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 Tudo me comprazia por diante, eu não necessitava de prolongares. – 
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                                      (Riobaldo a relembrar a fala de Reinaldo, “Diadorim”) 

 

 

“E, eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro – o rio”. 

                                                 (Trecho do conto “A Terceira Margem do Rio”) 

 

 

“Eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa.” 

                                                                                             (Guimarães Rosa) 
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“A sombra da gente é uma só”.  

              (Última frase de Reinaldo antes de revelar ser Diadorim a Riobaldo) 

 

 

“Amo os grandes rios, pois são profundos como a alma do homem. Na 
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Resumo 

A partir do estudo de narrativas do escritor brasileiro João Guimarães Rosa, 

buscou-se identificar, catalogar e descrever alguns elementos que 

recorressem em seu discurso literário. Foram realizadas leituras acerca de 

parte considerável da obra do autor, das quais se originaram as asserções, 

deduções e relações verificadas neste trabalho. Ao analisar os enunciados 

rosianos, priorizou-se evidenciar cinco temas discursivos essenciais 

pertinentes em seu discurso, os quais foram divididos e organizados em cinco 

eixos temáticos: “amor, noite, religiosidade, povo e natureza”. Os autores 

escolhidos como suporte analítico para abordar o amor foram os filósofos 

gregos Platão e Aristóteles, os pensadores Erich Fromm, Benedito Nunes, 

Arthur Schopenhauer, André Comte-Sponville Sigmund Freud e Carl Gustav 

Jung, o sociólogo Zygmunt Bauman e o semioticista Algirdas Greimas. Os 

autores requeridos como suporte analítico para tratar a religiosidade foram o 

filósofo Santo Agostinho, a ensaísta Elisa Guimarães e dois especialistas em 

iconografia, Jacopo de Varazze e Nilza Botelho Megale. Os autores adotados 

como suporte analítico para esmiuçar a noite foram o folclorista Luís da 

Câmara Cascudo, o demonologista Eliphas Lévi e o crítico literário Massaud 

Moisés. Os autores elencados como suporte analítico para subsidiar o eixo 

sobre o discurso do povo foram o sócio-linguista Dino Preti, o sociólogo Roger 

Bastide, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, o pensador Antonio Candido, o 

antropólogo Claude Lévi-Strauss e, novamente, o folclorista Luís da Câmara 

Cascudo. Os autores utilizados como suporte analítico para abarcar a 

natureza foram os filósofos Heráclito de Éfeso e Empédocles de Agrigento e 

os pensadores Humberto Maturana, Francisco Varela, Fritjof Capra e Gaston 

Bachelard. 

 

Palavras-chave: Amor, Androginia, Compaixão, Religiosidade, Ascese, 

Transcendência, Noite, Povo, Mineiridade, Transrregionalismo, Rios, 

Natureza. 
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Abstract 

 

From the study of narratives of Brazilian writer João Guimarães Rosa, we 

attempted to identify, catalog and describe some elements that they turn on 

their literary discourse. Readings were taken on a considerable part of the 

author's work, which originated assertions, assumptions and relationships 

observed in this study. By analyzing rosianos statements, prioritized five 

highlight relevant essential discursive themes in his speech, which were 

divided and organized into five themes: "love, night, religion, people and 

nature." The authors chosen as analytical support to address the love were the 

Greek philosophers Plato and Aristotle, thinkers Erich Fromm, Benedito 

Nunes, Arthur Schopenhauer, André Comte- Sponville Sigmund Freud and 

Carl Gustav Jung, the sociologist Zygmunt Bauman and semiotician Algirdas 

Greimas. The authors required as analytical support to treat religiosity were 

the philosopher St. Augustine, the Essayist Elisa Guimarães and two experts 

in iconography, Jacopo Varazze and Nilza Botelho Megale. The authors 

adopted as analytical support for crushing the night were the folklorist Luís da 

Câmara Cascudo, the demonologist Eliphas Lévi and literary critic Massaud 

Moisés. The authors listed as analytical support to subsidize the axis on the 

speech of the people were the socio- linguist Dino Preti, sociologist Roger 

Bastide, the philosopher Jean - Jacques Rousseau, the thinker Antonio 

Candido, the anthropologist Claude Lévi - Strauss and again the folklorist Luís 

da Câmara Cascudo. The authors used as analytical support to embrace 

nature were Heraclitus of Ephesus and Empedocles of Agrigento philosophers 

and thinkers Humberto Maturana, Francisco Varela, Fritjof Capra and Gaston 

Bachelard. . 

