
O fato de Lins configurar o espaço das narrativas individuais em torno
de Hahn, com o desenho geométrico do pentágono (Fig. 5), cria uma
ambientação espacial em que se faz necessário buscar as várias significações
a que essa figura geométrica possa remeter, a fim de obter uma compreensão
mais abrangente da importância do espaço na obra. Esse “trabalho” do leitor é
outro ponto fundamental na escritura osmaniana. Em várias entrevistas
reunidas na obra póstuma Evangelho na Taba, Lins comenta a importância do
leitor em seguir com ele as pesquisas propostas e diluídas nos textos, pois “o
uso de fórmulas estereotipadas não o ajudam a captar o real e a nada
conduzem” (1979, p. 137). Quando questionado sobre a possível dificuldade do
grande público na leitura de seus textos, afirma:

Ora, nos nove trabalhos reunidos em Nove, novena, reflete-se
minha verdade. O que sou, o que vejo, o que sinto. Assim, os
métodos que empreguei vão refletir, com o máximo de precisão
exatamente isto. Se meu livro obedecesse a processos
tradicionais de composição estaria traindo minha maneira de
ver, não refletiria minha visão do mundo (1979, p. 134).

A visão de mundo de que fala o autor está diretamente relacionada ao
ofício de escritor, e seu compromisso com a arte literária, acima de tudo. E,
nesse sentido, em busca de uma arte total, sua obra traz uma constelação de
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assuntos, que irão compor uma espécie de cosmogonia. O leitor é tratado por
Lins como um companheiro de jornada na intricada relação do criador e sua
obra, instigando sempre, levando o fruidor a descortinar novos caminhos,
deslocando-o da zona de conforto. O autor dá indícios de como os
questionamentos acerca do árduo trabalho de engenharia literária lhe são
fundamentais, dando voz à personagem identificada como escritor, em
“Pentágono de Hahn”:
Escrever. Nisto encontraria a salvação? Assusta-me a
indispensável e árdua aprendizagem [...]. Silêncio,
perseverança, audácia, paciência, teias, os sentidos alerta,
armas que terei de obter para cercar as palavras, amestrá-las
depois com aguilhão e banhos. Haverei que artes de ensinarlhes? (LINS, 1994, p.50).

Essa personagem, identificada pelo sinal

, à qual pertence a voz

narrativa na citação acima, usa suas lembranças, memórias e percepções
sobre do mundo que a circunda, incluindo o encontro com Hahn, para refletir
acerca do ofício do escritor. Uma das epígrafes de Nove, novena ̶ um excerto
da obra Esthétique des proportions dans la nature et dans les arts, de Matila C.
Ghyka, que assevera: “Uma concepção geométrica sintética e clara fornece
sempre um bom plano” ̶ , é possível observar que a questão da ordem e do
plano encontram-se sempre na fatura literária osmaniana. É a partir dessa
preocupação que o autor delineia os espaços físicos, mentais e emocionais das
personagens de sua ficção.
Na geometria, o pentagrama é obtido traçando segmentos diagonais no
interior de um pentágono regular, o que formará um pentágono menor e este
estará em proporção com aquele que o originou. Em termos geométricos, o
pentágono e o pentagrama, como todos os padrões, são definidos pelos seus
limites. Essas formas exemplificam o epigrama, atribuído a Pitágoras, de que “o
limitado dá forma ao ilimitado”. Esse filósofo da Antiguidade descobriu que as
proporções no pentagrama estavam envolvidas com a natureza do crescimento
e da expansão das formas em progressão harmônica, a partir do centro, em
uma relação recíproca entre duas partes desiguais de um todo. Da mesma
forma, o chamado retângulo de ouro, formado por retângulos e quadrados
áureos, também em expansão aritmética e comumente simulados com uma
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espiral logaritma representando esses estágios sucessivos de expansão (Fig.
6).
A partir da descoberta de Pitágoras e da observação das formas da
natureza (Fig. 7), que também seguiam esse padrão geométrico, escultores,
pintores e arquitetos (Fig. 9) passaram a conceber suas obras considerando as
relações de proporção da seção áurea. A beleza das formas clássicas é
atribuída justamente à divina proporção. Curioso lembrar que o filósofo e
matemático grego, cuja Escola tinha por princípio a ideia de que todas as
coisas são formadas por números, escolheu por símbolo o pentagrama, na
forma da estrela de cinco pontas.
Em um artigo sobre a linha narrativa “O relógio de Julius Heckethorn”,
nome de um dos capítulos de Avalovara, Martha Paz lembra que:
Matila Ghyka, em sua obra El Numero de Oro – I. Los ritmos,
discorre sobre o tetracto pitagórico, cuja importância metafísica
fez com que fosse incluído no juramento de iniciação para a
irmandade de Pitágoras. O tetracto é um triângulo formado por
unidades numéricas, em que a base é composta por quatro
unidades, a segunda linha por três, a terceira por duas e o topo
do triângulo por uma unidade. Tem-se, então, uma sequência
de 1, 2, 3 e 4 unidades cujo somatório é igual a 10
(1+2+3+4=10). Para os pitagóricos o número 10 simbolizava o
Universo (macrocosmo), ou o Ritmo da Alma do Mundo que [...]
relacionava-se com a alma do homem (microcosmo) por
intermédio do número 5, ou seja, a metade de 10 (2012, p.298299).

É sabido que as obras de Matila Ghyka faziam parte da biblioteca
particular de Osman Lins. Depreende-se desse fato a importância desse autor
para Lins, haja vista a citação em Nove, novena, como já foi dito. Em Guerra
sem testemunhas, obra que reúne ensaios em torno dos temas do ato criador,
do processo de criação e da própria poética, Lins retoma a ideia de Pitágoras
sobre limites e afirma que:
O conceito de limitação, em geral, é mal compreendido.
Tem-se a limitação por sinônimo de insuficiência. De
carência, de mal. Passa-se por cima desta verdade
simples e elementar: as coisas reinam em suas
limitações (LINS, 1974, p.145).

As coisas reinam em suas limitações, e ampliam seus significados
quando urdidas com os fios das imagens simbólicas. Quando Lins coloca uma
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espiral infinita sobre o quadrado onde acontecem todos os eventos em
Avalovara, tem-se a imagem perfeita de um eterno contínuo universal, a
despeito das individualidades. O mesmo ocorre em “Pentágono de Hahn”,
considerado na possibilidade geométrica exposta anteriormente. No campo das
simbologias, afirma Chevalier, que os selos com inscrições do pentágono
“simbolizan, captan y movilizan a la vez las potencias ocultas” (1986, p.810). A
potência que poderia estar oculta na narrativa que aqui analisamos, é
justamente a integração dos elementos simbólicos, sintetizados em forma e
estrutura, refletindo com profundidade os anseios literários do autor.
A partir das considerações aventadas, voltamos à condição do espaço
a priori. O fato de Osman Lins escolher a forma pentagonal para “enquadrar” a
narrativa pressupõe uma intenção em dispor suas personagens sob uma
ordem universal, como os padrões em progressão harmônica encontrados na
seção áurea contida no pentágono. Podemos perceber, pelos campos
semânticos predominantes no texto, que todas as personagens estão
vivenciando um momento tal que evidencia possibilidades de transformação ou
de um inexplicável movimento, como se a passagem da espiral pelo esquema
áureo a que estão inseridos via espaço diegético, pudesse proporcionar um
grau qualquer de mudança, de tal modo que a repetição se desse em outra
clave.
O movimento da espiral pode ainda não ser, em “Pentágono de Hahn”,
tão complexo como em Avalovara

̶ nesta obra o autor retoma fragmentos

narrativos do segmento anterior de modo a configurar a passagem da espiral
sobre o quadrado, considerando que uma espiral sempre passará pelo mesmo
ponto quando de seu movimento ̶ , porém, percebemos existir um germe de
ideia que se desdobrou na obra subsequente a Nove, novena.
As cinco personagens-narradoras, formando os vértices do pentágono,
percebem uma espécie de ação exterior a elas. Em cada uma, essa
consciência ou esse frêmito cambial ocorre em diferentes momentos, antes ou
depois do encontro com Hahn.
: “Já devemos estar bem longe da cidade; ainda assim,
continuamos empós a elefanta. Eu próprio, que raro a visitava, vejo-me triste
com a sua ida. Porquê?” (LINS, 1994, p.57).
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: “Que me conduzira? Minha inquietação ou o batuque, aquele
ritmo surdo, interminável, que fugia e vinha, segundo a direção de minha
marcha ou do vento [...]” (LINS, 1994, p.48).
: “Explicável também que, duas semanas após a elefanta haver
chegado, eu, de tanto ouvir falar nos seus modos, sentisse, quando soava no
ar sua trombeta, um sentimento raro, uma alegria. Tinha a impressão de que
ela me chamava” (LINS, 1994, p. 36).
: “Faz quase dois meses que não venho à cidade. Levado pelo
súbito desejo de rever – o que não sucede há anos [...]” (LINS, 1994, p.33).
: “É o início de acontecimentos graves em minha vida. Ignoro vou
sendo conduzida, e só, pela corrente [...]” (LINS, 1994, p. 32).
Observando os nossos grifos nas frases acima, é possível perceber a
escolha lexical em torno da ideia de uma ação, de um movimento que não
partiu da vontade espontânea das personagens, mas sim de uma força exterior
a elas: a expansão áurea do pentágono. Cada uma das personagens percebeu
tal movimento conforme sua perspectiva de mundo. Lembremos que essas
personagens estão situadas na configuração espacial de um pentágono, cujas
significações simbólicas foram aqui explanadas. Ou seja, elas são partícipes de
um movimento que foi deflagrado pela chegada de Hahn na cidade, embora
elas próprias não saibam explicar o que as está movendo, e para onde,
naquele momento. Mas o importante é que o movimento foi sentido e
pressentido na instância narrativa.
O jovem menino, representado pelo sinal

, que pouco se importava

com a presença da elefanta na cidade, sente-se incomodado com sua partida
sem saber o porquê. Em sua mocidade, suas preocupações existenciais são
ainda pequenas, e as mudanças, sejam elas de que ordem forem, acontecem à
revelia de sua compreensão. A personagem , identificada como um
celibatário, vê na marcha popular atrás de Hahn uma oportunidade de unir-se,
de tentar sair da solidão que se auto impôs. A irmã de Helônia,

, que se sente

atraída pelos brados do animal tem, na morte dos dois irmãos uma
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oportunidade de escrever uma nova história para si mesma. A personagem

,

o escritor, vê-se retirado de sua rotina, de seus hábitos e segue, em uma
viagem para o interior de si mesma, à medida que adentra os espaços de sua
memória, representados na cidade. A moça

, insatisfeita com a vida

interiorana, percebe o movimento premente e se entrega às possibilidades do
destino, acreditando que esse fato desconhecido poderá retirá-la da vida que
não deseja ter.
Entendemos que todas as considerações aventadas estão na fatura da
configuração do espaço diegético. Márcia Rejany Mendonça, em sua tese de
doutorado Representações do espaço nas narrativas ficcionais de Osman Lins ,
categoriza os espaços nas narrativas osmanianas como

justapostos,

complementares e sobrepostos. Os espaços justapostos, segundo a autora,
são aqueles que estão em contiguidade e não se confundem, mas alteram a
linearidade da narrativa, por produzir rupturas pela alternância de foco
narrativo; os complementares podem apresentar mudança de foco narrativo,
mas são contínuos, sugerindo se tratar de um mesmo espaço; os espaços
sobrepostos estão dispostos uns sobre os outros, mas de modo que dessa
sobreposição surja um outro espaço, em coexistência. De acordo com
Mendonça, “Pentágono de Hahn” estaria no que a pesquisadora chama de
justapostos, ou predominantemente justapostos. E explica:
Deve-se à Hahn a imbricação dos espaços justapostos.
Elemento que funciona como junção das narrativas, a elefanta
cria tensão entre os espaços geográfico, social e simbólico,
desdobrados a partir da sua presença. No espaço geográfico,
temos a presença de Hahn na cidade mencionada pelas cinco
personagens narradoras. Hahn, animal de grande porte chama
atenção pela habilidade e leveza com que executa os
movimentos. Mas a presença desse animal no espaço
geográfico tem implicações que são reveladas nos
desdobramentos dos espaços social e simbólico. Tal presença
significa os opostos: a imutabilidade do lugar e das pessoas,
mas também a mudança. Diante dessa constatação, é possível
dizer que Hahn é o ponto em que os opostos se imbricam e
também é o ponto de desdobra, pois o espaço simbólico
manifesta-se a partir da analogia que as personagens
estabelecem entre elas e a elefanta e, dessa analogia,
configura-se o espaço social (2008, p. 146).

A união de opostos dada pela relação entre espaço exterior e espaço
íntimo das personagens remetem, novamente, às simbologias do pentágono na
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forma estrelar. Na narrativa osmaniana, todos os elementos que a compõem
subjazem a um plano ordenador.
A última significação em torno da figura do pentagrama, diz respeito ao
sistema de notação musical ocidental. Desde o século XV, as cinco linhas
sobre as quais está representada a escrita musical é denominada pauta ou
pentagrama. Tomemos mais essa possibilidade espacial para a manifestação
diegética do texto, lugar onde as cinco vozes, alternadamente – se isolados os
dois primeiros parágrafos do texto ̶ ocuparão seus lugares nessa espécie de
partitura literária, compondo uma estrutura polifônica cujo aspecto mais
próximo dos elementos musicais será o ponto de vista rítmico.
Em “Pentágono de Hahn”, Osman Lins traz ainda uma outra questão,
que diz respeito à expressão latina “ut pictura poesis”, retomada por G.E.
Lessing em seu Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia, que
Lins cita em Lima Barreto e o espaço romanesco. Considerando que as artes
pertencem ao domínio da Estética, termo grego que teve origem no verbo
“sentir”, remetendo ao domínio das sensações, dos sentimentos ̶ conforme
lemos no texto de orelha de Franklin Matos, do livro de Lessing (1998) –,
percebemos que a tessitura do texto osmaniano traz consigo uma sensação,
um sentimento de necessidade de abarcar uma totalidade e, por isso, esbarra
nas fronteiras das artes. Como autor cuidadoso e criterioso com sua criação,
Lins apresenta profunda consciência dos contrastes que distinguem os meios,
os modos e os objetos artísticos aristotelicamente, mas usa essas diferenças
como uma aguerrida perseguição de sua poética.

