
 

 
 

A TEMPORALIDADE RETROPROJETIVA DA NARRATIVA VIVENCIAL 

DISCUTIDA A PARTIR DO ROMANCE AVALOVARA, DE OSMAN LINS 

 

Fábio de Lima Amancio (UEPB)1 

 

Resumo: Este estudo discute a temporalidade retroprojetiva que opera nas “narrativas 

vivenciais”, as quais seriam, segundo Leonor Arfuch, lugares de “confluência de múltiplas 

formas, gêneros e horizontes de expectativas”, que vão deste a autobiografia até a ficção. A 

fundamentação teórica se dá a partir da argumentação de Claude Romano sobre a “experiência 

do acontecimento”. O romance Avalovara [1973], do escritor Osman Lins, transfigura algumas 

experiências do escritor segundo essa temporalidade, de maneira que opera a “construção 

simultânea (no texto e na vida)” de “um personagem – que é o autor” (KLINGER, 2008, p. 20). 

Palavras-chave: Acontecimento; Avalovara; Temporalidade; Vivencial. 

 

Neste artigo, objetivamos analisar a dinâmica temporal que, em tese, opera nas 

“narrativas vivenciais”. Estas compõem o Espaço biográfico que, segundo Leonor 

Arfuch (2010, p. 58), funciona como “confluência de múltiplas formas, gêneros e 

horizontes de expectativas”, incluindo desse modo textos que vão da autobiografia à 

ficção. A consolidação desse tipo de narrativa como autobiografia está vinculada 

inicialmente à ascensão do mundo burguês, da autorreflexão e do individualismo 

(ARFUCH, 2010, p. 36; BAKHTIN, 1997, p. 170; LIMA, 1986, p. 244; KLINGER, 

2012, p. 37; DUQUE-ESTRADA, 2009, p. 121). Mas com a crise do sujeito cartesiano, 

agora percebido como fragmentado e em contínua construção, a escrita biográfica volta-

se para as vivências (ARFUCH, 2010, p. 38). Isto por que a vivência tem a “qualidade 

fulgurante” de “convocar num instante a totalidade, de ser unidade mínima e ao mesmo 

tempo ir ‘além de si mesmo’ em direção à vida em geral” (ARFUCH, 2010, p. 82). 

Ao desviar o olhar do “sujeito pleno” para as vivências (Erlebnis2), as narrativas 

vivenciais contestam a perspectiva monocular retrospectiva da Autobiografia de 

Philippe Lejeune (2014, p. 16), definida em O pacto autobiográfico [1975] como sendo: 

uma “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria história, 

quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua personalidade”. 

                                                           
1 Graduado em Letras (UEPB), Mestre em Literatura e Interculturaldiade (EUPB), Doutorando em 

Literatura e Interculturaldiade. Contato: fabioamancio23@gmail.com 
2 A palavra Erlebnis significa em Alemão “vivência”, “experiência”, no sentido viver algo. Esse termo 

aparece no vocabulário alemão, ao que tudo indica, pela primeira vez a partir da primeira metade do 

século XIX (VIESENTEINER, 2013, p. 142): “desde a primeira ocorrência do termo Erlebnis em um 

dicionário, a palavra já traz uma diferença em relação à Erfahrung: enquanto Erlebnis é imediatamente 

sentida, Erfahrung é a mediação lógica que tem na Erlebnis sua condição de possibilidade 

(VIESENTEINER, 2013, p. 150). 

1325



 

 
 

Contestam também as definições propostas em sua tabela de casos existentes e 

inexistentes, dependentes de dois fundamentos: a coincidência onomástica e o pacto de 

verdade firmado entre o escritor e o leitor.  

