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RESUMO: Traçar um paralelo, ao meu ver inédito, entre um conto de Osman Lins e 
algumas reflexões da pensadora alemã Hannah Arendt é a meta basilar deste 
empreendimento acadêmico, cujo desafio se faz como convite a penetrar o caráter da 
mundanidade da arte enquanto categoria política. Do “Retábulo de Santa Joana 
Carolina”, traz-se a labuta da mulher nordestina consagrada literariamente por sua lida 
em mundo inóspito que se torna âmago da denúncia do paradoxal cenário social 
brasileiro. Já de Arendt, evoca-se sua análise sobre o fenômeno político no que tange a 
construção de um mundo comum que imortalizado por ações se constrói como obra de 
arte do pensar. O entrecruzamento dos dois autores, resguardadas todas as suas 
diferenças, desperta a compressão que a dor muda e inarticulada, das “Santas Joanas 

Carolinas” nos instigam a revelar que para além de qualquer finalidade específica da 

obra de arte, o que ela representa é a nossa permanência em mundo comum, marcado 
pela pluralidade humana. 
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Estabelecer um diálogo inédito, entre um conto de Osman Lins (1924-1978) e a 

reflexão filosófica de Hannah Arendt (1906 – 1975) é o que intenta esse 

empreendimento acadêmico.  

Deste modo, temos de um lado o conto “Retábulo de Santa Joana Carolina”, de 

Osman Lins, publicado na obra “Nove, Novena” (1966) e de outro, as reflexões de 

Hannah Arendt, nascida Johanna Arendt - portanto, também Joana – que na condição de 

judia-alemã fugiu de seu país natal quando da ascensão de Hitler ao poder, em 1933, 
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vivendo como refugiada na França e posteriormente nos Estados Unidos, até obter a 

cidadania americana, em 1951.  

Ora, o cerne do pensamento arendtiano fixa-se na política, sendo seu estudo 

acerca do totalitarismo, tese que lhe permite demonstrar como ocorreu a degeneração da 

política e as ameaças que tal deformação causam aos pretensos governos liberais e 

democráticos.  

Nesse sentido, o que está em jogo para Arendt é a permanência do espaço 

público como espaço de manifestação da própria dignidade humana.  

Todavia, cabe observar, que o termo “público” possui duas dimensões 

complementares: enquanto mundo comum o termo “(...) representa o espaço dentro do 

qual os homens se relacionam (...) palco construído por mãos humanas para que cada 

um encene nele a sua vida”.  (XARÃO, 2000, p. 97), mas enquanto espaço de aparição 

refere-se aquilo que vem a público para ser visto e ouvido, pois, “A matéria {viva ou} 

morta, natural e artificial, mutável e imutável, depende em seu ser, isto é, em sua 

qualidade de aparecer, da presença de criaturas vivas”. (ARENDT, 1992, p. 17). 

Ora, já aqui posso vislumbrar Osman Lins e sua obra. O artesão confeccionando 

a arte que trará visibilidade ao mundo. Eis a atividade narrativa: tornar manifesto o que 

antes era só pensamento.  

Não que o pensamento possa fabricar sozinho obras tangíveis, ele apenas 

precede ao produto que só se materializará realmente pela mão do artífice. O que vemos 

acontecer então é pura magia: o invisível torna-se tangível e o mundo ganha 

durabilidade através dos livros, pinturas, partituras musicais.  

Minemosyne é a mãe de todas as musas e elas, ao inspirarem os artistas parecem 

lançar, também, a semente da durabilidade, que se eternizará como memória, para além 

do desgaste no tempo.  

Mas não basta inspiração. A mão do artífice precisa dominar a técnica, moldar a 

matéria. Sem isso, não há aparição possível e, sem aparição não há mundo comum e 

possibilidade política.    