1.2 Espaços narrativos: o solo sagrado de Hahn
Em “Pentágono de Hahn”, outro dado fundamental diretamente ligado à
composição espacial é a regência permanente do tempo: seja ele mítico,
rítmico, verbal ou psicológico. No parágrafo de abertura do texto, Lins situa o
leitor, em termos de espaço e tempo, apresentando duas personagens que
assistem a um mesmo espetáculo em lugar e momento diferentes. Nos dois
parágrafos iniciais:

27
Em diferentes cidades, eu aqui em Goiana, eu na
Vitória,
assistimos o número de Hahn, e essas duas
vezes
foram
são
idênticas, tudo se cumprindo
com uma regularidade polida nos ensaios.
Tinha,
sempre tive, predileção por essa espécie de animais;
embora já contasse quarenta e cinco anos, vibrava ainda
ao vê-los. Fascinava-me aquele ser informe, gravado nas
cavernas quando nosso destino de homens não se fixara,
cunho de moedas, transporte de reis, montaria de
deuses, ele próprio reverenciado e apontado como o
bicho que suporta o mundo sobre o dorso. Além disso,
sabê-los raça tendente a desaparecer impressionava-me,
talvez por ser celibatário. Senhorita Hahn entrava ao som
da “Marcha triunfal”, da Aída.
Tapete carmesim na testa, tapetes persas no lombo,
aparecia,
surge,
orelhas abanando, as presas
faiscantes sob as lâmpadas; dançava, dança, com
seu domador,
com o grande general, uma valsa,
trechos do “Danúbio azul”;
juntava, junta unia
as patas sobre dois tambores coloridos, erguendo a
tromba e girando lentamente, com extremo cuidado,
naquele reduzido pedestal,
onde bebia,
onde bebe
onde tomava
um copo de cerveja;
ofertava,
entrega, oferecia,
a alguém sentado na primeira fila,
um ramalhete de dálias,
três rosas amarelas;
partia,
vai-se, desaparecia,
pisando o chão com
brandura;
tinha-se tenho
a impressão de que,
encontrando um ovo no caminho,
ficaria,
ficará
ficaria
no ar, suspensa, para não quebrá-lo (LINS,
1994, p. 30-31, grifos nossos).

O espaço onde Hahn aparece pela primeira vez na narrativa, definido
pela circularidade do picadeiro do circo, no trecho enunciado por

soma-se à

descronologização, instaurando “um instante sem duração, como certos
místicos e filósofos concebem a eternidade”. Esse espaço "por uma hierofania,
ou construído ritualmente" (ELIADE, 1991, p. 54) deixa de ser profano e se
torna um espaço sagrado, ampliando as significações sobre o espaço na
narrativa.
Ainda descrevendo a apresentação de Hahn, no discurso em uníssono,
grifado na citação,

a personagem

evoca o “ovo cósmico”, expressão

simbólica do tempo cíclico. Ora, a evocação da imagem desse tempo através
da imagem do ovo, sugere uma transcendência do tempo, formulada por meio
de um simbolismo, ao mesmo tempo, cosmológico e espacial. Ao refletir sobre
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o simbolismo do ovo cósmico, Eliade afirma que “[...] quebrar o invólucro do
ovo equivale, na parábola do Buda, a quebrar o samsâra, outra imagem da
duração cíclica [...]” (1991, p.75). Osman Lins situa a narrativa nesse tempo
cósmico, cíclico, colocando suas personagens em situações de autorreflexão.
Os cinco núcleos narrativos que compõem “Pentágono de Hahn”
apresentam valores diferentes para a constituição espacial, de modo a garantir
que a instância narrativa preencha os atributos da “essência humana que
perdura através dos tempos”, como afirma Sandra Nitrini (1987, p.178),
simbolizada pelo espetáculo de Hahn observado em tempos e espaços
diferentes.
Lins faz um jogo de significações que cria uma espécie de enigma, algo
labiríntico. As constelações de imagens simbólicas que cada núcleo narrativo
traz são constantemente desfeitas pela lógica de uma realidade instaurada pelo
pensamento crítico da personagem sobre si mesma, como no caso do
celibatário:
Tinha, sempre tive, predileção por essa espécie de animais;
embora já contasse quarenta e cinco anos, vibrava ainda ao
vê-los. Fascinava-me aquele ser informe, gravado nas
cavernas quando nosso destino de homens não se fixara,
cunho de moedas, transporte de reis, montaria de deuses, ele
próprio reverenciado e apontado como o bicho que suporta o
mundo sobre o dorso. Além disso, sabê-los raça tendente a
desaparecer impressionava-me, talvez por ser celibatário
(LINS, 1994, p.36).

O adjetivo "celibatário", com o qual a personagem se autodefine,
remete à divindade Ganesha, que em algumas tradições é assim representado.
É esse pensamento racionalizado da personagem sobre a espécie animal
“elefante” que desfaz a aura mítica daquele momento.
A técnica utilizada por Lins ao iniciar “Pentágono de Hahn”, com as
duas personagens descrevendo a dança de Hahn em tempo e lugares
diferentes, criará o que Mendonça chamou de espaços justapostos. A própria
narração desse momento assemelha-se a uma dança, na qual, cada
personagem, a seu tempo, assume a voz e essa alternância cria um desenho
no espaço do papel. Considerando as duas peças musicais que se alternam
para a apresentação da elefanta, Marcha triunfal da Aída, de Verdi e Danúbio
Azul, de Strauss, surgiu a hipótese de que esse desenho estrutural pudesse
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estar em equidade, do ponto de vista plástico, ao desenho melódico de algum
trecho de uma dessas peças, tendo em vista a afirmação de Étienne Souriau a respeito da tranposição de figuras sonoras para a arte do arabesco -, de que
“as combinações inventivas dos melodistas visam desenhar formas no que se
chamaria espaço sonoro, uma vez que, mesmo transpostas graficamente, tais
combinações sonoras permanecessem arquitetônicas” (1983, p. 198).
A hipótese da transposição musical para o literário, inicialmente para os
dois primeiros parágrafos da narrativa, foi pensada como uma possibilidade
nesta pesquisa, a propósito da multiplicidade de possíveis no texto osmaniano,
bem como, da importância que tem a forma para o autor, conforme já
explanado. Porém, o sentido de transposição de um trecho sonoro para o
grafismo da escrita parece não ter sido alcançado, ao menos, com respeito à
“abertura”, os dois parágrafos iniciais, da obra de Lins mesmo que esta
mantenha uma determinada estrutura, não chega ao extremo de poder ser
considerada uma transposição. Todavia, ainda em termos de estrutura da
narrativa, é possível se pensar, talvez, em um trabalho de maior fôlego, que o
texto aponta para o alcance de mais essa potencialidade artística.

1.3 Paisagem sonora na poética osmaniana: o entre-lugar das artes

Raymond

Murray Schafer, músico,

compositor e ambientalista

canadense cunhou o neologismo soundscape, traduzido para o português
como “paisagem sonora”. O termo foi utilizado para nomear seu estudo
internacional denominado Projeto Paisagem Sonora Mundial, iniciado em
Vancouver em meados da década de 1960. O projeto tinha como principal
objetivo “mostrar de que modo a paisagem sonora havia evoluído no decorrer
da história e de que modo as mudanças por que passou podem ter afetado
nosso comportamento” (SCHAFER, 2011, p.11). O olhar do músico para os
sons, considerados por ele um dos aspectos mais negligenciados do nosso
ambiente, abriu novas possibilidades de análise no campo da estética
comparada. De acordo com Schafer, paisagem sonora “é qualquer campo de
estudo acústico [...]. Podemos isolar um ambiente acústico como campo de
estudo, do mesmo modo que podemos estudar as características de uma
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determinada paisagem” (SCHAFER, 2011, p.23). Assim, infere-se que um texto
literário, como espaço diegético, também pode ser considerado um campo de
estudo acústico.
Em uma das acepções do termo paisagem no Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa, encontramos “conjunto de componentes naturais ou não de
um espaço externo que pode ser apreendido pelo olhar”. Com a contribuição
de Schafer, é possível incorporar os sons de um ambiente a uma determinada
paisagem, alargando, de certa forma, o conceito do termo.
Ermelinda Ferreira, ao aproximar as teorias de paisagem sonora de
Schafer do conceito de ambientação de Osman Lins traz a questão do
ornamentalismo acústico como sendo o uso feito pelo autor na “referência
constante a peças musicais e à oralidade da fala, bem como na criação de
metáforas sonoras, na utilização de ritmos poéticos e no frequente recurso à
onomatopeia para a produção de efeitos auditivos” (FERREIRA, 2009, p.92).
Tais efeitos seriam parte do que Lins chamou de: “conjunto de processos
conhecidos ou possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a noção de um
determinado ambiente” (LINS, 1976, p.77), ou seja, a ambientação. À guisa de
exemplo, podemos citar uma passagem no núcleo narrativo

:

Foi, primeiro, um assovio distante; ao qual, com timidez, logo
acintosamente, outros vieram juntar-se, enxame de vespas
irritadas, repetindo com insistência, entremeada de arrotos, de
gargalhadas, de imitações de barritos, aquela marcha que para
nós jamais foi triunfal, mas desesperadora, e que logo se fez
acompanhar de batidos ritmados de pés, cinquenta pés,
trezentos, triturando-nos (LINS, 1994, p. 45).

Essa cena acontece na sala de cinema da cidade, onde é projetado um
filme “de Sabu”, referência ao famoso ator indiano das décadas de 1930 e
1940, Sabu Dastagir, cujo papel mais marcante no cinema, aos treze anos de
idade,

quando foi descoberto pelos estúdios hollywoodianos, foi no

documentário Sabu, o menino elefante, baseado em um conto de Rudyard
Kipling (1835-1936). A referência é importante para a narrativa, tanto para
reforçar o cuidado do autor em concatenar suas pesquisas para o projeto da
obra, como em sincronizar a paisagem humana da personagem com a
paisagem física do espaço que ela ocupa. Bartolomeu, a personagem que
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acompanha

na sessão de cinema, é parceiro também na humilhação sofrida

pelo preconceito dos moradores da cidade ao romance de duas pessoas de
idades tão distintas. Esse garoto de doze ou treze anos, que responde com o
silêncio à algazarra da assistência é, de acordo com a análise de Márcia
Rejany Mendonça, tratador de Hahn, no circo que aportou na cidade.
Muito embora a tese de doutorado de Lins sobre o espaço romanesco
seja posterior à publicação de Nove, novena, é possível perceber que tais
ideias sobre espaço e ambientação já vinham sendo aplicadas na produção
artística do autor, e carecem ainda de um olhar mais demorado por parte da
crítica especializada.
A pesquisa que ora apresentamos não tem como objetivo fazer um
levantamento das paisagens sonoras na narrativa “Pentágono de Hahn, mas
assinalar aspectos musicais, especialmente aqueles de natureza rítmica,
dentre outras analogias ou homologias que possam ser consideradas na
paisagem diegética desse texto de Osman Lins.
Para prosseguirmos estabelecendo as relações entre música e
literatura no texto osmaniano, necessário se faz observar as diferenças entre
os termos “analogia” e “homologia”. Ambos trazem registro na biologia: o
primeiro, diz respeito à semelhança funcional entre órgãos de diferentes
estruturas e origens embriológicas, como as asas dos insetos e as asas dos
pássaros. Já o segundo termo, é a semelhança de origem e estrutura entre
órgãos ou partes de organismos diversos, por exemplo, os membros superiores
dos mamíferos e as asas das aves. O termo analogia pode ser entendido como
a relação de semelhanças entre coisas ou fatos distintos. Por homólogo
entende-se aquilo que mantém uma relação de correspondência que pode ser
de localização, de forma, de função, etc. Ora, visto desta forma e partindo
desse ponto, “Pentágono de Hahn” estará mais próximo de relações
homólogas do que análogas com a música, se tomarmos o princípio da
correspondência entre as artes, que são suportes diferentes, cada qual com
seu aporte técnico, porém, podendo apresentar similitudes em seus aspectos
formais.
Antes de qualquer análise sobre a natureza das estruturas musicais e
as personagens da narrativa, é preciso considerar um fator fundamental, que
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move esta pesquisa: o silêncio eloquente dos sinais impronunciáveis que
designam as personagens.
Em primeiro lugar, é impossível ao leitor de “Pentágono de Hahn” dizer
o nome das personagens. Assim, elas se reduzem ao epíteto autoconferido,
relacionado à sua personalidade – haja vista que cada uma delas é, também,
narradora do texto. Isso acaba instaurando no leitor uma barreira sonora, um
impedimento, quase um entrave para adentrar o espaço pessoal, interno, das
personagens e caracteriza mais um traço da escrita osmaniana. Ou seja, só é
dado ao leitor saber aquilo que a personagem “permite” que ele saiba.
O nome, a escolha de um nome, de certa maneira também está ligado
ao sagrado. Da mesma forma, a negação de um nome ou a recusa em
pronunciá-lo. Tais situações são encontradas em diversas culturas. Na judaicocristã, no Velho Testamento, tem-se o aforismo “e no princípio era o verbo”.
Para muitos povos, alguns nomes divinos não deviam ser ditos em voz alta. Na
Antiguidade, os nomes de Possêidon e Hades eram evitados e o nome de
Yeaveh, ou Jeová, o deus judaico-cristão, também não podia ser pronunciado
em vão. O mesmo se dá quanto às divindades demoníacas, cujos nomes são
substituídos por referências ao seu conteúdo de maldade ou de trevas. Na obra
A linguagem e a morte, Giorgio Agamben afirma sobre o silêncio:
O mitologema de uma voz silenciosa como fundamento
ontológico da linguagem aparece já na mística da Antiguidade
tardia, gnóstica e cristã. Em “Corpus Hermeticum” [...], I.31, o
Deus, invocado como ‘indizível e inexprimível’ é, todavia,
proferido com a voz do silêncio (AGAMBEN, 2006, p.87).

Todo esse temor em pronunciar um nome está relacionado à
invocação. Isso significa que, ao se pronunciar um nome, evoca-se a imagem,
a representação, instaurando, com isso, uma presença.
O leitor, como parte da relação autor-obra-leitor e, portanto,
participante como interlocutor, é impedido de pronunciar o nome das
personagens, como meio de interdição de sua entrada na constituição mística
do pentágono.
Quando Lins retira a possibilidade da personagem ser chamada por um
nome e dá a ela um sinal identificador impossível de ser pronunciado, cria
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vários instantes em que o silêncio ganha também característica estética, como
nas escritas musicais. Essas pausas se dão, em maior número de vezes, do
ponto de vista externo, pois as personagens, embora se comuniquem pouco
verbalmente, incorrem em grandes diálogos mentais.
Essa espécie de barreira comunicativa entre personagem e leitor
intensifica outra característica da escrita osmaniana, a de instaurar o plano
ficcional, o espaço do literário. Essa constatação pode ser retirada da
entrevista dada por Osman Lins à Revista Escrita:

Diz-se que Balzac aumentou o registro civil na França. No caso
do romancista contemporâneo, ele não procura iludir o leitor
nesse sentido. O que é uma jogada muito arriscada e ao
mesmo tempo a meu ver muito leal. Ele diz: olha, eu estou
propondo a você uma criação romanesca, personagens feitos
com palavras. Não são figuras reais. (LINS, 1979, p. 225).