Foram estes fundamentos e a tabela de Lejeune, especificamente a inexistência de 

um texto no qual haveria coincidência onomástica e pacto “romanesco”, que levaram 

Serge Doubrovsky (NORONHA, 2014, p. 118) define em 1977 a “Autoficção”. Seu 

romance Fils materializa o texto definido como “ficção, de fatos e acontecimentos 

estritamente reais” que remete “sempre à existência real de um autor”. O conceito de 

Arfuch vem contestar, por sua vez, a perspectiva monocular projetiva da Autoficção, 

que está melhor explicitada o conceito proposto por Doubrovsky em 2003: 

[...] uma variante pós-moderna da autobiografia, na medida em que se 

desprende de uma verdade literal, de uma referência indubitável, de 

um discurso historicamente coerente, apresentando-se como uma 

reconstrução arbitrária e literária de fragmentos esparsos da memória3.  

A ideia de narrativa vivencial, ao conjuntar perspectivas autobiográficos e 

ficcionais, apontam para a existência de uma perspectiva dupla advinda na relação com 

as vivências. Tal perspectiva retrospectiva-projetiva foi apontada por Philippe Vilain em 

2009, quando de sua tentativa de fazer a crítica genética de alguns de seus textos. Em 

decorrência dessa busca, Vilain (NORONHA, 2014, p. 164) percebe que seus 

manuscritos, fragmentos incompletos, são “apenas uma etapa intermediária na 

elaboração do texto e no processo de gênese”, um “patrimônio genético-literário” 

limitado, um “autoficcionamento preliminar” desprovido dos “jogos e dos territórios da 

escrita propriamente dita". Composta de uma anterioridade insondável, referenciais 

manipulados e significações inacabadas, 

[...] a factualidade da lembrança se revela insuficiente para a 

autoficção e que não se trata mais simplesmente de procurar essa 

lembrança atrás de si, no antetexto, mas também diante de si, no texto 

e na próprio escrita, tanto na retrospecção quanto na prospecção que 

acompanha a busca inventiva da escrita, pois a lembrança é aqui fonte 

autoestimulante de recriação. [...] Igualmente, ao ser rememorado, o 

referencial se reelabora constantemente, se reproduz e se dá a ler em 

sua unidade própria como variação dele mesmo (NORONHA, 2014, 

p. 168). 

Seus manuscritos e o texto final figuram como a “passagem essencial onde se 

sucedem todos os estados de um transfuga de si mesmo, onde se desenha uma trajetória 

                                                           
3 Esta definição foi apresentada por Philippe Vilain em seu texto Defese narcise, sendo que a presente 

tradução para o Português encontra-se nos artigos de Luciana Hidalgo (2013, p. 223), de Anna Faedrich 

(2016, p. 38). 
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social – do eu estenografado ao eu assumido, de Philippe a Vilain, do escriba ao 

escritor” (NORONHA, 2014, p. 171). 

Considerando que é narrativa que temporaliza o mundo (RICOEUR, 2010, p. 15), 

propomos analisar este tema à luz do pensamento do filósofo contemporâneo francês 

Claude Romano, no que diz respeito à “experiência do acontecimento” e a 

temporalidade que lhe é inerente. A discussão tem fundamentalmente como base duas 

obras de Claude Romano: El acontecimiento y el mundo (2012) e Event and time 

(2014). As reflexões fenomenológicas operacionalizadas nessas obras têm como fio 

condutor a “experiência com o acontecimento” (MARTINS, 2008, p. 66).  

Mas o que isto significa? Que é preciso pensar o mundo a partir das 

“experiências”, não dos “fatos intramundanos”, mas dos “acontecimentos”, pois o 

“mundo” é “mundo de acontecimentos” (ROMANO, 2012, p. 43; MARTINS, 2008, p. 

65). Nisto consiste uma diferença fundamental: para Romano (2012, p. 49-66), um “fato 

intramundano”, afetando uma “multiplicidade aberta de entes”, é interpretado a partir de 

uma unidade articulada de sentido, isto é, de um horizonte (mundo) prévio, 

compreendido segundo relações de causa, efeito, finalidade e de um cronologia linear. 