A figura do mago esmaece sobrepondo-se a ela a imagem do trabalhador, 

alquimista que suprime sua subjetividade em nome da objetividade do mundo que irá 

construir. “(...) Não abdico de minha lucidez; do que escrevo está banido o acaso”, 

escreve Osman Lins (p. 15, 1969). Fazer uma obra literária não é, portanto, mero 

passatempo ou atuação de forças metafísicas sobre o autor. Ciência e técnica clamam 

método e metodologia na busca exaustiva pela perfeição. 
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O verdadeiro escritor (...) ambiciona (...) erguer as frases à altura do 
que tenta exprimir; atingir um ponto em que se interpenetrem o texto e 
o sentido. Demanda tal projeto, a par de grande esforço, extrema 
intimidade com a língua, com suas possibilidades, seu ritmo, suas 
inflexões (...). Tais exigências englobam a capacidade, indispensável 
ao escritor (...) de organizar a obra. O seu trabalho em busca da 
palavra é rigorosamente orientado (LINS, p. 200, 1969). 

 

Assim, pondo-se a sós o artífice das palavras entrega-se a poiesis (ato de fazer 

alguma coisa). Esse estar solitário não equivale a categoria do isolamento, ou solidão 

política, que acontece quando o indivíduo falta a si mesmo, não encontrando abrigo nem 

em seu próprio interior. Ao contrário, esse “estar só”, como esclarece Arendt (200, p. 

527) refere-se a uma situação na qual o sujeito faz companhia a si mesmo através do 

diálogo interior mantido pelo pensamento, que, sob o auxílio da técnica aparecerá ao 

mundo em forma de arte, doando sentido ao espaço comum. E esta compreensão é tão 

presente nos dois autores que ao ler Osman penso estar ouvindo Arendt:  

 

(...) a solidão do escritor, em seu quarto fechado, é aparente. Ele está, 
na verdade, ligado aos homens, sejam ou não sejam seus leitores, por 
vias bem mais fortes que a vizinhança material. Seu livro, se se trata 
de um escritor no mais puro sentido do termo, não se dirige à 
multidão: nascido de muitos, ou talvez de todos, é endereçado a cada 
um dos indivíduos que compõem a multidão. Dirige-se à multidão 
desmembrada e capaz de escutá-lo, não induzida por um entusiasmo 
coletivo e fortuito, mas lúcida, serena – em estado de liberdade (LINS, 
p. 179, 1969). 

 

Como manter o “estado de liberdade” que Lins requer para seu leitor, se o 

espaço público se vê ameaçado pela degeneração política?  

Ora, não estou falando aqui da compreensão limitada e usual da política como 

atividade burocratizada de organização da coisa pública com vistas a garantir a vida 

humana, mas do sentido originário de política indissociável do conceito de liberdade 

que já era evidente aos gregos antigos na medida em que: “Ser-livre e viver-numa-polis 

eram, num certo sentido, a mesma e única coisa”. (ARENDT, 1999, p. 47).   

É preciso ter em mente que Hannah Arendt constatou a degeneração da política 

através trajetória do seu obscurecimento, cujo ápice foi a experiência totalitária. 

O totalitarismo identificando por ela, nos regimes nazista e stalinista, constituiu-

se como uma nova forma de opressão que minou as próprias tradições políticas, sociais 

e legais dos países nos quais floresceu. Seus campos de concentração foram o flagrante 
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do quanto a política havia sido corrompida.  Um mal sem precedentes havia se tornando 

fato real da experiência política do século XX.  

 
A dominação totalitária como um fato estabelecido, que, em seu 
ineditismo, não pode ser compreendida mediante as categorias usuais 
do pensamento político, e cujos “crimes” não podem ser julgados por 

padrões morais tradicionais ou punidos dentro do quadro de 
referência legal de nossa civilização, quebrou a continuidade da 
História Ocidental. A ruptura com a nossa tradição é agora um fato 
acabado (ARENDT, 1979, p. 54). 

 

Desta lacuna entre o passado e o futuro jorra, para Arendt, a profunda crise do 

mundo moderno. Crise esta, que por não ser exterior a própria política não se desfez 

com a derrota da Alemanha hitlerista ou com a morte de Stalin, pois, o totalitarismo 

não reside unicamente no passado. A política de muitos países “democráticos” está 

impregnada por elementos totalitários.  