Para Lins, a instância narrativa é de absoluta importância. Importa o
literário e os meios que são usados para conseguir alcançar todos os planos de
configuração dessa linguagem. Observamos, então que Nove, novena e, mais
especificamente, a terceira narrativa da obra, foi como um campo de
exploração, cuja poética instaurou diversos planos de concepções artísticas,
entre elas, a questão da musicalidade, que nos propomos investigar nesta
pesquisa.
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2.SEGUNDO MOVIMENTO: O SISTEMA SONORO

Toda a obra de arte literária é antes de mais nada, uma série
de sons, de que emerge o significado.
René Wellek e Austin Warren

Nas várias seções de “Pentágono de Hahn”, torna-se evidente a
alternância do ritmo da narrativa, do tom da descrição, e mesmo do campo
semântico. Essa alternância, digamos, de humor, nos leva a estabelecer algum
tipo de relação entre uma ideia musical e a personagem correspondente.
Consideraremos as diferenças entre analogia e homologia, tomando de
empréstimo os conceitos de Étienne Souriau e G.E. Lessing sobre a
correspondências entre as artes para, assim, seguir com as análises do texto
osmaniano, do ponto de vista da transcrição musical para a composição
literária. O que emerge do texto de forma mais evidente, e que nos invitou a
pesquisa, são as questões que envolvem a polifonia, partindo da fórmula
estrutural dos dois primeiros parágrafos do texto, que se diferem do restante da
narrativa, configurando-se em uma espécie de “prelúdio” da obra. A aplicação
de tal técnica, somada a uma descronologização sugerem uma incursão sobre
a importância do tempo na narrativa.
Consideramos ainda a fortuna crítica de Lins, que traz diversos
apontamentos sobre as relações de suas obras com outras artes, provando,
com isso, que o autor esteve interessado nas questões estéticas e
demonstrava uma intenção em trazer outras linguagens artísticas para a
arquitetura de seus textos. Em olhar mais demorado para cada personagem de
“Pentágono de Hahn”, será possível observar os dois eixos de análise que os
núcleos narrativos permitem: na perspectiva dos limites entre as artes e no viés
da hermenêutica simbólica.
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2.1 Prelúdio
Os dois primeiros parágrafos de “Pentágono de Hahn” foram
analisados no primeiro capítulo deste trabalho (página 27) sob o ponto de vista
do espaço. Porém, na perspectiva das aproximações musicais, esse mesmo
trecho poderá ser considerado como um prelúdio.
O prelúdio corresponde à introdução a um trabalho musical e, nesse
aspecto, tem o sentido de abertura que, de acordo com o The Oxford Dictionary
of Music, se configura como “um pedaço de música que precede qualquer outra
coisa, por exemplo, precedendo uma fuga; formando o primeiro movimento de
uma suíte; introdução à ópera. Também uma pequena peça autossuficiente
para piano”1. Pode se apresentar ainda como uma peça independente, com
uma forma mais livre e imaginativa.
Osman Lins, em “Pentágono de Hahn”, propõe um exercício que,
simultaneamente, se revela verbal e visual. Como em um prelúdio, o autor
apresenta os primeiros contrastes do múltiplo sistema de significados pelo qual
o fruidor da obra adentrará, na cena inicial do espetáculo de circo onde Hahn
surge, acompanhada de seu domador. Nos dois primeiros parágrafos de
“Pentágono de Hahn” – que doravante chamaremos de “prelúdio” – Lins utiliza
uma técnica semelhante ao cânone, com duas vozes cantando o mesmo tema
em tempos diferentes. Um músico de profissão, diferentemente dos leigos na
área, não só ouve música, como pode e deve saber ler uma música em seu
código. Isso diz respeito não só às notas musicais, mas a todos os elementos
gráficos que são dispostos em uma partitura para que se possa ter o sentido
exato da composição, quais sejam: andamento, ritmo, pulsação e intensidade,
etc. No fragmento mencionado acima, o que salta aos olhos é a possibilidade
de Lins ter se apropriado das figuras musicais, e tê-las apresentado de forma
estilizada. E mais, de ter impresso no estado comportamental, reações
homólogas às dinâmicas musicais comumente descritas em uma partitura.
No prelúdio de “Pentágono de Hahn”, é possível observar três sinais
gráficos:

e

, que se desdobrarão em núcleos narrativos, e

, que é uma

“A piece of mus. which precedes something else, e.g. preceding a fugue; forming first movement of a
suite; orch. introduction to opera. Also a self‐contained short piece for pf”. Tradução nossa.
(http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t237/e8118?q=prelude&search=quick
1

&pos=2&_start=1#firsthit, acesso em 12/12/2014).
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fusão dos dois outros. Esse não é um núcleo-personagem, mas uma criação do
autor que sugere um só discurso para as duas personagens que observam o
espetáculo de Hahn em espaço e tempo diferentes, como mencionado no
primeiro capítulo deste trabalho. A união de dois sinais rompe a linearidade
cronológica e engendra uma espécie de harmonia, por meio da enunciação do
discurso em uníssono. De acordo com Nitrini, esse processo de fusão das
vozes narrativas constitui:
[...] mais uma das marcas por meio das quais as narrativas se
assumem como texto literário: facilita a apreensão rítmica do
texto e permite ver de relance a mudança de vozes antes
mesmo de se concretizar a experiência da leitura (1987, p.
175).

Os narradores

e

descrevem a apresentação da elefanta ao som

da Marcha Triunfal da ópera Aída, de Verdi, peça que apresenta compasso
binário, e de trechos do Danúbio Azul, valsa de Strauss, cujo compasso é
ternário. Nesse trecho é possível observar dois feixes de possibilidades para as
escolhas lexicais que contribuem para formar um conteúdo rítmico de
classificação dos compassos:
[...] dançava,
dança,
com seu domador,
com o
grande general, uma valsa,
trechos do “Danúbio azul”;
juntava,
junta
unia
as patas sobre dois tambores
coloridos, erguendo a tromba e girando lentamente, com
extremo cuidado, naquele reduzido pedestal [...] (LINS, 1994,
p. 36).

É possível perceber, pelos nossos grifos, que o tempo verbal e o léxico
se alternam de modo a criar um jogo sonoro, do ponto de vista da prosódia,
que se assemelha ao ritmo dos compassos das peças musicais escolhidas pelo
autor. Composições que apresentam uma alternância de compassos diferentes
no interior de suas estruturas são, convencionalmente, chamadas irregulares
ou complexas (ou compassos alternados). No texto, essa alternância se dá por
meio da interposição de sintagmas que apresentam vocábulos cuja métrica e
tonicidade das palavras constroem um ritmo, sugerindo um sincronismo com as
peças musicais dançadas pela elefanta. Assim, verifica-se que os termos
componentes do prelúdio para Hahn, no feixe da musicalidade, encaixam-se no
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tempo da estrutura interna dos compassos, como a letra de uma canção deve
se encaixar no ritmo de uma dada música.
Neste texto de Lins, fundem-se aspectos literários e musicais,
ordenados em um discurso metalinguístico, cujos componentes icônicos
ornamentam e relativizam o tempo dos fatos narrados: para a personagem
uso do imperfeito e, para a personagem

,o

, o presente do indicativo:

[...] juntava,
junta unia
as patas sobre dois tambores
coloridos, erguendo a tromba e girando lentamente, com
extremo cuidado, naquele reduzido pedestal, onde bebia,
onde bebe
onde tomava
um copo de cerveja; ofertava,
entrega, oferecia,
a alguém sentado na primeira fila,
um ramalhete de dálias,
três rosas amarelas; partia,
vai-se, desaparecia,
pisando o chão com brandura (LINS,
1994, p.36).

Na fusão das personagens (

), tem-se não só a observação

simultânea da cena, como a mesma interpretação do espetáculo, ou seja, o
mesmo pensamento ou discurso sobre a cena, para as duas personagens, em
uníssono.

2.2 Polifonia

O modo como Osman Lins utiliza a técnica da polifonia ornamenta o
texto, criando uma espécie de iluminura, pois, cada vez que entra em cena
uma personagem-núcleo, o elemento gráfico que a representa encabeça
aquele parágrafo. Pelo fato de as personagens estarem representadas por um
sinal impronunciável, o leitor apenas pode ler o que vê. Isso imprime uma certa
regularidade no ritmo da narrativa. As variações e dinâmicas desse ritmo ― se
mais rápido ou lento ― são individuais e serão dadas pelas características de
cada personagem. Como nesse excerto, um exemplo de narrativa rápida no
núcleo-personagem

:
Desperdicei varetas, latas de cola, folhas e folhas de
papel de seda que Adélia me fornece, desenhei, imaginei
esboços irrealizáveis, chorei. A imaginação se transvia,
desespera-se (LINS, 1994, p. 47).
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No nível gramatical, o uso de formas verbais oxítonos como “desenhei”
e “imaginei” provocam uma sensação de tempo acelerado, confirmado pela
urgência em encontrar o material adequado, expresso nos termos “folhas e
folhas de papel de seda”. O encadeamento das ações que vão da tentativa de
construir o papagaio ao choro por não conseguir o intento, revelam o grau de
ansiedade

do

garoto

,

culminando

no

termo

contraposição ao ritmo rápido da micronarrativa de
narrativa lenta, no núcleo

“desespera-se”.

Em

, tem-se um exemplo de

:

Silêncio, perseverança, audácia, paciência, teias, os
sentidos alerta, armas que terei de obter, para cercar as
palavras, amestrá-las depois com aguilhões e banhos
[...]. Não se oferecem nunca por acaso, de improviso, as
decisões essenciais de um homem; tal como na obra de
arte, vamos chegando a elas devagar, com iluminações,
e sobretudo com amadurecimento, esforço, meditação e
exercício (LINS, 1994, p. 50-51).

Os substantivos paroxítonos silêncio, perseverança e paciência
marcados pela sonoridade dos fonemas nasais /ẽ / e /ã/ como que prolongam a
instância temporal e criam um alargamento do tempo, preciosa ferramenta na
busca que a personagem

empreende, refletindo sobre o ato criador,

confirmada pelos termos “devagar”, “amadurecimento” e “meditação” os quais
subtendem um estado de criação artística.
O mesmo se dá no campo semântico para as duas micronarrativas.
Para a personagem

, que aparece nas páginas 38, 42, 47, 51 e 56 Lins

escolhe termos como: “exaltação”, “agitada”, “rápida”, “precipitando-se”,
“desgoverno”, “afligente”, “correm”, “avanço”, dentre outras, que sugerem um
andamento acelerado, em termos musicais. À personagem

, que aparece

nas páginas 33, 37, 41, 50 e 61, é dado o seguinte campo semântico:
“interminável”, “vastidão”, “silêncio”, “estagnadas”, “longo tempo”, “inerte”,
“paciência”, “devagar”, “longa e secreta gestação”, “rastejando”, “prolongado”,
que confirmam a ideia do andamento lento.
Tal análise conduz à afirmação de Souriau de que, em geral, um
artista, ao aproximar as duas artes – musical e poética - tem como intenção
expressa “oferecer fatos musicais suficientes por si mesmos para suscitar todo
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um mundo análogo ao do poema” (1983, p. 136), ou ainda, ao do
microrromance, poderíamos acrescentar.
Ermelinda M. de Araújo Ferreira, em um estudo sobre as personagens
femininas nas narrativas de Osman Lins, aponta como o ornamentalismo nas
obras do autor inaugura novos modelos de estrutura poética, ao fazer alusões
e transposições de “obras variadas, literárias, plásticas e musicais”,
especialmente do período medieval. A autora considera ainda que:
A natureza dessas transposições, de tão complexas e de
efeitos tão surpreendentes, não só renovam o gênero
romanesco como apontam, para o mais efetivo, criativo e bem
acabado exercício sinestésico de que se terá conhecimento na
literatura de língua portuguesa (2005, p. 19).

Ferreira acrescenta a importância e o valor dos limites entre imagem e
palavra, elementos cuidadosamente elaborados por Lins e que reverberam,
principalmente, nos textos da terceira fase do autor.
Para

“Pentágono

de

Hahn”

esses

limites

são

especialmente

importantes e tomam proporções sinfônicas, que levam o fruidor a se enredar
em referencialidades as quais se movimentam como uma espiral, ampliando os
conteúdos em progressão aritmética.
A polifonia, como técnica de composição musical, foi usada pela
primeira vez em meados do século IX, constituindo-se em duas vozes
executando, juntas, melodias diferentes. Essa técnica contrapunha-se ao
cantochão, ou canto gregoriano, no qual todas as vozes de um coro
executavam uma mesma melodia, compondo uma monofonia. Como evolução
desse conceito, seguiu-se o cânone, técnica na qual duas vozes executam a
mesma linha melódica, com uma diferença no tempo: uma mais “atrasada” que
a outra. No século XII, essa técnica já apresentava variações responsáveis
pelo surgimento de uma nova escrita musical, especialmente no Ocidente.
Nessa escrita polifônica, as diferentes vozes não executam a mesma
linha

melódica,

mas

estruturas

rítmicas

e

melódicas

diferentes,

individualizadas, capazes de produzir uma textura sonora única, com variações
de

consonâncias

ou

dissonâncias,

conforme

o

estilo

composicional.

Satisfazendo à técnica que iria modificar profundamente a perspectiva da
composição musical, o organum tornou-se emblemático e representativo da
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estilística do período, com o acréscimo de mais de uma voz ao cantochão,
tornando-se, assim, um dos estilos de polifonia. A partir disso tornou-se,
inclusive, sinônimo da própria ideia de “instrumento musical”, no sentido de
ferramenta, instrumental, a serviço de uma função. A escrita em latim organum
e do grego órganon, deu origem à palavra órgão, em português, que diz
respeito ao instrumento musical que tem como uma das características sonoras
manter a duração da nota pelo tempo de pressão da tecla. A parte da
musicologia que se dedica ao estudo dos instrumentos ainda hoje é conhecida
como organologia.
Na obra de Osman Lins, o diálogo entre as artes é um ponto pacífico
entre seus críticos. No que se refere à música, há diversos estudos que
compartilham a ideia da interseção entre esta e a literatura na escrita
osmaniana, especialmente em Avalovara, como afirma Martha Costa Guterres
Paz, ao se referir à cantata Catulli Carmina, de Carl Orff, presente na obra:
A leitura de Avalovara mostra a preocupação de Osman
Lins em destacar todas as formas de arte, em especial a
música, que aparece de forma intensiva em diversos
momentos da narrativa ficcional. A sucessão de cenas
criadas pelo autor provoca o imaginário do leitor,
conduzindo-o para um mundo de imagens e sons [...]. A
expressividade musical, o dinamismo rítmico e o texto
poético da cantata se encaixam de forma impressionante
no contexto da narrativa [...] (PAZ, 2013, p.213)

No caso de “Pentágono de Hahn”, essa leitura musical foi sugerida pela
primeira vez no posfácio da quarta edição de Nove,novena, escrito por José
Paulo Paes e intitulado “Palavra feita vida”. Nesse texto, o crítico ressalta que
os sinais identificadores “[...] fazem lembrar as cifras, abreviaturas ou símbolos
astrológicos, alquímicos e musicais, sendo que a lembrança destes últimos tem
pertinência mais próxima”. Nesse mesmo texto, algumas linhas adiante, Paes
afirma: “[...] semelha uma partitura musical que se lê em silêncio, como os
músicos de profissão” (1994, p. 204).
Os sinais identificadores são uma recorrência na escrita do autor e
aparecem de maneiras diversas em Nove, Novena, excetuando-se os textos “O
pássaro transparente”, “Conto barroco ou unidade tripartita” e “Pastoral”. Nas
outras seis narrativas são esses sinais que mobilizam, de alguma forma, as
vozes narrativas, sempre em primeira pessoa.
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Osman Lins tratou sobre a natureza de tais sinais, em entrevista ao
Diário de Pernambuco, afirmando que eles “jamais são simbólicos, e sim
indicativos” e que alguns foram desenhados especificamente para o texto
“Pentágono de Hahn” (1979, p.142). Apesar disso, Nitrini observa que os sinais
identificadores podem “não ser simbólicos enquanto tais, mas desde que
entram na estruturação de personagens [...] não escapam das relações de
significações que as compõem” (1987, p.154).
O fruidor, levado a levantar as referencialidades e os significados
possíveis de um texto, reúne em um mesmo arcabouço de ideias: sinais,
campo semântico, estrutura e forma que, no caso de “Pentágono de Hahn”, faz
surgir um ornamentalismo sonoro cujo fator mais evidente é a estrutura
polifônica. Através da descontinuidade das cinco vozes narrativas, Lins aplica o
que Mikhail Bakhtin apresenta como princípios musicais da polifonia levados
“para o plano da composição literária” (1981, p. 35), propondo uma espécie de
transcrição da linguagem musical para a linguagem literária. Ao analisar a obra
de Dostoiévski, Bakhtin (1981) toma a polifonia como uma analogia figurada da
técnica musical que indica:
[...] apenas os novos problemas que se apresentam quando a
construção do romance ultrapassa os limites da unidade
monológica habitual, assim como na música os novos
problemas surgiram ao serem ultrapassados os limites de uma
voz (1981, p.16).