Por causa disto, um fato pode ser plenamente explicado, datado, previsível (MARTINS, 

2008, p. 25-26). Um fato é algo que se repete ou que sofre poucas variações segundo 

seu horizonte de compreensão. Quando se fala em acúmulo de experiências 

(conhecimentos, memórias) certamente se refere às experiências factuais. A noção de 

tempo cronológico depende desse horizonte factual, causal, previamente estabelecido: o 

futuro seria a expectativa de um determinado fato ocorrer como efeito de um fato 

anterior (causa) (ROMANO, 2014, p. 121); o passado, por sua vez, existe como 

lembrança quando significa recapitular os elementos explicativos de um fato segundo 

um horizonte factual de causa, efeito e finalidade (ROMANO, 2014, p. 125).  

Diferentemente, um “acontecimento”, sendo anárquico, irrepetível e imprevisível, 

transtorna de canto a canto o horizonte de sua recepção e aquele que com ele se 

relaciona. Sendo uma “novidade radical”, um acontecimento não é pensável antes de 

acontecer, não é previsível segundo um regime de causa efeito e finalidade, não é 

antecipável na forma de um projeto, ou de uma previsão. Em resumo, um 

“acontecimento” possui quatro características fundamentais: 1) “atribuição singular” – 

o acontecimento toca de modo singular a “ipseidade” de cada viniente 2) “caráter 
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instaurador-de-mundo” – para o viniente, o mundo entra em jogo a partir do advento do 

acontecimento; 3) “an-arquia constitutiva” – o acontecimento não pode ser explicado 

pelos contextos preexistentes, um vez que inaugura seu próprio contexto de 

interpretação e; 4) “impossibilidade de qualquer datação cronológica” – o 

acontecimento não advém em um tempo cronológico, antes “abre o tempo ou o 

temporaliza” (ROMANO, 2012, p. 80; 2014, p. 126). Padecer algo inesperado, algo que 

que transtorna nossa compreensão, enfrentar uma doença, um desafio, viver uma 

alegria, amar, viajar, escrever um livro, pintar, tomar uma decisão, operar uma 

compreensão de si, dos outros ou do mundo, todos esses acontecimentos são fonte de 

experiência, de transformação, de riscos, de travessia de si a si (ROMANO, 2012, p. 

215).  

Fazendo uma relação com as teorias de Lejeune e de Doubrovsky, podemos 

indeferir que a noção de pacto de verdade da Autobiografia e de pacto de inverdade da 

Autoficção derivam da ideia de existência factual, compreendida segundo relações de 

causa, efeito e finalidade. Tal factualidade está fielmente testemunhada na 

Autobiografia pelo autor-personagem, e está adulterada na Autoficção segundo o 

testemunho ainda verdadeiro do autor-personagem. 

A temporalidade que o “acontecimento” inaugura difere do tempo linear e causal 

do “fato intramundano”. Um acontecimento inaugura seu próprio contexto de 

interpretação, o que simultaneamente projeta o sentido que ele passa a partir de então 

como algo evidente. Podemos resumir da seguinte forma: 1) a temporalidade do 

acontecimento não resulta em uma simples datação, pois 2) a compreensão de um 

acontecimento sempre ocorre de modo atrasado, ou seja, a posteriori em relação ao 

instante de seu advento; 3) aquele que busca compreendê-lo opera uma travessia 

retrospectiva (“retrospectively”) em direção à novidade transtornadora do 

acontecimento, através da qual assume, de alguma maneira, o sentido inaugurado nesse 

instante; 4) o significado que o acontecimento recebe se alonga constitutivamente entre 

o "já" e o “posterior” de sua própria manifestação, de modo prospectivo-retrospectivo 

(“prospective-retrospective”); 5) assim, é impossível datar precisamente a origem de 

um acontecimento, pois seu advento é anterior à compreensão que se faz dele; 6) o 

significado atribuído a um acontecimento equivalente à “experiência” que se tem dele; 

7) a inter-relação entre os muitos acontecimentos experenciados, a inter-relação com a 
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história precedente e que foi transtornada, leva-nos a compreender o porvir e o 

“passado” sob nova perspectiva; 8) o advento de um “acontecimentos”, ao exceder o 

contexto no qual surge, temporaliza o tempo na triplicidade de suas próprias dimensões, 

operando uma travessia de si a si (ROMANO, 2014, p. 139). 