 

Keywords: Love, Androgyny, Compassion, Religiosity, Ascetic, 

Transcendence, Night, People, Mineirity, Transrregionalism, Rivers, Nature. 
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Introdução 

 

Escrever uma tese de Doutorado, debruçando-se sobre o discurso do 

mestre João Guimarães Rosa poderia, a princípio, parecer certo atrevimento, 

devido à magnitude de seus emaranhados linguísticos e à sua profusão 

discursiva, marcada por conteúdos subjacentes e transcendentes, sendo 

muitos destes nebulosos, cifrados, metafóricos e enigmáticos.  

         Aceitar “a missão” de depreender e decodificar a alquimia da linguagem 

rosiana, antes de outra condição, significa empreender uma travessia inóspita 

e insólita e – absolutamente sem volta – na direção dos sertões e veredas, os 

quais representam instâncias dialéticas, “forças” e “fraquezas”, inflexíveis 

sensações mediante situações paradoxais e antagônicas, vivificadas e 

incorporadas por almas humanas em conflito ao longo de qualquer Tempo e 

Espaço.  

         Por outro lado, discorrer sobre alguém tantas vezes lido, visitado e 

revisitado, inclusive por inúmeras referências e eminências intelectuais, 

poderia implicar cair nas armadilhas do lugar-comum das inferências ou da 

redundância crítica. 

Consciente das tormentas que enfrentaria nas etapas de pesquisa e 

confecção desta tese, dos consideráveis riscos que correria e dos meus 

próprios juízos de que alguns desses pontos de vista no futuro aperfeiçoaria; 

mesmo assim, não abortei a minha missão. 

 “Enredar” e Desenredar” em simultâneo compasso a “Enveredar” e 

“Desenveredar” pelos caminhos e descaminhos de Guimarães Rosa: “para 

isso: carece de ter coragem”, como canonicamente Reinaldo (Diadorim) 

enfatiza em certas circunstâncias a Riobaldo. 

 

O arrojo do rio, e só aquele estrape, e o risco extenso 

d’água, de parte a parte. Alto rio, fechei os olhos. Mas eu tinha 

até ali agarrado uma esperança. Tinha ouvido dizer que, 

quando canoa vira, fica boiando, e é bastante a gente se apoiar 

nela, encostar um dedo que seja, para se ter tenência, a 

constância de não afundar, e aí ir seguindo, até sobre se sair 

no seco. Eu disse isso. E o canoeiro me contradisse: — “Esta é 
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das que afundam inteiras. É canoa de peroba. Canoa de 

peroba e de pau-d’óleo não sobrenadam…” Me deu uma 

tontura. O ódio que eu quis: ah, tantas canoas no porto, boas 

canoas boiantes, de faveira ou tamboril, de imburana, vinhático 

ou cedro, e a gente tinha escolhido aquela… Até fosse crime, 

fabricar dessas, de madeira burra! A mentira fosse — mas eu 

devo de ter arregalado dôidos olhos. Quieto, composto, 

confronte, o menino me via. — “Carece de ter coragem…” — 

ele me disse (ROSA, 1995, p.105-106). 

 

Esta frase norteadora, imperativa e provocadora ressoou sinistra e 

retumbou sombria dentro de mim durante cada etapa do projeto. Não 

obstante, pus a faca cravada entre os dentes, embrenhei-me sertão adentro, 

resolvido e absolvido do medo, convicto e com o “corpo fechado”, 

“sagaranamente”, até que prossegui a minha ontológica, lírica, épica e 

contemporânea travessia. 

Não hesitei perante lancinantes lampejos de depressão e angústia, 

nem durante turbulentos momentos em que, ao olhar para dentro e para fora, 

só encontrava sertão e mais sertão. 

Passei então a perceber, sentir, pensar e antropofagizar Guimarães 

Rosa a partir do núcleo dos seus redemoinhos de terra e das suas 

tempestades de areias existenciais, instâncias conflituosas tão recorrentes em 

“Grande Sertão: Veredas”.  

Como alerta o narrador Riobaldo: “o diabo na rua, no meio do 

redemunho” (ROSA, 1995, p. 233). 

Logo na fase embrionária das pesquisas, dois episódios conhecidos, 

um da mitologia grega e o outro da própria literatura rosiana, também 

colaboraram comigo no sentido de que não houvesse um afrouxamento da 

coragem necessária para seguir adiante. Lembrei-me desses dois exemplos 

de hesitação e oscilação mental do “sujeito”, e eles me serviram como provas 

daquilo que não deveria fazer. Primeiro, recordei a situação de Orfeu, sendo 

que este perdeu a sua amada Eurídice, porque hesitou uma única vez, e isso 

após ter dissipado infortúnios e dissabores, ter chegado ao Hades, subjugado 

as piores criaturas e convencido o casal de deuses do Reino dos Subsolos, 
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Hades e Perséfone, a reacender a chama da vida de sua musa entrevada e 

adormecida. Segundo, refleti com o conto “A Terceira Margem do Rio”, 

extraído do livro “Primeiras Estórias”, em que o menino hesita diante da única 

chance de reencontrar e abraçar o pai há tempos desaparecido. O rapaz sofre 

uma crise de pânico e foge abruptamente para muito longe da margem da 

qual, supostamente, o pai se reaproximava. Em ambas as situações, dois 

projetos foram desfeitos de maneira dolorosa e irreparável, até mesmo porque 

o destino lhes impôs uma trágica sina. 