Dessa forma, de acordo com Bakhtin, é possível inferir que a polifonia
pressupõe uma “multiplicidade de vozes plenivalentes nos limites de uma obra,
pois somente sob essa condição são possíveis os princípios polifônicos de
construção do todo” (1981, p.28).
Na tessitura do texto, a polifonia engendra uma relação definida pela
temporalidade, na qual passado e futuro têm menos peso que o presente. Para
Osman Lins, essa intenção de presentificar o tempo possibilitava “uma
determinada visão do universo, um mundo ‘presentificado’, sem passado e sem
futuro, ou melhor, um imenso presente” (LINS, 1979, p. 142). No primeiro
parágrafo do texto, em sua abertura, em seu prelúdio, isso fica explícito ao
leitor: “um imenso presente”, pois a descrição da cena, apesar dos movimentos
de Hahn, permanece, como imagem, à semelhança de uma tela. Temos, em
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tão, o estabelecimento da ut pictura poesis ̶ em português, “Poesia é como
pintura”, conforme escreveu Horácio, retomando Aristóteles em A poética
clássica (2005).
Ao dar ao leitor esses quadros presentificados, Lins insere o
paradigma da correspondência das artes, porém, com a visível intenção de
explorar a arte da escrita. Sobre o assunto, Mario Praz afirma que “só temos o
direito de falar de correspondências, de fato, nos casos onde haja intenções
expressivas comparáveis e poéticas comparáveis” (1982, p. 19). Essa intenção
é clara em Osman Lins, justamente pela urdidura entrelaçada entre as artes
complementares ̶ literatura e música são consideradas artes complementares,
em Souriau (1983). Em Teoria da Literatura, Wellek e Warren apresentam uma
ideia que se faz pertinente para esta pesquisa:
Cada uma das várias artes – as artes plásticas, a literatura e a
música – têm cada qual sua evolução individual, de ritmo
diferente e diferente estruturação interna dos elementos. [...]
Devemos conceber a soma total das atividades culturais do
Homem como um sistema integral de séries que se
desenvolvem por si, cada uma delas contando seu próprio
conjunto de normas as quais não são necessariamente
idênticas às da série vizinha (1962, 164-165).

Guardados os limites de cada uma das linguagens artísticas, no
primeiro parágrafo de “Pentágono de Hahn” temos, ao mesmo tempo, o
estabelecimento de dois eixos fundamentais para a estrutura do texto, a forte
presença dos limites entre palavra e imagem e a polifonia. O organum de
“Pentágono de Hahn” será considerado na medida das várias vozes, e como
produto do trabalho do autor, via seu instrumental: a palavra.
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2.3 Tempo

Tratar sobre a instância temporal na ficção osmaniana requer um
afastamento da referência fenomenológica do tempo, processo que se torna
difícil,

visto

que

o

autor

fornece

elementos

de

espacialidade

que,

automaticamente, levam o leitor a procurar uma referência também no tempo.
Lins inicia a narrativa referindo-se a duas cidades do sertão pernambucano,
Goiana e Vitória, esta última, sua cidade natal. Porém, os narradorespersonagens, fundidos em um único enunciado, quebram a linearidade
espaço-tempo e criam uma outra realidade temporal.
A narração em primeira pessoa, presente em todos os núcleos, permite
ao leitor acompanhar o que acontece com as personagens e auscultar as
implicações de seu passado no presente, por meio de suas reflexões, pois é a
partir de seu olhar que é dado ao leitor ver todas as coisas. Isso é o que Jean
Pouillon chama de “visão com”, uma forma de narrativa na qual “[...] só
raramente poderemos ver as coisas segundo uma ordem lógica e temporal”
(1974, p. 103). Em “Pentágono de Hahn”, essa personagem que narra não é
central, é um dos pontos de vista. É, sim, protagonista de sua própria história e,
somente nessa medida, é que protagoniza alguma coisa. Há cinco
protagonistas e sabemos o que acontece com cada um deles, “mas somente
na medida em que o que se passa com alguém aparece a esse alguém”
(POUILLON, 1974, p.54). Isso faz com que o leitor veja as demais personagens
e situações a partir de uma única perspectiva.
No trecho que denominamos prelúdio, tem-se duas personagens
narrando o mesmo fato em tempos verbais diferentes. O discurso no imperfeito,
enunciado pela personagem

, serve de exemplo para a afirmação de Pouillon

sobre o uso dessa forma verbal nas narrativas:
[...] É este, com efeito, o verdadeiro sentido romanesco do
imperfeito: não se trata de um sentido temporal mas, por assim
dizer, de um sentido espacial; [...] Não quer isto dizer que a
ação esteja passada, pois o que se pretende é, pelo contrário,
fazer-nos assistir à mesma:significa que ela está diante de nós,
à distância, sendo justamente por isto que podemos presenciála (1974, p. 115).
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O fato de a personagem
personagem

narrar o mesmo acontecimento que a

, mas no tempo presente, causa a descronologização, que

induz o leitor a fazer uma leitura de que os dois sinais representam a mesma
personagem em tempos diferentes. Ademais, o aspecto da ubiquidade em
Nove, novena foi analisado por Nitrini, que afirma ser Mendonça, da narrativa
“Noivado”, a única personagem representante desse tipo de construção de foco
narrativo na obra.
Como já foi dito, em “Pentágono de Hahn”, nenhuma das personagens
está em maior evidência que outra. Além das personagens já citadas,
participam do desenho pentagonal as personagens

,

e

que serão

analisadas diegeticamente mais adiante. Mas é possível antecipar, de acordo
com Nitrini, sob o ponto de vista do tempo da narrativa que os núcleospersonagens poderiam ser assim divididos:
[...] grosso modo, em dois grupos: o primeiro,
caracterizado pela narrativa no passado, compreende-se
os módulos emitidos por
, a velha de sessenta e três
anos e por
, o solteirão de quarenta e cinco anos. O
segundo grupo reuniria as três micronarrativas restantes,
cujo modo de narrar gira em torno do presente, apesar de
os segmentos discursivos no passado entrarem na
dinâmica do texto, mas sempre em função do presente
(1987, p. 117).

Repartir as micronarrativas em dois tempos verbais deixou Hahn à
margem. Isso porque a elefanta não se apresenta como um núcleopersonagem, nem mesmo o circo do qual ela faz parte se configura como tal.
Ela aparece citada pelas demais personagens, impregnando cada núcleo com
uma atmosfera epifânica que faz emergir do texto um outro nível de tempo.
Etimologicamente, o termo epifania deriva do grego epipháneia, e tem como
sentido ‘aparição’ ou ‘manifestação’ de qualquer divindade. Assim, o que
chamamos de atmosfera epifânica no texto, está ligado a uma matéria
trascendente manifestada por Hahn e que é experimentada pelas cinco
personagens, após o encontro com a elefanta.
Hahn é apresentada ao leitor, no primeiro parágrafo da narrativa, pelo
olhar das personagens

e

. Na descrição em que a personagem

autodenominada um celibatário faz de Hahn, esta, gradativamente, abandona a
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condição de um simples exemplar da espécie animal para se transformar em
evocação de uma representação mítica, que é desfeita logo em seguida:
Tinha, sempre tive, predileção por essa espécie de
animais; embora já contasse quarenta e cinco anos,
vibrava ainda ao vê-los.Fascinava-me aquele ser informe,
gravado nas cavernas quando nosso destino de homens
não se fixara, cunho de moedas, transporte de reis,
montaria de deuses, ele próprio reverenciado e apontado
como bicho que suporta o mundo sobre o dorso.Além
disso, sabê-los raça tendente a desaparecer
impressionava-me, talvez por ser celibatário. Senhorita
Hahn entrava ao som da ‘Marcha triunfal’, da Aída (LINS,
1994, p.30).

A imagem mental do primitivo desenho de um elefante, seguida da
sofisticada impressão no metal das moedas, juntamente com os vocábulos
“reis” e “deuses” criam uma linha ascendente de significados, que se desfaz
abruptamente pela escolha dos vocábulos bicho e raça, interrompendo a
possibilidade de chegar a uma imagem simbólica do elefante, ao situá-lo,
biologicamente, como uma espécie animal. Tais significações e interpretações
aparecem em todas as micronarrativas, de acordo com a perspectiva de cada
personagem, gerando um intricado jogo de hiearquização interna entre as
“notas” dominantes, sustentado pela tensão criada pela aura inexplicavelmente
mítica de Hahn; e as tônicas, sensação de repouso oferecida pela escolha da
personagem pelo celibato que, fatalmente, impedirá que tenha descendentes.
A descrição é um dos recursos muito utilizados por Osman Lins para
configurar uma descronologização, comum nas narrativas de Nove, novena. De
acordo com Sandra Nitrini, “à descronologização e à atemporalização das
estruturas narrativas contrapõe-se a duração do texto que se impõe como
texto” (NITRINI, 1987, p. 121). A alternância e a justaposição de vozes
narrativas no interior de um mesmo parágrafo, assim como a construção do
texto

em

intercalados,

vozes
são

narrativas
elementos

independentes,
que

apresentadas

suspendem

o

tempo

em

blocos

cronológico,

evidenciando um outro tempo, digamos, intemporal.
Outro dado que sugere o deslocamento do tempo histórico e
cronológico para um tempo fora do tempo é a apresentação do espaço no qual
Hanh aparece: o picadeiro de um circo. Comumente, esses espaços costumam
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ter a forma circular, e remetem ao tempo mítico que, para Mircea Eliade, é o
tempo sagrado, fora de uma situação histórica. O círculo admite significados
como o de unidade, perfeição, organicidade e totalidade, etc. Hahn, colocada
no centro desse espaço circular identifica-se com simbolismo de Ganesha,
deus hindu das ciências e das letras, que tem corpo de homem ―
representando o microcosmo, a manifestação ― e cabeça de elefante―
representação do macrocosmo. Iniciar a narrativa evocando tais imagens
prefigura o simbolismo da repetição de um mito cosmogônico que, nas culturas
arcaicas, “tinha como objetivo a abolição do Tempo decorrido e o reinício de
uma nova existência. [...] ‘volver atrás’ e reintegrar-se ao Grande-Um
primordial” (ELIADE, 2011, p.81-82).
No decorrer da narração de um mito, o tempo individual e histórico do
narrador, e também da audiência, é rompido. Isso configura uma atualização
do Grande Tempo Mítico. De posse de todos esses conteúdos simbólicos, o
espetáculo de Hahn, com sua dança calculada e ensaiada, narrada em
circunstâncias temporais que confundem o leitor, é tomado pela dimensão
sagrada do atemporal e a narrativa segue iluminada de possíveis dimensões
de realidades, criando, de acordo com Odalice de Castro Silva, “um enigma, o
das relações do homem com o cosmos, transformado em discurso, integrando
em si, quem escreve e quem interpreta” (2011, p.146). Essas considerações de
Silva perfilam-se ao ideal estético osmaniano de criar, pela palavra, um novo
estatuto poético.
O campo semântico do prelúdio de “Pentágono de Hahn” contribui
para situar a narrativa nesse lugar in illo tempore, onde o prosaísmo da vida
interiorana é subitamente modulado por estados epifânicos e, a partir daí, as
personagens empreendem um percurso de des-ocultação de si mesmas,
enfrentando verdades escamoteadas ao longo de suas existências.
Do ponto de vista da instância narrativa, a descrição do espetáculo de
Hahn, nas circunstâncias peculiares em que é narrado, é tido por Nitrini como
um exemplo da forma como se constituem as instâncias narrativas em Nove,
novena, deslocando os limites temporais e espaciais. A autora afirma que as
duas personagens narradoras:
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[...] mostram-se como peças utilizadas pela instância
narrativa profunda para compor um texto único que –
unindo narradores, situados espacial e temporariamente
distantes, como emissores de um mesmo discurso –
procura quebrar os limites espaciais e temporais
fenomenológicos. O rompimento de tais limites coadunase perfeitamente com o tema da identidade do espetáculo
de Hahn, através dos tempos e espaços (NITRINI, 1987,
p.178).

A suspensão do tempo configura-se, então, como um recurso literário
do qual Lins fez uso como modo de dar à personagem um instante de
consciência plena, à espreita de uma descoberta pessoal e instransferível, que
traz como espectador único o leitor.
No livro Música, cérebro e êxtase (1998) são abordados aspectos da
psicoacústica que podem iluminar os conceitos sobre tempo em “Pentágono de
Hahn”. Robert Jourdain, pianista e compositor, esclarece que a mecânica da
percepção musical está diretamente relacionada ao tempo, ao modo como o
cérebro percebe as estruturas musicais e afirma que, possivelmente:
[...] nenhum aspecto do desempenho musical provoque
tanta discórdia. Os solistas discutem com os maestros
sobre o tempo adequado. Os estudantes discutem com
os professores. Músicos de conjunto discutem entre si. E
os críticos de música discutem com todo mundo (1998, p.
190).

Sua afirmação sugere que não há uma unanimidade na forma de
perceber o tempo na música, muito embora os valores de cada figura musical,
as marcas que orientam as relações entre uma composição sejam dadas,
conhecidas e representadas graficamente na partitura. As controvérsias acerca
do assunto deixam margem à interpretação do organum polifônico de Lins.

2.4 O pentágono polifônico

Vimos, até o momento, como alguns elementos musicais são
constituídos por Osman Lins em seu texto, afinando sua poética de modo a
engendrar novos modelos para a sua própria fatura literária. Foi possível
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observar que a polifonia, que tem Hahn como tema central e unificador,
constituiu uma espécie de partitura literária.
Perceber os contornos da imagem sonora que emana do organum, do
sistema “Pentágono de Hahn” e as consequentes reações nas personagens
submetidas a essa ordem é um exercício sinestésico, que pode ser encarado
como um presente dado pelo autor aos seus leitores. Lins não revela todas as
interconexões que permitem descortinar a sua obra. Sutilmente, sugere novas
reflexões e diálogos que podem ser considerados a partir da relação de
correspondência entreartes. Fica a cargo do fruidor, a tarefa investigativa e de
deleite pessoal.
Isto posto, configuramos as homologias e equivalências entre literatura
e música no texto osmaniano, reunidas em uma tabela que, no entanto, não
tem como objetivo esgotar as possibilidades de leitura da obra, engessando-a
em conceitos ou categorias estéticas, mas habilitá-la para uma leitura de
rompimento de fronteiras entre linguagens artísticas.