O sentido prospectivo-retrospectivo da compreensão do acontecimento deriva do 

agenciamento entre a história prévia (que foi transtornada), a história pessoal e os 

sentidos inaugurados. A temporalidade prospectivo-retrospectivo seria a maneira como 

cada acontecimento vem desdobrando o tempo, ou seja, “having-taken-place-as-to-

come-presenting-itself” (tendo-ocorrido-como-vem-se-apresentando) (ROMANO, 2014, 

p. 140). 

Tomando como referência que a compreensão do acontecimento é “retrospectiva” 

e “prospectiva” (MARTINS, 2008, p. 63), podemos definir a temporalidade retro-

projetiva como ‘agenciamento narrativo de sentidos, oriundo da incompreensão 

inaugurada pelos acontecimentos’, que projeta sentidos para aquém e para além do 

instante do advento do acontecimento: o prefixo “retro” significa “movimento para trás” 

(CUNHA, 2001, p. 682); o sufixo “pro” significa “em frente, para diante” (CUNHA, 

2001, p. 634). A transfiguração da narrativa vivencial retroage projetando novos 

sentidos que passam a vigorar como evidentes. 

Podemos identificar a operacionalização dessa temporalidade no romance 

Avalovara de Lins. A escritura dessa narrativa retroage projetando as experiências 

vividas pelo escritor na Europa, no Nordeste no Sudeste brasileiros em uma nova 

perspectiva: regiões onde habitam as três mulheres amadas pelo escritor Abel. 

Compreendidas à luz do conceito de “acontecimento” de Romano Certamente, essas 

experiências promoveram uma travessia de si a si, uma transformação sem retorno do 

escritor. Não sendo fatos inseridos em um contextos prévios, tais experiências 

inauguraram seus próprios horizontes de interpretação, cuja materialização se deu em 

forma de narrativas escritas.  

Inicialmente, precisamos entender a estrutura da obra. Esta se organiza de maneira 

não-linear, e totalmente reversível e inter-conectável (GOMES, 2004, p. 246). Isto se dá 

pelas relações estabelecidas entre três elementos: a espiral; o quadrado; e o palíndromo 

latino SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS. O quadrado é subdividido em vinte e 
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cinco pequenos quadrados. Nestes são inseridas as vinte e cinco letras do palíndromo4 

latino, que significa “O lavrador mantém cuidadosamente a charrua nos sulcos” ou “O 

lavrador sustém cuidadosamente o mundo em sua órbita” (LINS, 1973, p. 32). A junção 

desses elementos possibilita a frase ser lida “da esquerda para a direita, da direita para a 

esquerda, de cima para baixo e de baixo para cima, sem se alterar” (CARONE, 2004, p. 

229).  

Cada uma das oito letras diferentes que formam a frase palindrômica (R, S, O, A, 

T, P, E e N) intitula um dos oito “temas” do romance. Dentre estes nos interessa os 

temas “A - Roos e as cidades”; R- e Abel: encontros, percursos, revelações; O - História 

de , nascida e nascida; T - Cecília entre os Leões; E - e Abel: ante o Paraíso; N - e 

Abel: o Paraíso. Estes, como todos os outros, são subdivididos em várias micronarrativas 

que surgem alternadamente quando a linha da espiral toca cada pequeno quadrado 

ocupado pela letra ‘A’. A espiral significa a estrutura dinâmica da narrativa, a qual 

funciona como “um sistema altamente complexo de unidades que se refletem entre si e 

repercutem umas nas outras” (LINS, 1976, p. 95).  

Feito este preambulo, passamos à análise das relações existentes entre os 

acontecimentos narrados em torno das personagens femininas e as experiências vividas 

pelo escritor na Europa.  