No entanto, uma profunda admiração, fruto de um longo prazo de 

amadurecimento, por este autor e uma vontade intrínseca de tornar-me 

“amigo íntimo e fiel” de sua pessoa e acima de tudo de sua criação literária, 

fomentaram-me a formalizar o desafio (pacto), para o qual eu outrora havia 

sido convidado metafisicamente: jogar xadrez com Guimarães Rosa, 

repartindo um tabuleiro mágico, em que a cada lance do escritor ou do leitor, 

obscurecer-se-iam ou se descortinariam lances da vida e da existência 

humana. 

A fim de cumprir, com eficácia, tamanha exigência, estipulei 

primeiramente a reunião de um corpus compatível a tais pretensões. Após 

diversas leituras e releituras, incansáveis pesquisas, inesgotáveis reflexões e 

crivos de seleção adequados de repertório, dispus-me a “jogar com o autor”, 

com base no seguinte suporte enciclopédico: Livros (Sagarana – 1946), 

(Corpo de Baile – 1956), (Grande Sertão: Veredas – 1956), (Primeiras 

Estórias – 1962), (Tutaméia, ou Terceiras Estórias – 1967), (Estas Estórias – 

1968, publicação póstuma); Cadernetas e anotações de viagem (sobretudo a 

célebre sequência “A Boiada”, original de 1952, publicada em 2012 pela 

Editora Nova Fronteira em fac-símile); Documentos e anotações do acervo do 

IEB – Instituto de Estudos Brasileiros, da Universidade de São Paulo; 

Documentos  e anotações do espólio do Museu Casa Guimarães Rosa, de 

Cordisburgo, Minas Gerais; Documentos, anotações e outros itens de espólio 

do Museu Sagarana (MUSA), de Itaguara, Minas Gerais; Cartas, textos e 

depoimentos obtidos pessoalmente com familiares do autor; 

Correspondências do escritor com dois de seus tradutores de livros na 

Alemanha e França, além de uma entrevista concedida a seu tradutor alemão, 

nas quais o escritor revela essências e processos de sua elaboração literária; 
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Dois portfólios com cerca de oitocentas e cinquenta fotos registradas por este 

pesquisador ao longo de duas incursões realizadas às surpreendentes 

“Gerais Rosianas”, a partir das quais consegui reconstituir “imageticamente” 

algumas das “travessias embrenhadas em vida e obra”, pelo clarividente e 

visionário “Observador do Sertão” João Guimarães Rosa. 

Aliás, para a organização de ambos os portfólios, tornou-se 

imprescindível empenhar duas viagens, já que duraram quarenta e um dias  

(a primeira durou dezesseis e a segunda vinte e cinco), pois era necessário, 

conforme um prisma literário-antropológico, restabelecer inúmeros passos 

percorridos pelo autor, assim como de muitas de suas personagens; além 

disso, o trabalho de campo possibilitou uma depreensão irrevogavelmente 

mais palpável e sensível da narrativa rosiana a que me propus analisar.  

Estas “duas travessias” resultaram em parte da escolha e posterior 

remanejamento e consistência do corpus, bem como alicerçaram parte 

relevante da pesquisa que se seguiria. As incursões, justificadas pelo 

comprometimento com alguns dos objetivos desta tese, tiveram caráter 

exclusivamente empírico, literário, estético, documentário, etnográfico e 

antropológico. 

Reconstituí, minuciosamente, o itinerário da viagem “A Boiada”, 

realizada por Guimarães Rosa, partindo da Fazenda da Sirga, em Três 

Marias, destinando-me até a Fazenda São Francisco, em Araçaí, cidadezinha 

ao lado de Cordisburgo, terra natal do escritor. Da viagem original “A Boiada”, 

realizada pelo autor e uma comitiva de boiadeiros, em maio de 1952, 

afloraram várias inspirações para duas obras seminais rosianas: “Corpo de 

Baile”, onde constam as novelas “Manuelzão – Uma estória de amor” e 

“Miguilim”, além do romance monumental “Grande Sertão: Veredas”. 