Tabela 1: Síntese das personagens
Personagens

Índices de musicalidade/
Relação com o parâmetro
musical Andamento

Perfil comportamental

Sente-se como uma fusão
Andamento: andante
dos dois irmãos, porém,
Ritmo: semelhante à marcha não se identifica com eles.
Ao se comparar com
Hahn, traz a perspectiva
do isolamento; animal
solto do bando.

Andamento: presto

O desejo sexual latente é
a porta de saída da
infância. Intenta mostrar
aos familiares e à Adélia
que já não é mais um
menino.
As
brigas,
dificuldades e reflexões
pelas quais passa a
personagem são como
uma jornada iniciática para
a entrada na vida adulta.

Campo semântico de
correspondência
entreartes

Andar comedido, nota
falsa, fusão, ritmo,
batuque, fugir (FUGA),
marcha, eco, voz, cantiga
rogatória, canção, música
incessante, cantava

Pastoril, pastoral (coro),
cantam,
pandeiros,
orquestra (pífano, banjo e
triângulo),
instrumento,
vozes, fazer, construir,
formas
novas,
linhas,
fogem (FUGA)
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Hahn é como um pretexto
para os encontros com
Adélia.

Andamento: largo

Personagem que discute
sobre o ofício de escritor.
Sente uma aura mística na
cidade,
como
se
adentrasse num tempo
sagrado. Compara Hahn,
animal
domado,
às
palavras domadas pela
forma literária. O sopro da
elefanta em sua mão
desencadeia uma espécie
de encantamento que o
faz
buscar
novas
perspectivas de ver o
mundo que o cerca.

Ritmo solene, cântico
sagrado, divisão, musicais,
fogem (FUGA),
transmigração, mais de um
tempo, sons, bater de
corações, sons mortos,
ouvidos finos, silêncio,
cantar, mentalmente,
instrumentos em silêncio,
prolongado som,
ligeiramente adulteradas
as primeiras frases da
marcha triunfal, repetida a
música (FUGA), melodia,
ritmo

Representação do fim da A personagem se sente Soava no ar a sua
composição ou divisão entre presa à casa e aos irmãos. trombeta, ouvir, banda,
orquestrinha do circo,
música, soprando
compassos, sinalizando
outra seção.

Representação do Tempo

Como forma de escapar à
solidão, inicia uma forma
de
comunicação
com
Hahn. Lamenta a morte
dos irmãos, mas vê nesse
fato uma oportunidade de
transformação de sua
existência.

trombetas, cantando,
Morte, morreu, solidão, só,
sozinha, olhos, olhar, ver,
aparecer.

Jovem mulher que se vê
atraída sexualmente pelo
menino Bartolomeu. Essa
atração a perturba, pela
diferença de idade entre
os dois. Compara-se à
Hahn, quanto às formas do
corpo.

Avancei, intervalos,
passageiras, transitórios,
passagem do tempo,
atravessar, conduzida,
passagem do trem,
relógio, tempo, farol, hora
precisa, FUGA, repetindo,
som fragmentado, tempo.

Ao estabelecer homologias com as figuras musicais, cada figura
apresenta um valor que é um dos indicativos do modo como o organum soará
ritmicamente. As possíveis equivalências dos sinais-personagens num contexto
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musical podem ser conferidas na tabela musical (Tab. 2). O sinal
mínima;
semínima;

corresponde à semínima;

equivale à

reúne as figuras da mínima e da

pode ser lido como o sinal musical da barra dupla; o sinal

equivale à semibreve; e

sugere os dois ponteiros do relógio em

sobreposição, ou seja, o próprio Tempo.
Observando as informações apresentadas na tabela musical de valores
relativos, assinalamos o dado do valor. Quanto menor o valor da figura musical,
maior seu tempo de duração, consequentemente, mais lento o tempo daquela
figura, e vice-versa. A partir disso, pode-se estabelecer uma relação entre os
núcleos de ação de cada um desses sinais, numa espécie de partitura literária,
sob o ponto de vista do andamento que envolve a voz narrativa daquele
núcleo.
Assim, a partir da constatação dessas diferenças, sempre ligadas a um
ponto de partida da linguagem musical, vislumbramos uma possibilidade de
análise e passamos a verificar cada personagem de forma mais minuciosa,
buscando possíveis homologias entre o ritmo das personagens e o tempo da
narrativa, bem como outras equivalências entre o campo semântico, sugerido
pelos termos que descrevem cada personagem e o mundo musical. Para além
desse aspecto, as personagens trarão também outras correspondências, sejam
elas com imagens simbólicas, míticas, alegóricas ou de outras linguagens
artísticas.

2.4.1 Largo ma non troppo

Essa personagem, em crise na vida familiar, volta à sua cidade natal
para passar um único fim de semana. Empreende uma primeira e,
aparentemente, insignificante mudança em suas escolhas: troca o trem, que
usava costumeiramente, pela viagem de ônibus. O diferente trajeto a leva ao
encontro com Hahn em frente ao circo. Admirando o animal, inicia dois níveis
de reflexão: sobre seus fracassos e sobre a criação literária, o árduo processo
da escrita. Compara os animais adestrados, instrumentos de um negócio de
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entretenimento como o circo, com as palavras, instrumento de trabalho do
escritor:
Perguntou-me o velho se não acho cruel prender o
animal, isolá-lo de seus companheiros, amestrá-lo com
banhos, cânticos, agrados enganosos, gritos, tudo por
dinheiro. Sorri sem responder. Como poderia concordar,
se acho que as palavras não domadas, soltas no limbo,
sós ou em bando, em estado selvagem, são potestades
inúteis? (LINS, 1994, p.34).

Osman Lins conjetura sobre a sua própria obra, fazendo uso de uma
das personagens de “Pentágono de Hahn”, para refletir sobre o ofício de
escritor e suas dificuldades na lida com sua “charrua” - para fazer uma alusão
ao palíndromo em latim que orienta toda a estrutura textual de Avalovara:
“Sator arepo tenet operas rotas” (Fig. 9) Nessa notável obra de Lins, sobre a
qual ele próprio declarou ter conseguido atingir uma maturidade de escrita, a
personagem principal, Abel, é um escritor inédito e, assim como a personagem
, encarna a angústia da criação literária e a busca pela ordenação do caos
em cosmos por meio da ordenação pela palavra. O próprio Osman Lins
afirmou, em entrevista à Revista Escrita, essa sua constante preocupação com
a criação artística:
Eu penso assim: existe o mundo, existem as palavras,
existe a nossa experiência do mundo e a nossa
experiência das palavras. E tudo isso está ordenado, é
um cosmos. Mas no momento em que o escritor se põe
diante de uma página em branco para escrever o seu
livro, a sua narrativa, o mundo explode, as palavras
explodem, então ele está novamente diante do caos no
mundo, e do caos das palavras, que ele vai reordenar.
Vai haver uma nova passagem do caos ao cosmos. É
nesse sentido que todo o problema do caos e do cosmos
me atrai, é pelo fato de que quando eu me ocupo de
cosmogonias, vamos dizer assim, estou me ocupando da
narrativa (LINS, 1979, p.223-224).

A cada uma das personagens do pentágono será dado um momento
epifânico, a partir do encontro com Hahn. Nesse núcleo, ao final da primeira
seção, a personagem

observa: “Num gesto onduloso, Hahn alongou a

tromba; sopra-me entre os dedos” (LINS, 1994, p. 34). Na tradição judaicocristã o primeiro homem teria sido criado por Deus a partir do barro, que
ganhou vida com o sopro divino. O sopro de Hahn nas mãos do pretendente a
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escritor evoca, alegoricamente, o sopro criador, como a habilitá-lo para essa
atividade.
Retomando as analogias musicais, sob a perspectiva do ritmo,
percebe-se que esse núcleo traz à memória musical um andamento tão lento
quanto suscita a figura musical denominada semibreve. Essa figura é aquela
com maior tempo de duração, ou seja, evoca um andamento mais lento, um
largo. No texto de Lins, a personagem que narra o núcleo

volta à cidade

onde cresceu e, durante o percurso, entrega-se a reflexões sobre sua vida
íntima, constatando a falência da relação conjugal:
[...] parti depois do almoço, beijando rapidamente minha
esposa na face, uma vez que, embora cientes da
distância interposta, mais e sempre, entre nós,
conservamos ainda esses pequenos ritos mortos,
profundamente aflitivos (LINS, 1994, p. 33).

O comportamento descrito dá indícios de que a personagem tende a
estender situações, mesmo que essas sejam desconfortáveis ou absurdas.
Mas é quando adentra a casa de sua avó que o ritmo extremamente lento
aparece com mais intensidade. A personagem

chega no momento da sesta,

a casa quieta, somente o visitante a penetrar solenemente os aposentos,
refletindo:
Apercebo-me, pela primeira vez, o quanto minha vida se
tornou estéril e quão hostil é o meio onde flui a mor parte
dos meus dias. Um monstro, ao sol e no silêncio; um
paquiderme, não de grandeza, mas de aridez e pobreza
interior; com a agravante de que tudo em mim é secreto,
não provocando, ainda que acidentalmente, o interesse
alheio (LINS, 1994, p. 38).

Ao observar Hahn e comparar-se a um paquiderme, a personagem
atrai para si os aspectos negativos no animal: a lentidão, a massa grande e
desajeitada e a subjugação dos amestrados. A ausência de som, o silêncio,
também é eloquente nesse núcleo. Apesar de ser um silêncio solene, não é um
silêncio fúnebre. Ao contrário, o espaço da casa da avó é cheio de luz e de
uma atmosfera inexplicavelmente transcendente. Os poucos sons que
emergem dos aposentos e dos objetos são descritos com uma alta carga de
memória afetiva:
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Com brandura, alguma
continuamente, move-se,
as dobradiças rangem,
suspensos no silêncio de
42).

porta, talvez a da cozinha,
vai de encontro aos batentes,
musicais. Rumores antigos,
verões extintos (LINS, 1994, p.

Mas é o estado de inércia ou a sensação de que levou uma vida se
arrastando em situações embaraçosas que sugere a analogia da semibreve
. As imagens sugeridas pelas expressões: “ar morto,

com a personagem

sons mortos, claridade inerte” (LINS, 1994, p. 50) revelam, ainda, paradoxos,
pois elementos que suscitam vida e leveza, como ar, sons e claridade estão, no
texto, ligados à estagnação da morte ou ao ritmo exageradamente lento que foi
dado à própria vida. O momento da personagem

é de refletir para

movimentar uma mudança nessa situação, e é precisamente essa mudança
que faz com que ela mantenha uma firmeza rítmica, acertando o passo para os
novos acontecimentos.
Com relação ao espaço onde se desenrolam as ações, Lins utiliza o
espaço interno da casa como o elemento de descronologização desse núcleo.
A descrição arquitetônica da casa da avó provoca em

uma sensação de

engano, propõe uma relativização do tempo:
A casa de minha avó, porta e janela, cinco metros de
frente. A divisão dos cômodos, obedecendo ao plano que
desenhistas e construtores locais há decênios copiam –
sala de frente, corredor perlongando os quartos de
dormir, sala de jantar, cozinha, sanitário, quintal -, dá-lhe
um ar de habitação antiga. Foi edificada há menos de oito
anos e seu material é mais ordinário que o das casas
velhas. Nada de pedra, nada de azulejo, de pinha no
beiral, nada de cedro ou grades de metal. Nem mesmo é
alta (LINS, 1994, p.37).

Ao franquear aquele espaço da habitação que tem uma edificação
relativamente recente, mas que apresenta uma estrutura e aparência de
épocas remotas, logo após ter sido tocado pelo sopro criador da figura
mitificada de Hahn, é como se a personagem adentrasse um espaço onde o
tempo da vida secularizada é substituído por um tempo sacralizado. Imagens
dispersas surgem na intimidade da personagem à medida que ela se apodera
dessa realidade transcendente, através de sutilezas percebidas pelos sentidos:
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o cheiro das coisas, a luz envolvente, sons de vozes e objetos que remetem à
infância da personagem. Inundada pela sensação de deslocamento do tempo,
cogita:
Vívida impressão de que sou conduzido, como um andor,
rumo a qualquer coisa de vago, e nem por isso menos
solene. Fogem, simultâneas, todas as correntes de
tempo? Existirão, acaso, diques, desvios, épocas
estagnadas, voltarão certas horas, encarnando-se, por
uma espécie de transmigração, na substância de cheiros
e rumores, de claridades, de temperaturas, e envolvendonos? (LINS, 1994, p. 42).

De acordo com Gaston Bachelard, imageticamente, a casa pode ser
vista como um cosmos. Em A poética do espaço, o filósofo desenvolveu
observações fenomenológicas desse espaço e de todos os seus recantos
repletos de memória e imaginação. Para Bachelard, a casa “é um verdadeiro
cosmos. Um cosmos em toda a acepção do termo” (1993, p.24). A concepção
de que uma narrativa pode ser uma alegoria do Universo está contida em
“Pentágono de Hahn”, na minuciosa ordem geométrica e planejada de cada
núcleo-personagem.
A casa que a personagem

divide com sua esposa, no Recife,

provavelmente por conter mais recordações de suas frustrações, perdeu em
conteúdo acolhedor, de repouso, sendo esses aspectos transferidos para a
casa da avó, casa da infância passada, cheia de recantos de intimidade. Sobre
as sutilezas das contradições imanadas pela “casa da lembrança”, Bachelard
afirma que “o sonhador da casa sabe tudo isso, sente tudo isso, e pela
diminuição do ser no mundo exterior sente um aumento de intensidade de
todos os valores de intimidade” (1993, p. 57).
Como chega à casa da avó na hora da sesta, todos dormem e a casa
está fechada. Para adentrar o espaço utiliza uma via não habitual: o chalé da
casa da tia. Na descrição do espaço externo das casas vizinhas,

nota uma

irregularidade no terreno que o obriga a mais uma atitude pouco convencional:
[...] a outra face do muro, no seu quintal, tem menos
altura. Apanhei uma escada (nenhum oriental ousaria
chegar por esse meio vulgar ao dorso dum elefante),
escalei o muro sem dificuldade, estou no interior
silencioso e limpo [...]. (LINS, 1994, p.37-38)
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É ao adentrar esse espaço que a personagem se dá conta da
esterilidade de sua vida. Percebendo a epifania, não encontra as razões de tal
fenômeno, mas aceita o novo juízo de ideias:

Que sensação se apodera de mim? Em que misterioso
espaço penetrei, ao franquear o muro e invadir, por uma
via que não a habitual, esta casa em silêncio? (LINS,
1994, p. 41).
(...)
Era verdade então o que se anunciava. Penetrei no
passado, estou simultaneamente na tarde deste domingo
e em outra época remota, ubíquo, conhecendo no tempo
o estado que alguns homens haverão fruído em outra
dimensão, no espaço. Sucederia o mesmo, se houvesse
entrado pela porta? Sei, com segurança, que jamais
conhecerei experiência semelhante. Virei a ser feliz em
outras horas. Agora, porém, dentre as mil possibilidades
da vida, abriu-se um espaço, uma esfera, um acaso
benéfico, propícia configuração de fatores, de grande
duração e amplitude: harmonia entre o momento em que
estou imerso e as necessidades mais profundas do ser.
(LINS, 1994, p. 46).