Osman da Costa Lins nasce em 5 de julho de 1924, Vitória de Santo Antão, 

Pernambuco. Logo após seu nascimento, sua mãe, Maria da Paz, morre em 

consequência de complicações do Parto. Este fato marca profundamente sua vida e sua 

obra, notadamente por que sua mãe não deixa nenhuma fotografia. Ele é criado pela a 

Avó Joana Carolina e pela Tia Laura. Cinco anos depois, seu pai, Teófanes da Costa 

Lins, um alfaiate, constitui outra família, dando a Lins dois irmãos e duas irmãs. Em 

1941, com dezessete anos muda-se para o Recife, onde passa a trabalhar como 

escriturário na secretaria do, então, Ginásio de Recife. Em 1943, ingressa por concurso 

no Banco do Brasil, onde trabalha até se aposentar. Concilia os estudos no curso de 

Finanças na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Recife (1944-1946) 

com a escrita de um romance, nunca publicado. Em 1947 se casa com Dona Maria do 

Carmo e, até 1953, torna-se pai de três filhas: Litânia, Letícia e Ângela. Nesse período 

                                                           
4 A principal caraterística de um palíndromo é permitir a leitura da esquerda para direita ou da direita para 

a esquerda, sem que a sintaxe, a semântica e a morfologia das palavras se alterem.  
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publica algumas obras: O visitante [1955]; Os gestos [1957]. Além destes e de outros 

textos, passa a escrever crônicas para alguns jornais do Recife e de São Paulo. 

Em 1961, Osman Lins viaja à Europa como bolsista da Aliança Francesa. Nessa 

viagem, que durou seis meses, ele realiza muitos estudos sobre a arte pictórica, sobre a 

literatura, a arquitetura medieval, sobretudo os vitrais, entrevistas com artistas da 

vanguarda francesa, visitas a catedrais, a museus, etc. Ao retornar para o Brasil, Lins se 

muda com a família para São Paulo em busca de novos e mais amplos horizontes 

culturais. Dois anos depois separa-se da primeira esposa, a qual retorna para o Recife 

com as filhas. Ele continua seu projeto literário em São Paulo. A aventura cultural pela 

Europa rende o “diário de viagem” Marinheiro de Primeira Viagem (1963), cuja 

estrutura e narratividade inovam o gênero, pois esta não se atém à descrição dos fatos 

vividos, como se pudessem ser restaurados, antes transfigura as impressões das 

experiências com os acontecimentos segundo a ótica de um brasileiro em terra 

estrangeira. Aquilo que viveu nessa etapa de sua vida se enquadra na ótica do 

“acontecimento”, pois não poderia ser previsto e compreendido antes de acontecer: 

advém o acontecimento, com ele o transtorno dos contextos prévios e uma 

incompreensão original, a partir desta aquele que experiencia passa a buscar novos 

sentidos, os quais passam a reger uma nova compressão de mundo. Nas palavras do 

“solitário visitante”: 

Não se creia que este livro reflita, exatamente e sempre, o que foi 

sentido na viagem. Pois é escrito ao longe, sob uma perspectiva que o 

passar dos dias modifica. Assim, incidentes banais, aos quais mal se 

prestou atenção, surgem agora carregados de sentidos; enquanto se 

afiguram, não propriamente insignificantes, mas mortas, não 

oferecendo ao ato de escrever nenhum estímulo, visitas demoradas e 

até minuciosas, como a feita ao Alcazar de Granada, da qual só uma 

coisa restou: a claridade da sala de banhos, uma claridade de bosques 

no verão (LINS, 1963, p. 153). 

Em 1964, Lins casa-se com a escritora Julieta de Godoy Ladeira, com quem vive 

até falecer em 8 de julho de 1978. Nesse período escreve e publica Nove, novena 

[1966], Guerra sem Testemunha [1969], Avalovara [1973], A Rainha dos Cárceres da 

Grécia [1976], La Paz existe? [1977], dentre outros textos, e defende a tese de 

Doutorado Lima Barreto e o Espaço Romanesco [1976]. 