Apatia e isolamento afloram enquanto a futilidade transforma todos em meros 

consumidores. Isso é a despolitização. Quando o espaço público é invadido por 

violência, corrupção e restrição da liberdade, restando apenas à preocupação com o 

âmbito econômico, então, houve um esquecimento do verdadeiro sentido da política. 

Além disso, é preciso ter em mente que: 

 
As soluções totalitárias podem muito bem sobreviver sob a forma de 
fortes tentações, que surgirão sempre que pareça impossível aliviar a 
miséria política, social ou econômica de um modo digno do homem 
(ARENDT, 2000, p. 511). 

 

Ameaçar o espaço de construção do mundo comum é pôr em xeque a existência 

do próprio mundo, constrangendo assim, o locus da arte e sua significação.   

A arte é fruto da mundanidade, mesmo que a história de sua origem nos remeta 

ao sagrado, a arte será sempre obra do homo faber, parcela do existir humano que se 

lança para fora do ciclo de nascimento e morte rumo a imortalidade.  

Sabemos que as obra de artes, ou monumentos, enquanto tais sempre serão 

referências tangíveis de si, de uma época ou lugar. Mas sabemos também, que a 

significação de uma obra, transcende o objeto artístico e se constrói no lidar dos homens 

com a arte através das gerações.  

Assim, a arte preserva a vida, em sua acepção não-biológica, e se converte em 

abrigo contra a efemeridade do existir.  
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Contudo, isso só é possível com a preservação do espaço público, espaço de 

aparição, espaço político por excelência, pois, precisamos estar cônscios que a 

degradação política, arrebata consigo o espaço da arte – comprometendo o mundo 

comum que fica cada vez mais destituído de sentido, pois, no momento em que o 

sentido das coisas escapa aos homens, o mundo se manifesta em sua inospitalidade. É 

como se o próprio mundo desaparecesse e o sujeito passasse, então, a viver como que 

“sem mundo”.  

Mas estejamos atentos. Essa significação que engendra o mundo só pode se dar 

no plural, porque diz respeito não ao mero viver, mas ao conviver dos homens.  

É preciso haver, portanto, a preservação e a proteção da alteridade, da 

pluralidade humana em seu caráter mais autêntico de comunicação.  

 

Se não fossem iguais, os homens seriam incapazes de compreender-se 
entre si e aos seus ancestrais, ou de fazer planos para o futuro (...). Se 
não fossem diferentes, (...) não precisariam do discurso ou da ação 
para se fazerem entender. Com simples sinais e sons, poderiam 
comunicar suas necessidades imediatas e idênticas (ARENDT, 
2001, p. 188). 

 

Aos homens cabe, portanto, não só a capacidade de comunicar necessidades 

como fome ou sede, mas de comunicar a si mesmos, revelando seu ser, que na dimensão 

pública, enquanto espaço do aparecer em um mundo comum, requer o 

compartilhamento do mundo com os outros, através do discurso e da ação, pois, 

 

É com atos e palavras que nos inserimos no mundo humano; e esta 
inserção é como um segundo nascimento, no qual confirmamos e 
assumimos o fato original e singular do nosso aparecimento físico 
original (ARENDT, 2001, p. 189) (grifo nosso). 

 

Gerada pelas palavras de Osman Lins a protagonista da narrativa “Retábulo de 

Santa Joana Carolina” também nasce mais de uma vez e assume sua singularidade no 

mundo existente entre ela e os seus e entre ela e nós a partir de suas ações.  

São as vozes das outras personagens que vão revelando sua trajetória de vida, ao 

mesmo tempo em que a vida de Joana é fonte da qual os narradores se originam, diz 

João Alexandre Barbosa na apresentação do livro Nove, Novena, de Osman Lins, onde 

se encontra o conto aqui tratado. Ora, o conceito de pluralidade arendtiana pode ser 

nitidamente aplicado aí: 
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Nada e ninguém existe neste mundo cujo próprio ser não pressuponha 
um espectador. Em outras palavras, nada do que é, à medida que 
aparece, existe no singular; tudo que é, é próprio para ser percebido 
por alguém (...). A pluralidade é a lei da Terra (ARENDT, 1992, p. 
17). 