Apesar de todas as cogitações da personagem

, Lins apenas sugere

a mudança no estado de espírito da personagem, mas não deixa claro se, de
fato, ela conseguiu romper suas limitações.

2.4.2 Andante

A figura musical denominada mínima, à qual a personagem pode ser
homóloga, se observarmos a tabela de figuras de equivalências rítmicas, está
entre a semibreve e a semínima. É um meio-termo rítmico. Nem tão longa
como a semibreve e nem tão curta como a semínima. Na escrita musical, a
mínima (e também a semibreve) são figuras que nunca se escrevem ligadas a
outras. Por terem uma duração maior, muitas vezes são o bastante para
preencherem o tempo de compasso. Então, na maioria das vezes, as
encontraremos escritas, representadas, sozinhas ou, quando muito, com outras
figuras que complementem o compasso. A correspondência entre a
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personagem e a figura musical se delineia a partir dessa primeira constatação,
digamos, da condição de não se ligarem a outrem.
A personagem identificada como

inicia sua primeira sessão, fora do

prelúdio, com uma adjetivação do espaço onde se encontra, sinalizando
também seu estado íntimo: “No escritório, mais frígido e vazio que a minha
existência de celibatário, não conseguia esquecer-me de Senhorita Hahn”
(LINS, 1994, p. 34). Tomado de encanto pelo animal, tece paralelos entre seu
comportamento solitário, comparando-se com elefantes rebeldes de seu bando.
É o segundo de três irmãos, que tocam suas vidas indiferentes entre si, mas
diz sentir-se como a fusão dos outros dois. Estabelece sua condição de solteiro
como uma espécie de determinismo: “modificar-me, porém, era pouco menos
que impossível” (LINS,1994, p. 44). Esse pensamento pouco flexível começa a
se modificar a partir de seu primeiro encontro com Hahn.
De acordo com Joseph Campbell, em O herói de mil faces (1997), o
percurso do herói apresenta três fases e, cada uma delas é subdivida por
etapas que o iniciado deverá transpor para tornar-se, ou não, um herói. São
elas: a partida, em que o sujeito receberá o chamado da aventura; a iniciação,
em que aparecerá o caminho de provas; e o retorno, que o consolidará como
herói, se percorrido todo o processo. Nas narrativas de variadas tradições,
sejam míticas ou literárias, as etapas de cada fase, poderão constar integral
ou parcialmente, como acontece em “Pentágono de Hahn”. Cada uma dessas
fases está dividida em várias outras etapas, como: “o chamado da aventura”, “a
passagem pelo primeiro limiar”, “o caminho de provas” e “o ventre da baleia”.
No caso da personagem

, a etapa denominada “o chamado da

aventura” acontece quando a personagem, ansiosa por ver a elefanta que
chegara à cidade, convida os dois irmãos para o acompanharem e, diante da
recusa, decide ir sozinho. Ao observar os grupos de pessoas reunidos
festivamente em torno de Hahn, sua condição de solitário assume, para ele
mesmo, enormes proporções, fazendo com que se sinta deslocado no tempo:
Ante os namorados, os grupos de moças, senti-me de repente
o personagem de não sei que filme, ou de que livro, ou de que
pesadelo, atirado invisível num mundo que não era o meu e
que jamais ouviria minha voz. Como poderiam ouvir-me se
havia dois decênios entre nós, se eu lhes gritava de longe, do
ano de 1930? (LINS, 1994, p.45).
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A constatação que faz a personagem de seu não pertencimento a
nenhum grupo social leva-a a uma atitude intempestiva, na busca de um
rompimento com essa situação, e sua primeira decisão é pôr fim à solidão.
Procura o bairro afastado, onde se encontram as casas de prostituição, e o
percurso que faz para chegar até o lugar é descrito à semelhança de mundo
obscuro, desconhecido, capaz de despertar insegurança e ansiedade, ao
mesmo tempo:

Na rua larga, longa e mal iluminada, cruzada pelos ecos do
batuque, cachorros perseguiam-me. Havia, além de mim,
muitos outros homens e mulheres, crianças mendigavam, uma
velha de cócoras, junto a um monte de lixo, gemia uma cantiga
rogatória. Vinha a cantiga de outra garganta sepultada no lixo,
os cães porém ignoravam tudo, todos, gente e canção, só viam
a mim, latiam nos meus pés, matilhas de gargantas luminosas.
Voltar? Não tinha para onde, voltar era o mesmo que ir, o
mesmo que não ir, que não voltar, nenhuma voz me esperava.
Uma rapariga de cinzento fitava-me com timidez, recostada a
um portal (LINS, 1994, p. 48).

Em toda a descrição do trajeto, é dado ao leitor perceber a imundície, o
abandono e os contornos da chegada da noite, apenas as gargantas dos cães
contrastam com todo o resto: estão “luminosas”, como se lanternas fossem. Em
mitos de diferentes culturas, o cão é relacionado com o simbolismo da morte ou
como condutor de almas para o mundo dos mortos. Chevalier e Gheerbrant
afirmam:

La primera función mítica del perro, universalmente aceptada,
es la de psicopompo, guía del hombre en la noche de la
muerte, tras haber sido su compañero en el día de la vida.
Desde Anubis a Cerbero, passando por Thot, Hécate y
Hermes, el perro há prestado su figura a todos los grandes
guías de las almas, a todos los jalones de nuestra historia
cultural occidental (1986, p. 816).

Instaurada a simbologia de psicopompo, os cães apressam os passos
da personagem até o portal, o limiar, o qual o iniciado precisa atravessar para
concluir mais uma etapa de sua jornada e adentrar no desconhecido. A mulher
que está diante do portal, e a quem ele deseja, não foi aquela com quem a
personagem adentrou a casa. Ele não pôde escolher, ao contrário, foi
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escolhido. Quando o autor estabelece um prostíbulo como núcleo de
transfiguração da personagem, a lógica entre o profano e o sagrado, do ponto
de vista social, é invertida. Transpor o limiar, adentrar o recinto, é o
equivalente, segundo Campbell, a uma morte-renascimento:

A ideia de que a passagem do limiar mágico é uma passagem
para uma esfera de renascimento é simbolizada na imagem
mundial do útero, ou ventre da baleia. O herói, em lugar de
conquistar ou aplacar a força do limiar, é jogado no
desconhecido, dando a impressão de que morreu (1997, p. 50).

O útero ou ventre da baleia será substituído pelo quarto em que se
concretizará o fim do celibato. Ao sair daquele ambiente, a personagem
encontra Hahn, em cortejo de despedida da cidade. Mesmo em presença de
pessoas e grupos que outrora o fizeram sentir-se só e apartado, naquele
momento, o sentimento que o dominava era outro. A frase que profere,
demonstra a mudança operada em si mesmo: “Queríamos saudar a elefanta
pela última vez. [...]. Exclamei com voz rouca: ‘Adeus, Hahn!’” (LINS, 1994, p.
58-59). O “herói” desse núcleo pode ser considerado um “iniciado” e, a partir de
então, não será mais o mesmo, ainda que sua escolha seja retornar à condição
autoimposta.

2.4.3 Allegro

O sinal

representa o núcleo marcado pelo início da juventude, pela

novidade das descobertas e dos dissabores da vida. É o contraste do novo
com o velho, representado pela cidade, suas casas e pessoas que repetem
seus atos como em um ritual infinito. A personagem, um garoto, está
encantada com as pipas ou “pandorgas” que enchem o céu da cidade naquele
agosto. Os objetos flutuantes apresentam não só a forma conhecida dos
losangos, mas também outras formas geométricas que fazem lembrar imagens
de índios, arraias, peixes (Fig. 10). A pipa que anunciava o espetáculo de Hahn
trazia o signo da novidade, pois não havia nenhuma outra igual a ela. A
tenacidade da juventude, o primeiro amor, as brigas de rua dão ao personagem
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um andamento mais célere, assim como a figura musical à qual sugere
equivalência, a semínima – se comparada com os valores de tempo da mínima
e da semibreve.
Sobre marcação de tempos rápidos ou lentos, Robert Jourdain (1998)
afirma que, nos mais lentos, é possível perceber os detalhes, o ornamento.
Tomando esse conceito de empréstimo, nota-se que nos núcleos
encontramos mais detalhes do perfil psicológico das personagens, que em
No núcleo em que a personagem

e
.

está contida, é predominante o

simbolismo da iniciação. Mircea Eliade afirma que no simbolismo do centro a
imagem da árvore aparecerá como símbolo de sustentação e o herói que tiver
como objetivo alcançar esse centro, deverá percorrer um caminho cheio de
obstáculos, para chegar até ele. Esse percurso “equivale a uma iniciação, a
uma conquista (‘heróica’ ou ‘mística’)” (1993, p. 306). O menino, de
aproximadamente doze anos, percorre um trajeto semelhante ao da jornada de
iniciação do herói.
Seu encontro com Hahn se dá em três momentos da narrativa. Logo
após o prelúdio, a personagem

narra seu despertar de um pesadelo e, ao

abrir a janela do quarto, vê que esta está totalmente preenchida por uma
“barreira parda, rugosa e ondulante” (1994, p. 31). Assustado, grita o nome da
elefanta, sendo amparado por Adélia. O segundo momento, é quando vai
assistir à apresentação do circo, com Adélia e seu marido. O terceiro e último
encontro acontece no mesmo dia em que o circo deixa a cidade.
O encontro inesperado de

com Hahn ocupando todo o espaço da

janela pode ser compreendido como a primeira etapa da iniciação, denominado
o “chamado da aventura”, que demarca o “despertar do eu”. De acordo com
Campbell:
[...] pequeno ou grande, e pouco importando o estágio ou grau
da vida, o chamado sempre descerra as cortinas de um
mistério de transfiguração — um ritual, ou momento de
passagem espiritual que, quando completo, equivale a uma
morte seguida de um nascimento (1997, p.31).

A imagem de Hahn é apavorante para o menino no primeiro momento,
e ele não manifesta ter consciência do percurso que se inicia. A metáfora de
seu desenvolvimento íntimo ̶ que compreende a luta com seus anseios e o
rompimento com os pais

̶

será dada pela construção do seu brinquedo
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preferido, as pipas, contrariando a recomendação dos mais velhos para que
não as fabricasse. Atraem-lhe, especialmente, aquelas que apresentam
formatos diferentes, o novo, a novidade. Ao trabalhar na construção do
brinquedo é engendrado em seu íntimo um momento inaugural:
[...] o papagaio esta noite nasceu em meu espírito, com seu
arcabouço de linhas, de superfícies, e de outras coisas que o
subsequente fazer irá desvendando, intuindo, alcançando,
articularei um papagaio que jamais existiu, em muitas cores,
belo, complexo – capaz de voar (LINS, 1994, p. 47-48).

Esse momento pode ser considerado como uma passagem por um
limiar, em que “horizonte familiar da vida foi ultrapassado; os velhos conceitos,
ideais e padrões emocionais, já não são adequados” (Campbell, 1997, p. 32).
No segundo encontro com Hahn,

passa a apresentar sensibilidade

às cores, aos sons e tudo, para ele, ganha proporções de encantamento.
Repugna-o o contato com o marido de Adélia, ao passo que o toque da
delicada mão feminina o enche de novas e agradáveis sensações.
No último encontro, o menino, em companhia de Adélia, segue o
cortejo que acompanha a elefanta, narrando os acontecimentos malfadados
com a recente construção. Sua pipa havia sido derrubada por outros garotos, e
ele, perseguido a pedradas. Mesmo com sua família assistindo a essa terrível
cena, ninguém vai ao seu socorro e a personagem se protege atrás do tronco
de uma aglaia. Essa árvore de pequeno porte apresenta flores perfumadas e,
na mitologia grega, é o nome dado à filha de Zeus com Eurínome: pais das três
Graças. Aglaia é nome da mais jovem e que representa a intuição do intelecto,
a criatividade e a inteligência. O caminho em martírio, até a chegada à árvore,
pode ser considerado como o “caminho das provas”, outra etapa do percurso
delineado por Campbell. Esse caminho o levou a um outro ponto do percurso
do herói: o encontro com a deusa, no caso, Adélia, que o reconfortou e cuidou
de suas feridas. Em O herói de mil faces, Campbell afirma:
A mulher representa, na linguagem pictórica da mitologia, a
totalidade do que pode ser conhecido. O herói é aquele que
aprende. À medida que ele progride, na lenta iniciação que é a
vida, a forma da deusa passa, aos seus olhos, por uma série
de transfigurações: ela jamais pode ser maior que ele, embora
sempre seja capaz de prometer mais do que ele já é capaz de
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compreender. Ela o atrai e guia e lhe pede que rompa os
grilhões que o prendem. E se ele puder alcançar-lhe a
importância, os dois, o sujeito do conhecimento e o seu objeto,
serão libertados de todas as limitações. A mulher é o guia para
o sublime auge da aventura sensual (1997, p. 65).

A relação das duas personagens se dará no nível mesmo desse
aprendizado, de conhecimento de si mesmo e do mundo. E Adélia é, desse
modo, a que se faz guia. Para esse núcleo-personagem, o simbolismo da água
também se torna significativo, haja vista que o momento da união sexual de
com Adélia ocorre sob a chuva e com a imagem de Hahn “lançando no ar
leques de lama”:
Adélia e eu, em lugar de correr como fizeram os outros,
estacamos, sérios, frente a frente. Enlameados, únicos entes
imóveis em meio à debandada. Meu tronco aparece por baixo
da camisa, a roupa da mulher adere às formas, e também
nossos íntimos, escondidos nos corpos. Entro em minha
amiga, entro numa feira, ela me espera, prendo-lhe a mão e
avanço, avanço com ela, nua dentro da feira, através de seu
corpo (LINS, 1994, p. 57).

Essa cena, a última desse núcleo, se configura como um marco no
processo iniciático da personagem. O menino afirma que, nesse momento,
Adélia descobre “um homem temporão” (LINS, 1994, p. 58). O fato de que o
encontro se dê com a presença da água nos leva à afirmação de Eliade, de
que “o simbolismo das Águas implica tanto a Morte como o Renascimento”
(1991, p.151). A morte simbólica da criança e o nascimento desse homem
novo, via iniciação sexual culminou com o encontro das personagens com
Hahn.