A travessia vivencial de Abel, também um jovem escritor, ocorre da seguinte 

forma: ele nasce em 1930 em Recife; vive a infância em um chalé nas proximidades da 

Praia dos milagres, em Olinda, na companhia de sua mãe, a Gorda (ex-prostituta), seu 
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padrasto, o Tesoureiro, e seus sete meio-irmãos (Mauro, Leonor, Dagoberto, Janira, 

Lucíola, Isabela e Damião). A figura do pai biológico é ausente, nem mesmo a mãe sabe 

quem seria. Passada a infância, em 1958, o jovem Abel viaja à Europa como bolsista da 

“Aliança Francesa”. Nessa viagem, ele realiza, como Lins, visitas a diversas cidades, 

localidades e edificações europeias, sendo que o motivo dessas peregrinações é o 

sentimento dirigido a uma estrangeira, a alemã Anneliese Roos, que também está na 

França como residente da Aliança.  

Roos tem o corpo fisicamente composto por cidades. Este corpo geométrico 

simboliza a Europa, mundo de muitas cidades, edificações, histórias, caminhos, 

ambientes, distâncias, obras de arte, etc., os quais Abel tenta a todo custo se 

familiarizar. Todavia, Roos, casada, não corresponde ao sentimento do jovem escritor 

brasileiro. Seus encontros, marcados pela incompreensão, fazem Abel perceber sua 

condição de colonizado, advindo de um país ainda bárbaro e inculto. Além disto, 

também fica evidente que o afastamento persiste, sobretudo, por que tanto ele quanto 

ela utilizam a língua francesa de modo instrumental, não nativo.  

É necessário destacar que a relação entre Abel e o ‘mundo’ de Roos não se reduz 

a uma relação cartesiana com o ‘exterior’ estranho e pitoresco. Tal relação se dá como 

experiência com o mundo dos acontecimentos. Para Claude Romano: o mundo não é 

meramente um mundo de fatos e causas, antes advém como um “contexto articulado de 

sentidos” que sempre está em construção na exata medida do que acontece. Em 

Avalovara, fica claro que o conhecimento de Abel sobre a topografia, adquirido através 

dos mapas, e o conhecimento instrumental da língua francesa e dos locais visitados não 

são suficientes para garantir a compreensão daquele mundo, totalmente novo.  

Em decorrência disto, não encontramos em Avalovara uma restauração dos dos 

fatos vividos, como sugere a narrativa retroativa da Autobiografia, nem muito menos 

podemos utilizar a veracidade dos fatos vividos por Lins para certificar a inverdade 

projetiva da narrativa, como ocorre na Autoficção. Os acontecimentos vividos estão 

transfigurados no corpo de Roos como cidades e edificações, as quais estão sempre 

vazias de pessoas. A solidão é evidente. Os novos agenciamentos presentes no romance 

conjuntam aspectos geográficos, históricos e simbólicos. Esse rizoma de significações 

também está presente em Marinheiro de Primeira Viagem. 
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Em meados de julho 1958, Abel retorna ao Brasil, consciente da distância que o 

separa daquela terra e daquela cultura. No Recife, o jovem escritor encontra um 

ambiente familiar onde compartilha língua, aspectos culturais, conflitos sociais e 

econômicos e locais já conhecidos. Aos trinta e dois anos (em 1962), Abel conhece seu 

segundo amor, Cecília, uma assistente social que trabalha em um hospital Pedro II. O 

corpo dessa jovem, sendo andrógino (hermafrodita como o é a rosa), é composto 

simbolicamente de pessoas de diferentes gêneros e profissões (lavradores; canavieiros; 

agricultores; artesãos; trabalhadores rurais e urbanos; homens, mulheres; etc.) – dentre 

estes, ressurge a figura de seu pai, o alfaiate. Diferente do corpo geométrico e vazio de 

Roos, o corpo de Cecília é povoado: como assistente social, ela vivencia os conflitos, as 

lutas, os sofrimentos, as dinâmicas socioculturais, os afazeres, os hibridismos culturais, 

as memórias, etc. que tornam o Nordeste um caldeirão de lutas sociais. Isto dá a chance 

de Abel compreender melhor sua própria realidade: 

No seu corpo, há corpos. Cecília, corpo e — ao mesmo tempo — 

mundo, [...] Na sua carne estável e instável, real e mágica, na sua 

carne transparente e muitas vezes visível (na carne de Cecília a 

percepção se repete, cresce em reflexos, respostas e explosões), na sua 

carne, simulacro da memória, a presença dos seres que haverei de 

amar, amando-a (LINS, 1973, p. 196). 