 

Joana Carolina aparece para no mundo: nordestina, sertaneja, humilde, 

professora primária. Arrimo da mãe, enviuvou ainda nova e ficou com cinco filhos para 

criar. Ao seu redor, miséria, seca e injustiça social em mundo inóspito.  

Nas palavras do autor, o “Retábulo de Santa Joana Carolina”,  

 

É uma narrativa construída, é a biografia da minha avó paterna, mas, 
se ela fosse apenas a biografia corrida da minha avó paterna, ela seria 
apenas a história de uma mulher em Pernambuco. Mas esta narrativa é 
construída em 12 quadros ou mistérios, cada um deles relacionado 
com os símbolos do zodíaco. Então já não é mais uma história de uma 
mulher vivendo em Pernambuco, é a história de uma mulher que viveu 
em Pernambuco projetada contra as constelações, projetada contra o 
mundo com que ela ao mesmo tempo se tornou muito maior como 
personagem e também muito menor (LINS, 1979, p. 223). 

 

Eis aí a obra de arte, ultrapassando o real para glorificar e imortalizar a 

imaginação. Porém, evadindo-me da possível intenção que o autor tivesse para com seu 

leitor, não me cabe desvendar aqui as conexões entre Joana, o zodíaco, os símbolos ou a 

projeção estelar de seu retábulo. Volto-me ao mais óbvio, entretanto, às vezes 

esquecido: segmentos de vida. Vidas nuas, vidas secas, que em suas urgências, 

dispensam interpretação.  

Valho-me, portanto, das metáforas escolhidas pelo autor na figura de Joana 

Carolina, pois como afirma ARENDT, “(...) as metáforas são os meios pelos quais se 

realiza poeticamente a unicidade do mundo” (2008, p. 122).  

De primeiro, não se pode deixar de observar que a narrativa “Retábulo de Santa 

Joana Carolina”, se nutre de várias artes, pois retábulo é uma estrutura de pedra 

esculpida ou de madeira talhada que em forma de painel decorado com temas sagrados, 

se coloca atrás dos altares em algumas igrejas. Há, portando, como comenta Odalice 

Silva (2014, p. 211) uma espécie de transfiguração da palavra em desenho, pintura ou 

escultura.  

Os doze quadros ou mistérios onde está gravada a história de Joana Carolina 

foram entalhados pelas falas de quem testemunhou sua vida. Uns, assim como a 
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protagonista, já estão mortos quando o discurso se inicia, outros estão no cortejo de seu 

funeral.  

Nada de extraordinário aconteceu em sua existência. Joana é uma mulher 

comum. É a lembrança de um tempo sombrio, assolado por penúria, tristeza, opressão e 

dor. Mas, “no plano interior, o que move a vida de Joana é a coragem, a ética, a 

bondade, o equilíbrio”, esclarece a comentadora Ana GUIMARÃES (2014. P. 89).  

Assim, é pela retidão de espírito que Joana se sacraliza. Ela é a própria 

consagração da vida. “Ser e Aparecer coincidem” escuto novamente Arendt dizer (1992, 

p. 17). Não é, portanto, a religião que lhe outorga a ordenação sagrada, mas o seu 

caminhar entre o espaço de nascimento e de morte.  

Mesmo acometida de varíola, Joana se cura e é “arrancada à imobilidade e à 

cegueira por obra de um milagre” (LINS,1966 p. 92) Joana passa pela doença, pela 

brutalidade, miséria e escorpiões. Os venenos do mundo não lhe corrompem.  