2.4.4. Rallentando
Em “Pentágono de Hahn”, imediatamente após a descrição da cena do
espetáculo de circo, aqui denominada prelúdio, o núcleo que se segue é
sinalizado pela personagem

. Na música, a barra dupla é indicativa de que se

chegou ao fim de uma seção ou da composição. Osman Lins coloca nesse
núcleo narrativo três personagens: a narradora, Helônia e o padre. Ali, o
espaço físico da casa onde vivem, e passaram toda a vida, apresenta um
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aspecto fúnebre pela avançada idade das irmãs, pela doença do padre, e
também pela aura de solidão, mesmo que a convivência entre eles fosse tão
próxima: “

Era também muita – em minha irmã, em nosso irmão o padre, em

mim – a solidão” (LINS, 1994, p. 36). A decadência e a morte são elementos
que convivem com esse trio de irmãos que, nas discussões tão corriqueiras,
tentam se envenenar, umas vezes e, em outras, fugir da decrepitude por meio
do contato com o jovem visitante Nassi Latif.
Nesse núcleo narrativo não é apenas a morte simbólica que dá o tom
fantasmático. Helônia e seu velho irmão padre morrem na mesma noite. Ela,
escolhendo para si o momento final, enforca-se no alpendre da casa, enquanto
o padre agoniza sozinho em seu quarto. Isto posto, o sinal

que abre esse

núcleo pode ser lido como representativo do fim da composição e ainda,
simbolicamente, como o fim da vida. Neste núcleo, a vida foi tocada como um
réquiem da capo al coda. Em homologia com a composição musical, a barra
dupla que sinaliza o fim indicará, necessariamente, a presença do silêncio. Em
sua teoria sobre paisagem sonora, Murray Schafer diz que:
[...] o homem gosta de produzir sons para se lembrar de
que não está só. Desse ponto de vista, o silêncio total é a
rejeição da personalidade humana. O homem teme a
ausência de som do mesmo modo que teme a ausência
de vida. Como o derradeiro silêncio é a morte, ele adquire
sua dignidade maior no serviço funerário. [...] O silêncio,
para o homem ocidental, equivale à interrupção da
comunicação (2011, p.354).

O silêncio como rejeição da personalidade humana e a morte como
forma de afirmação da personalidade, são dois pontos fundamentais nesse
núcleo narrativo. O padre, irmão de

, acamado e silente, tem sua

personalidade tão apagada e diluída, que a única informação dada ao leitor por
meio das irmãs é dos seus trinta e nove anos de dedicação ao sacerdócio.
A postura de aparente resignação e o histórico social dessa
personagem sem voz, remete o leitor à afirmação de Edgar Morin, de que “a
boa morte é de fato a morte no seu leito, nas cavernas íntimas de nossa casa”
(1997, p.124). Cuidar do doente, para as irmãs, não era um fardo, mas uma
ocupação: “o enfermo era nossa penitência e nossa utilidade. Ficávamos
contentes, posto que aflitas, quando nos urgia” (LINS, 1994, p.49). Sua morte
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foi tão ignorada quanto os últimos anos de existência, pois a partida da elefanta
da cidade com os gritos das pessoas na rua, o som da bandinha tocando a
Marcha Triunfal e, sobretudo, o suicídio de Helônia se sobrepuseram à sua
última manifestação de individualidade.
A casa em que moram as irmãs fica no mesmo pátio onde está Hahn.
Apesar disso, elas não vão até o lado de fora para vê-la, nem mesmo foram
assistir à apresentação do circo. Mantinham-se em uma espécie de isolamento
autoimposto, como se a idade avançada e a condição de solteiras as apartasse
da convivência social. O mediador entre os dois mundos das irmãs, externo e
interno, era Nassi Latif. Portador das notícias, encantava Helônia, que
alimentava esperanças de que ele a retirasse do ostracismo e do apagamento
social. De acordo com Morin, “a participação do indivíduo no corpo social é um
dado imediato contido no sentimento que ele possui de sua própria existência”
(1997, p.40). No momento em que percebe esvanecer sua última chance de
reintegrar-se ao todo social, depois da partida de Latif com o circo, Helônia
apresenta, como reação imediata, a morte. Esse tipo de suicídio, ligado ao
desespero e à solidão, é entendido por Morin como uma forma que o indivíduo
encontra de afirmar sua individualidade, mesmo de uma maneira desastrosa.
Para o antropólogo francês “o suicídio, ruptura suprema, é a reconciliação
suprema, desesperada, com o mundo” (1997, p. 49). A personagem

,

encontra a irmã morta, iluminada pelo luar, no alpendre da casa, ou seja, de
frente para a rua.
A linguagem é a habilidade humana que permitiu a formação,
desenvolvimento e aquisição de culturas por meio da comunicação. É o traço
maior de humanidade, o que nos distancia de outras espécies animais. Apesar
disso, a personagem

não consegue estabelecer diálogo com sua irmã, não

aprova as visitas de Latif e mantém-se fechada em casa, em diligência
constante ao quarto do irmão moribundo. Na tentativa de escapar da aura de
morte que envolve a casa e seus moradores, a irmã de Helônia,

, recorre a

uma espécie de diálogo desenvolvido por ela com Hahn, respondendo aos
brados da elefanta, que se encontra no pátio vizinho à sua casa,
ressignificando a natureza da comunicação. Os sons do animal preenchem os
vazios da casa, como a diminuir a solidão:
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[...] duas semanas após a elefanta ter chegado, eu, de tanto
ouvir falar nos seus modos, sentisse, quando soava no ar sua
trombeta, um sentimento raro, uma alegria. Tinha a impressão
de que ela me chamava; dei de responder àqueles gritos,
sentindo-me culpada se não o fazia” (LINS, 1994, p. 36).

De maneira peculiar, a personagem desenvolveu uma espécie de
contato com o mundo exterior por meio de Hahn, a elefanta que traz em si
várias simbologias relacionadas ao sagrado, ao mítico ou mesmo à uma
potência universal, por estar situada no núcleo do pentágono como se fosse
um centro de força. Na despedida do circo da cidade, a personagem

, diante

da morte dos dois irmãos, ouvindo a música que embalou as apresentações da
elefanta e já tão conhecida de todos na cidade, profere a última frase desse
núcleo narrativo: “Pobre, pobre Helônia, tão cheia de esperanças, com tanta
vida ainda por viver” (LINS, 1994, p. 60). A sentença é dita como para reforçar
o significado da morte como um renascimento, uma nova chance de
recomeçar.

2.2.5 Il Tempo

A imagem mental provocada pelo sinal

está além de uma imagem

sonora que corresponda a uma figura específica, pois ela se configura como
uma possibilidade de representação do tempo, constituído pela superposição
dos ponteiros de um relógio.
A personagem representada por esse sinal identifica-se com Hahn,
comparando seu corpo e seu modo de andar à elefanta. Lamenta a passagem
do tempo, observa os fatos da cidade e nutre uma paixão por Bartolomeu, um
menino de doze anos de idade.
Movendo-me, senti o volume de minhas ancas, meus
quadris ondulosos, no tronco sem cintura, é possível
descobrir, bastando para isso um pouco de maldade,
semelhanças com Hahn. Até meus seios, de que tanto e
sempre me orgulho, parecem-me descomunais. Nosso
pobre amor, precário e frágil, será dissolvido no ridículo.
Guardaremos, de tudo, uma recordação humilhante. Por
isto, olho as casas desta cidade subitamente odiada,
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perante a qual eu sou Hahn e Bartolomeu o domador, e
ponho-me a chorar (LINS, 1994, p. 41).

O campo semântico desse núcleo narrativo contém inúmeras
expressões ou palavras que remetem a especificidades temporais, como:
“Fosse a tarde maior!” (LINS, 1994, p. 32), “avancei”, “intervalos”,
“passageiras”, “transitório”, “passagem do tempo”, “atravessar”. Tanto a
marcação do tempo no relógio como a passagem da tarde para a noite são
recorrentes em

. Ritmo e tempo estão intimamente ligados, pois o primeiro

só pode existir no segundo.
Embora apaixonada pelo menino,

pressente que a relação não vai

durar e em sua carta de despedida, assina: “Tua...Hahn” (LINS, 1994, p.61),
reafirmando sua identificação com a elefanta. Nesse núcleo narrativo também
encontramos a marcação do tempo retratando o dia e a noite, em um recurso
descritivo que aproxima a cena narrada a uma tela, um pintura:
A sacristia com as luzes apagadas. O padre no altar-mor, os
dois acólitos, velas acesas, ouros nas imagens, alvos panos
bordados, o tapete vermelho. O hino sacro, cantado em latim.
A velha serafina. Pela janela escancarada sobre o quintal com
mangueiras, entra o luar; reflete-se no piso de mosaico, ilumina
os bancos de madeira escura. (LINS, 1994, p. 36)

A descrição dos objetos e seus detalhes e cores realçados pela luz da
chama da vela, o ornamento, a cor vermelha do tapete associados à luz do luar
projetada nos móveis escuros, faz lembrar as pinturas de artistas que
exploravam exatamente os contrastes de luz e sombra no intuito de atingirem
certa dramaticidade (Figs. 11 e 12). Claro está o interesse de Osman Lins
pelas artes e nos é conveniente ter este fato comprovado por meio dos livros
que faziam parte de sua biblioteca pessoal. De acordo com Eder Pereira, em
artigo publicado, constam da biblioteca pessoal de Lins as seguintes obras: La
peinture italianne-du Caravagge a Modigliani, Marc Chagall, Giovanni Bellini,
dentre muitos outros. Para Pereira, “estes livros compõem uma pequena
unidade temática que mantém relações com a formação do escritor e ecoam
em parte de sua literatura” (2014, p. 114).
A personagem

segue desenhando a cena, como se a arquitetura

das coisas presentes - e aí se acrescente também a sonoridade – na
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montagem daquele cenário, sugerisse a encenação de um ato dramático, como
no teatro ou no cinema: “O hino, a voz do padre, o som da campainha, luar na
sacristia. Estou um pouco à frente de Bartolomeu; a intervalos, olho-o.
Responde com seu modo retraído e fino de sorrir” (LINS, 1994, p. 37).
Em vários momentos, a personagem

demonstra seu encantamento

por personalidades do teatro e do cinema do início do século XX, como Patrícia
Lane, Marjorie Reynolds ou Carole Lombard. Com elas se compara e diz até
desejar se tornar uma atriz. Em carta que escreve a Bartolomeu, afirma seu
sonho:
Aliás, nestes últimos dias, sem nada te dizer, pensei em
oferecer-me para ir com o circo, trabalhar nos dramas, como
atriz. Já li a vida de Eleonora Duse. Deve ser uma felicidade
tão maravilhosa sentir no corpo, no rosto e na voz a
capacidade de fazer acreditar que somos outra pessoa! (LINS,
1994, p.60).

Bartolomeu está presente em todas as cenas desse núcleo, exceto na
última entrada, na qual

está sozinha e escreve ao menino. A mulher afirma,

em uma das passagens, evitar “encontrá-lo à luz do dia. Procurava os lugares
mais sombrios” (LINS, 1994, p.40). Mas a cena em que se conhecem, é
iluminada de maneira a evidenciar, expor o tédio da personagem e seu olhar
hostil para Hahn e para todos que, festivamente, a cercam naquele momento:
[...] espraia-se no pátio ensolarado, como se não fosse ela um
bicho lerdo e pouco ruidoso, mas banda de música, ou exibição
de fogos de artifício. [...] Tem seu couro uma sombria cor de
ferro velho; provocados não sei por que jogos de luz, emite
reflexos glaucos, como de mar. Só então vejo os olhos de
Bartolomeu, também lacrimejantes, mas azuis, e penso que
eles são a fonte dos inexplicáveis tons marinhos que adoçam o
lombo da elefanta, e eu própria me sinto, por um segundo,
banhada de luz (LINS, 1994, p.33).

A claridade a que a cena está submetida remete às pinturas
surrealistas (Figs. 12 e 13), com suas tonalidades de azul e amarelos a criarem
sombras em espaços de horizontes estendidos. A cena, se vista “à distância”, é
a de um enorme elefante ao sol, em uma pequena cidade interiorana, casario
antigo e seus moradores. Esse momento único, em que a personagem se
sente diretamente tocada, representa “estes raros instantes entreabertos para
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a revelação de planos ou camadas do real” (CASTRO, 2013, p.146) e que
Osman Lins utiliza por meio da articulação entre imagens e signos diversos.
A personagem

, que não apresentou um ritmo ou andamento

homólogo a nenhuma das figuras musicais, assumiu uma posição de
representação do tempo no sistema intersemiótico de “Pentágono de Hahn”. Ao
se inscrever em cenas construídas a pinceladas pela descrição precisa,
estabeleceu uma relação de perenidade, como é a própria obra de arte,
mantendo-se no tempo, e tornando-se lembrança, como a própria personagem
asseverou no momento da iniciação sexual com Bartolomeu: “Sou, nesta hora
precisa, uma lembrança formando-se, nascendo sob a chuva” (LINS, 1994, p.
56). Termina sua narrativa escrevendo a Bartolomeu, à luz de velas, no exato
momento em que Hahn deixa a cidade. Conta em carta a novidade que tanto
esperou: mudará de cidade em breve, confirmando que, finalmente, sua hora
havia chegado.
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3. TERCEIRO MOVIMENTO: HAHN
Primeiro encontre, depois procure.
Jean Maurice Cocteau

Encontrar Hahn em uma pequena cidade interiorana impulsiona as
subsequentes ações das personagens, que fazem do contato com aquele
animal uma experiência particular e única. Assim também é para o fruidor de
“Pentágono de Hahn” que, à medida em que avança em cada arranjo
composicional, desfaz o nó dos laços para tecer novos motivos, com a rede
que o captura, ornada pelos fios de grandioso projeto.
A música é composta por sons e silêncios. E, na escritura musical de
“Pentágono de Hahn”, além das personagens representadas pelos sinais
impronunciáveis,

a

elefanta

se

configurará

como

o

silêncio

maior,

representativo de todas as transformações que gestam em cada núcleo
narrativo. Para romper os atavismos a que se prende cada uma das
personagens, Hahn tornar-se-á um solo musical, um réquiem, sobre o passado
morto que deixarão para trás, para que vivam plenas, renascidas, as cinco
vozes do pentágono.
Exercitando novas técnicas que experimentou em Nove, novena, como
um ensaio para os projetos posteriores, Lins criou uma semelhança estrutural
entre linguagens artísticas, respeitando os domínios de cada uma, por um lado,
e engendrando uma poética única, que caracterizaria suas obras da fase que
denominou como plenitude. A narrativa de que tratamos, iluminada pelas
teorias de correspondências entreartes, abriu-se para a leitura musical do
ponto de vista da forma: metaforicamente, Hahn pode ser lida como um
réquiem; estruturalmente, todo o “Pentágono de Hahn” pode ser lido como uma
“partitura literária”, aproximando-se da técnica musical denominada Fuga.
De posse de tais elementos, o fruidor se lança em uma procura, em
uma tentativa de afinar o seu olhar com o olhar do autor. Lins, engenheiro da
palavra, cria artifícios e subterfúgios ao seu interlocutor de modo que este não
vê outra saída senão a de se tornar, também, um pesquisador ou, no mínimo,
um tecelão, a unir as pontas soltas desse grande tapete mágico que se fez
texto.
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3.1 Réquiem para Hahn

Falar de Hahn é falar também de silêncio. A elefanta de circo é
significada pelas personagens, vista pelos transeuntes, admirada pelos grupos
de pessoas que se aglomeram em torno dela. Em seu silêncio animal, reina
absoluta nos poucos dias em que passa pela cidade. É lembrada pelo
celibatário como “Senhorita Hahn” (LINS, 1994, p.34); invocada como
representação da personagem

, quando esta assina a carta de despedida

para Bartolomeu: “Tua...Hahn” (LINS, 1994, p.61); Usada por Nassi Latif para
enfatizar a velhice e decadência de Helônia e sua irmã,

: “Junto de vocês,

Senhorita Hahn é uma criança.” (LINS, 1994, p.49); tem seu espetáculo
relegado “por um momento, a plano secundário” (LINS, 1994, p.52), em disputa
de atenções com as diferentes e agitadas pandorgas que encantam a
personagem

; e, para a personagem

, Hahn, bicho domado, é comparada

às palavras que, “soltas no limbo, sós ou em bando, em estado selvagem, são
potestades inúteis” (LINS, 1994, p.34).