Depois de viver a relação amorosa com Cecília, que morre grávida em um 

acidente trágico no ano de 1963, Abel muda-se para São Paulo (em 1966), onde 

encontra . Esta misteriosa mulher, sem nome, sem rosto, é casada e constantemente 

ameaçada pela presença do marido Olavo Hayano, um militar das forças armadas. O 

corpo de  é feito de palavras, de narrativas, de vozes. Esse tema é composto por 

muitas referências a acontecimentos históricos, como bem destaca Dalcastagnè5, aos 

quais se somam acontecimentos misteriosos e simbólicos e temas metanarrativos que 

discutem as dinâmicas da busca da narrativa por uma compreensão do mundo vivido.  

A vida de , marcada pela resistência à opressão dos pais, dos avós e do 

marido, referencia o período ditatorial pela qual passa o Brasil (1964-1985). Há sempre 

a presença de militares, de armas, de sentimentos de tensão e inegunraça. Entre 

simbologias, prazeres, vozes, palavras, sensações, encontramos referências a ruas, 

praças e edificações da cidade de São Paulo (Edifício Martinelli, Rua dos Milagres, 

                                                           
5 Dalcastagnè (2000, p. 239) apresenta um “quadro cronológico de personagens e eventos históricos” 

citados em Avalovara. 
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Praça da República, da Sé,, etc), ao eclipse solar ocorrido no ano de 1966, ao 

lançamento dos foguetes da Nasa na Praia do Casino no Rio Grande do Sul no mesmo 

ano, ao Cais em T, localizado em Ubatuba, etc. Mas tudo isto se conjunta em torno de 

. 

No último encontro, Olavo Hayano flagra o casal e atira contra eles. Abel cai 

ferido mortalmente: ao longe, objetos oscilam com imensa rapidez, tomando forma de 

“um ser único, ainda fragmentário, esquadra de outros mundos, formação bélica, peças 

de um arcabouço, letras de um nome (LINS, 1973, p. 398): é o pássaro avalovara, 

símbolo da narrativa. Ao final, uma voz dupla afirma: “transitamos entre nós, vamos de 

mim a mim eu eu nós eu eu de mim a mim, laço e oito, boca e boca, transitamos e 

somos, a esfera circunscreve-nos e nós próprios uma esfera” (LINS, 1973, p. 408).  

O encontro com  marca a conclusão de uma travessia de si a si, iniciada com 

Roos e Cecilia. Essa transfiguração é operada segundo uma temporalidade que retroage 

projetando sentidos, posto que não há interesse em restaurar o vivido fielmente em 

torno de uma testemunha incontestável, muito menos se toma a história dessa 

testemunha como referência para marcar a infidelidade da narrativa. A narrativa 

vivencial de Lins inaugura novos sentidos em torno daquilo que o escritor experenciou, 

não como fatos, mas como acontecimentos. A “experiência” da narrativa vivencial 

retroprojeta agenciamentos, impressões, memórias, incompreensões, esquecimentos, 

lapsos, fissuras, fragmentos, reterritorializações, linhas de fuga, significações, 

modificando os sentidos dos acontecimentos vividos, e consequentemente o próprio 

autor. Essa é a travessia retroprojetiva que Osman Lins (1973, p. 107-108) opera nesse 

romance: 

Há uma face da viagem onde passado e futuro são reais, e outra, não 

menos real e mais esquiva, onde a viagem, o barco, o barqueiro, o rio 

e a extensão do rio se confundem. Os remos do barco ferem de uma 

vez todo o comprimento do rio; e o viajante, para sempre e desde 

sempre, inicia, realiza e conclui a viagem, de tal modo que a partida 

na cabeceira do rio não antecede a chegada no estuário. 
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