Viúva, mas ainda graciosa, Joana desperta a cobiça carnal incontrolável dos que 

se deixam governar pela torpeza, como acontece como o narrador do sexto mistério –  

filho do dono das terras onde ficava a escola onde ela ensinava – e que, tendo assediado 

a jovem senhora por longo período, conseguiu ainda reconhecer os traços de sua 

santidade: 

A idade, não sei bem. Estava no seu março, no fim de seu verão. Mais 
de sete anos passou aqui em Serra Grande. Quando se foi, tinha 
envelhecido vinte: o rosto duro, queimado, sem a claridade anterior, 
os cabelos de ouro descorado, a espinha curva e perdera alguns dentes. 
Mesmo assim, olhando-a, eu me sentia às vezes perturbado. Vinha, de 
dentro dela, uma serenidade como a que descobrimos nas imagens de 
santo, as mais grosseiras. Um som de eternidade (LINS, 1966, 102) 

 

O mundo de Joana Carolina, só lhe oferece peleja, pestes, perdas. No sétimo 

mistério, uma de suas filhas conta:   

 

E assim outros anos se passaram, mês depois de mês, verões, 
invernos, um mês, depois outros, um ano, outros ainda, debaixo 
do sol, sob a ventania, mamãe cruzando com bêbados, correndo 
de cães doidos, de bois brabos, fugidos do cercado, três léguas 
na ida três léguas na volta, para receber a paga do trabalho feito 
durante um mês inteiro, de sete às duas, todos os dias, fora 
somente apenas os domingos (LINS, 1966, 110, 111). 
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Enfim, a literatura santificou e imortalizou Joana Carolina. Destino esculpido no 

zodíaco? Exemplo de heroína trágica que nos guia na Terra através de seu retábulo 

espelhado no céu?   

Osman Lins é o poeta–rapsodo dos Antigos, que levado pelas musas, acessa 

todos os modos de tempo, tornando o mundo visível aos olhos humanos. Demiurgo e 

mestre de seu ofício constrói o mundo de Joana nas palavras e não através delas, 

compartilhando seu espírito ao dar vida a dimensão estética.  

Discorrendo sobre a vida da escritora dinamarquesa Isak Dinesen, Arendt 

escreve: “Nunca se estará plenamente vivo se não se repetir a vida na imaginação, a 

falta de imaginação impede as pessoas de existirem” (2008, p. 107). Osman Lins fez 

Joana existir, assim como vez seus leitores existirem em Joana.  

Nunca nutri por nenhum conto brasileiro tamanha admiração. Vejo nele além do 

engenho cognitivo, da maestria no domínio literário, do engenho no uso de símbolos e 

construção de enigmas, da magnífica e invejável erudição do autor, e tantas outras 

virtudes inumeráveis – a homenagem ao mundo comum, aos humilhados, aos 

esquecidos. 

Quis assim, ressaltar o aspecto mundano da arte no “Retábulo de Santa Joana 

Carolina”, de Osman Lins à luz do pensamento de Hannah Arendt na tentativa de 

evidenciar que é a vida e não a morte, como pregam outros filósofos, a categoria que 

remete os homens a política.  

Adentrar no mundo com atos e palavras é um segundo nascimento porque supera 

a vida meramente biológica e faz da natalidade metáfora para a compreensão de que 

somos seres capazes de interromper um processo, dando origem a algo totalmente novo, 

na medida em que essa capacidade se radica na liberdade. 

Somos aptos, portanto a ressignificar o mundo que ameaçado pelo descaso de 

uma política obscurecida e degenerada, constrange a arte, nos enclausurando em um 

espaço lúgubre de preocupação com a mera sobrevivência.  

No “Retábulo de Santa Joana Carolina”, de Osman Lins encontrei também 

Hannah Arendt e vi literatura e filosofia como guardiãs do ser no aparecer, pois só na 

preservação desse espaço pode-se conservar as diferenças, a alteridade, as perspectivas 

e o questionamento,  para que estes, não sejam nunca mais submetidos a um todo, a um 

igual, a um invariável, enfim, a um princípio absoluto que tiranicamente coage a 

pluralidade, tentando dissolvê-la na unidade eterna do silêncio mediante uma lei, um 
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padrão, um mandamento, uma regra, uma ordem, uma farda, uma insígnia, uma 

bandeira ou uma terrificante ideia de superioridade racial.  
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