Hahn apenas segue. Em artigo

publicado, Bernardina Maria de Sousa Leal afirma que o silêncio da elefanta
quer significar os procedimentos inovadores da escrita osmaniana, diante da
relação palavra-signo-escritura e, por meio de tal sistema conduzir às inúmeras
interrogações que o texto pode suscitar:

Chegar a Hahn por meio de seu silêncio apresenta-se, então,
como desafiante percurso. O que se inscreve no silêncio de
Hahn? O que o silêncio inscreve? A inscrição silente de Hahn
no pentágono osmaniano parece colocar em questão a própria
ficcionalidade da escrita, bem como os modos interrogativos de
utilização das técnicas narrativas. Afinal, o que escapa ao dito?
(2014, p. 400).

As questões levantadas pela pesquisadora nos fazem voltar à
circunscrição de Hahn. A forma geométrica do pentágono, que conduz às
simbologias ligadas à harmonia do universo e a um fim seguido de um eterno
recomeço, com Hahn como “centro de atração naquele pequeno e venturoso
universo” (LINS, 1994, p.44-45), conferem à elefanta um estatuto de
responsabilidade pela morte-renascimento das personagens. Como agente
condutor de um percurso de autoconhecimento e revelação, Lins escolhe uma
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personagem que, pela própria condição, é impedida de proferir palavra que
pudesse romper de alguma forma o estado de vigília íntima dos cinco
envolvidos.
Essa simbologia de Hahn pode ser reafirmada quando buscamos os
possíveis significados para tal nome. Em sânscrito, a palavra “han”, admite as
seguintes acepções: “algo que leva à morte”, “movimento” e, ainda, em
astrologia, “entrar em contato”. Em alemão, é a tradução para “galo”, um animal
que está ligado ao despertar de um novo dia, uma nova vida que se inicia. A
partir das considerações feitas sobre as possibilidades simbólicas da elefanta,
especialmente aquelas ligadas às representações da morte, é possível lançar
um olhar para Hahn, do ponto de vista da música e, assim, buscar mais uma
referência.
Etimologicamente, a palavra “réquiem” deriva do latim requiem, que
tem como significado “repouso”, “descanso”. Em música, é uma composição
sobre o texto litúrgico da missa dos mortos, cujo introito começa com as
palavras latinas requiem aeternam (repouso eterno). Lins não construiu
“Pentágono de Hahn” como um texto votivo, mas Hahn, em seu silêncio
grandiloquente, desperta nas personagens o desejo latente de re-viver,
ressignificar suas vidas, enterrando o passado. Ao final da narrativa, a
personagem

confirma:
Enterra os mortos. Escreve, não importa como nem o quê. Do
passado, senhor que hoje te absorve e trava as forças do viver,
posse conquistada com o sangue dos teus dias, faz um servo,
não mais uma entidade soberana, um parasita. Sejam as
recordações, não renegadas, campo sobre o qual exercerás
tua escolha, que virá talvez a recair sobre tuas próprias mortes,
sobre elefantes que nunca mais verás, para entregar tudo aos
vivos e assim vivificar o que foi pelo Tempo devorado.
Atravessa o mundo e suas alegrias, procura o amor, aguça
com astúcia a gana de criar (LINS, 1994, p.62).

Ao proferir tais considerações, a personagem como que condensa
todas as significações do percurso antropológico suscitado pela passagem de
um despretensioso circo e sua principal atração. Como em uma rede, urdida e
ornada pela palavra, Osman Lins tece conteúdos simbólicos, míticos, literários
e musicais, de modo a ressignificar sua própria escrita, criando um novo fazer
estético, descerrando as fronteiras entre as artes.
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3.2 Fuga para Hahn

Na música, a fuga corresponde a uma técnica composicional
considerada um desenho polifônico com base num tema central, no qual várias
vozes independentes entram separadamente, apresentando ou desenvolvendo
o tema ou uma resposta. Possui uma estrutura rígida que pode variar segundo
fórmulas já convencionadas, como é o caso da fuga de permutação, técnica
que mais se aproxima do padrão dado por Osman Lins na entrada dos núcleospersonagens. Sob a perspectiva das homologias musicais, a estrutura narrativa
de “Pentágono de Hahn” apresenta muita semelhança com a fuga. De acordo
com o verbete de Roger Bullivan, no Grove dictionary of music and musicians,
a fuga se caracteriza como “uma composição, ou uma técnica de composição
cujo contraponto imitativo envolve um tema principal, dado em uma extensão
formal. (in GROVE, 1980, p.9, tradução nossa)2.
A sequência narrativa de “Pentágono de Hahn”, ou melhor, a ordem em
que os núcleos-personagens aparecem na urdidura tecida pelo autor sugere
uma forma de composição fixa, na qual as personagens, presas em seus
quadrantes existenciais, observam a passagem de Hahn pela cidade e
experimentam situações que podem levá-las a transformações de variadas
ordens. O próprio Osman Lins, em entrevista a Esdras do Nascimento para o
jornal O Estado de São Paulo, de 12-05-1974, comenta sua técnica de
apresentação das personagens:

[...] eu gostaria, por exemplo, de não mover jamais os
meus personagens. De apresentá-los sempre em
quadros fixos e sucessivos como numa fotonovela de
grandes proporções. E, sempre que posso, faço isto.
Mas não posso sempre. O máximo que consigo é
fazer com que a organização das cenas tenda para
isso, para essa imobilidade (LINS, 1979, p.178).

“A composition, or a compositional technique, in wich imitative counterpoint in involving one
main theme is the most important or most characteristic device of normal extension” (in
GROVE, 1980, p.9)
2
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Em “Pentágono de Hahn” as vozes autodialogantes se revezam e
totalizam vinte e oito entradas que, dispostas em uma sequência linear,
apareceria da seguinte forma:

Prelúdio

Parte A

Parte B

O organum de Lins satisfaz a uma “partitura” polifônica narrativa,
estruturalmente análoga à técnica composicional da fuga, cujo prelúdio
corresponderá à apresentação do número circense de Hahn sob duas
perspectivas temporais e espaciais diferentes, uma em Goiana e outra em
Vitória, ambas cidades do interior de Pernambuco. Logo após, decorre o que
pode ser denominado como parte A, a exposição do tema, dada pela repetição,
em blocos, dos sinais

. Na parte B, é apresentada uma variação sobre o

tema, ou seja, os mesmos elementos partícipes, permutando a ordem interna
da estrutura fixa. No desenho partitural observa-se que, intercalando os blocos
rítmicos, aparecem os sinais

e

, como dinâmicas de andamento

(demonstrado no capítulo 2 desta pesquisa), como a sugerir um acento de
localização espaço-temporal.
Essa ideia da construção da narrativa imitando o modelo de
composição musical da fuga prescinde um mergulho mais aprofundado em
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outras variantes musicais, que serão desenvolvidas num trabalho de maior
fôlego.
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FINALE: CONSIDERAÇÕES FINAIS
A obra, essa entidade para nós concreta, imediata, não fria
e distante matéria de análise, e sim resultado de um esforço
total de nosso ser, de uma luta exaustiva em muitas frentes.
Osman Lins

Ao encerrarmos nosso estudo sobre a escritura musical em “Pentágono
de Hahn”, esperamos ter respondido à questão que motivou nossa busca:
“Quais seriam as relações de correspondências entre a Música e a Literatura
para além das semelhanças entre a imagem dos sinais-personagens dados por
Lins com as figuras musicais?” Na tentativa de respondermos a essa questão,
empreendemos uma leitura que privilegiou a observância dos modos e meios
de que se utilizou o autor para instaurar uma correspondência entre essas
artes. E de posse das considerações de Mikhail Bakhtin, Étienne Souriau, G. E.
Lessing e Mario Praz, indicar quais os artifícios usados por Lins, do ponto de
vista da estrutura, resultaram em uma permeabilidade que permitisse tal leitura.
Lembrando que Nove, novena, livro do qual faz parte a narrativa que
analisamos, é considerado por Osman Lins como uma obra de transição de
sua poética. Percebemos, em “Pentágono de Hahn”, um germe do que se
tornaria Avalovara, lançada sete anos depois, um complexo simbólico a
representar a cosmogonia que o autor intenta por meio do trabalho com a
palavra.
Iniciar a pesquisa partindo do espaço geométrico apresentado já a
partir do título da narrativa, proporcionou uma incursão pelo pensamento base
de sua construção e, levantando as referencialidades, chegamos ao sistema
musical a partir do espaço da pauta, constituindo o início da construção de uma
“partitura literária”, uma escritura musical, em que as figuras musicais que
deveriam constar desse tipo de escrita, são representadas pelas cinco vozes
narrativas, constituindo o organum polifônico.
Foi a partir das relações entre campos semânticos e comportamentos
observados em cada núcleo-personagem que se começou a estabelecer as
possibilidades de intercessão entre música e literatura. Cada núcleo narrativo
apresentou uma aproximação com o parâmetro musical do andamento, que diz
respeito à velocidade com que se apresenta a composição. Com o olhar mais
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demorado em cada núcleo, foi possível perceber elementos simbólicos que
evidenciavam essa escolha do autor.
Com
procedimento

a

individualidade
técnico

da

das

vozes

apresentação

narrativas,
em

instaurada

quadros

fixos

pelo
e

a

descronologização, percebemos uma aproximação também com as artes
plásticas, como ocorreu no núcleo

.

A questão do silêncio como uma espécie de impedimento, foi o ponto
de partida para a construção das personagens representadas pelos sinais
impronunciáveis. Na análise de Hahn, foi percebida a importância do silêncio
tanto como contraposição ao som, quanto um modo de representação da
morte, a partir das reflexões de Giorgio Agamben, Murray Schafer e Mircea
Eliade.
A partir dos dados que a própria obra ofereceu, foi possível considerar
que o texto de Lins sugere uma transcrição de elementos musicais para o texto
literário, o que permitiu uma análise do ponto de vista da forma e, assim,
aproximá-lo da estrutura de composição musical da fuga. Tal hipótese foi
apenas aventada, confirmando a ideia da intenção do autor na correspondência
entre as artes.
Nosso percurso no estudo da poética osmaniana confirmou a
possibilidade de leitura do ponto de vista musical, esperando que, com isso,
tenhamos contribuído para a fortuna crítica do autor e aberto um espaço de
diálogo, bem como uma proposta futura de continuarmos buscando as
referências que o texto permita para a incursão nas novas hipóteses surgidas
durante a pesquisa.
Osman Lins, em seus ensaios e também em entrevistas, sugeria que o
fruidor, o leitor, tem como papel completar a obra de arte com o não dito.
Assim, empreendemos esse passeio por sua obra notando, com reverência, o
delicado e cuidadoso ofício, filigranas de imagens-sons-palavras inaugurais de
um novo ciclo poético.
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Figura 1:
Indra – Rei dos deuses hindus

Figura 2:
Shiva
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Figura 3:
GANESHA
Divindade do hinduísmo considerado o mestre do intelecto e da sabedoria. A figura de
Ganesh é também um arquétipo cheio de múltiplos sentidos e simbolismo que expressam
um estado de perfeição, assim como os meios de obtê-la. Ganesh é também símbolo
daquele que descobriu a Divindade dentro de si mesmo. Está representado cercado das
quatro castas que compõem o hinduísmo.
Imagem disponível no endereço: www.wikipedia\ganesh

Figura 4:
A espiral e o quadrado
Estrutura do romance Avalovara, escrito a partir da estrutura do Quadrado Sator, com a
narrativa obedecendo a ordem da passagem da espiral sobre cada letra do palíndromo.

https://www.google.com.br/search?q=osman+lins+e+o+quadrado+sator&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ei=otmnVPPSEsOUNu_QgPAB&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=RFXaPLyrJc0GDM%2
53A%3Bb3mtHOuuBcQtDM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.scielo.br%252Fimg%252Frevistas%252Fea%252Fv24n
69%252Fa09img01.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.scielo.br%252Fscielo.php%253Fscript%253Dsci_arttext%252
6pid%253DS0103-40142010000200009%3B245%3B284, acesso em: 03/01/2015.
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Figura 5:
Pentágono e Pentagrama
Mostrando o triângulo de Pitágoras e proporções da seção áurea.

Os números que traduzem os estágios vizinhos de crescimento pertencem à série
somatória

Fibonacci.

Qualquer

número

nessa

série,

dividido

pelo

seguinte

dá,

aproximadamente 0,618 e, qualquer número dividido pelo que o antecede dá aproximadamente
1,618. Cada um dos triângulos da estrela de cinco pontas tem dois lados iguais que se
relacionam como terceiro lado, como 8 para 5 ou como 1,618 está para 1... Essas relações
recíprocas podem ser vistas quando o pentagrama é combinado com a construção da seção
áurea. (DOCZI, 1990, p.6)
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Figura 6:
Seção Áurea
Figura demonstrativa de uma seção áurea. Espiral logarítmica em que os estágios sucessivos
de expansão são marcados por quadrados e retângulos áureos, expandindo-se em progressão
harmônica a partir do centro. É a relação recíproca entre duas partes desiguais de um todo. A
seção áurea foi conhecida a partir da Idade Média, em 1202, pelo lançamento do "Livro do
Ábaco", de Leonardo Fibonacci, matemático de Pisa que viveu com o pai no norte da África, e
recebeu inúmeros conhecimentos antigos de matemática árabe e grega. Utilizada pelos gregos
em sua arquitetura, literatura e artes em geral, a seção áurea é considerada como o elo entre a
matemática humana e a natureza. (DOCZI, 1990, p.53)

Figura 7:
Seção áurea em formas da natureza
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Figura 8:
Seção áurea nas artes

85

Figura 9:
Quadrado Sator

Fonte: Google Imagens, acesso em 06/ 06/ 2014.
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Figura 10:
Pipas, pandorgas
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Figura 11: The Calling of Saint Matthew (1599-1600).
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)
Fonte: http://www.caravaggio-foundation.org/

Figura 12: Martyrdom of St. Ursula (1610).
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)
Fonte: http://www.caravaggio-foundation.org/
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Figura 13: Mistério e melancolia de uma rua (1914)
Giorgio de Chirico (1888-1978)
http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=1106

Figura 14: La torre rosa (1913)
Giorgio de Chirico (1888-1978)
http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=1106
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Tabela 2:
Tabela musical de referências rítmicas.

Tabela 3:
Pentágono de Hahn