As fotografias abaixo foram publicadas na saudosa revista  

“O Cruzeiro”, mídia impressa de Assis Chateaubriand, e remetem à incursão 

original, realizada em 1952. Na primeira imagem, registra-se parte da comitiva 

entre as cidades de Cordisburgo e Araçaí, enquanto na segunda imagem, 

imortaliza-se o instante final da empreitada já na sede da Fazenda São 

Francisco, em Araçaí, propriedade do primo de João Guimarães Rosa, o 

Senhor Francisco Moreira Guimarães, mais conhecido como Chico Moreira: 
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“A Boiada”, de 1952, a princípio seria uma viagem como qualquer outra 

típica no meio pastoril. Seu Chico Moreira, primo de Guimarães Rosa, criava 

gado em algumas fazendas e recrutou seus empregados para que 

trouxessem o rebanho jovem da Fazenda da Sirga, em Três Marias, até a 

Fazenda São Francisco, em Araçaí, onde os animais deveriam passar pela 

etapa da engorda. 

Cerca de dois meses antes disto, Guimarães Rosa passou um final de 

semana na Fazenda das Três Barras, outra propriedade de Chico Moreira, em 

Cordisburgo, cidade vizinha à Araçaí. 

Lá, o escritor, que já havia demonstrado seu interesse pela vida e 

rotina do sertanejo por conta da publicação de “Sagarana”, em 1946, 

conheceu Zito, Santana e Manuelzão, empregados de Chico Moreira. 

Guimarães Rosa encantou-se com aqueles caboclos e suas estórias, 

principalmente com o que dizia o célebre Manuelzão, o Sr. Manuel Nardi, 
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também chamado por seus amigos de Manelão. De acordo com a família do 

escritor, o apelido Manelão deveu-se a uma invenção rosiana, visto que um 

vínculo espontâneo e vitalício de amizade foi firmado entre ambos. 

Aquele final de semana na Fazenda Três Barras serviu como uma 

“epifania” na história pessoal de Guimarães Rosa e de toda a sua 

produção literária subsequente.  

Guimarães Rosa propôs ao primo que o deixasse participar da viagem 

planejada para maio, pedido a que prontamente Chico Moreira atendeu. 

A conhecida denominação “A Boiada”, também uma invenção de 

Guimarães Rosa, permitiu que se atribuísse àquela viagem, algo tão comum 

no meio rural, um caráter quase épico. 

Se analisarmos tais acontecimentos por um olhar literário e 

antropológico, é passível de se compreender e aceitar o fenômeno de 

mitificação que foi sendo associado a esta incursão com o passar do tempo, 

principalmente por aqueles que estudam as mudanças e as evoluções 

manifestadas no decorrer do tempo no discurso rosiano. 

As famosas cadernetas de viagem, repletas de anotações, as quais se 

encontram protegidas a sete chaves pelo Instituto de Estudos Brasileiros 

(IEB) e às quais eu tive acesso, tornaram-se, nos anos cinquenta, 

ferramentas da construção discursiva rosiana. Hoje, ganharam uma 

significação ainda maior, uma vez que se tornaram funcionais ferramentas 

que auxiliam pesquisadores a compreender a amplitude do discurso rosiano. 

Porém, o que realmente fez daquele encontro na Fazenda Três Barras 

um episódio decisivo no percurso histórico e literário de Guimarães Rosa? 

O escritor pressentiu que compreenderia a fundo a alma do 

sertanejo a partir de uma imersão na cultura de seu povo. E ao fazê-la, 

descobriu algo ainda mais surpreendente, que naquelas almas 

sertanejas estavam as características gerais das almas de todos os 

homens, características que reverbariam em seu discurso literário. 

A foto a seguir corresponde a um bordado familiar com tema inspirado 

na antiga sede da Fazenda das Três Barras, arte que pertence ao Sr. Elisson, 

primo de primeiro grau de Guimarães Rosa: 
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Os empregados de Chico Moreira, sobretudo o estimado e folclórico 

Manuelzão, que viria a ser uma antológica personagem rosiana, refinaram a 

sensibilidade e despertaram o interesse de Guimarães Rosa para a captação 

de cada mínimo detalhe em torno da vida sertaneja. 

Operando como um “apanhador de mineiridades”, o escritor passou a 

dar maior atenção especial aos “causos”, à variedade regional linguística, aos 

hábitos, aos costumes, à fé, às crenças, às superstições, à poesia, à cantoria,  

à musicalidade, à superação, à luta, à natureza e ao olhar do sertanejo. 

Na foto a seguir, pode-se admirar o monumento público, série de 

esculturas feitas em cobre e bronze, o “Portal Grande Sertão”, situado nos 

fundos da cidade de Cordisburgo, no acesso interno para a cidade de 

Curvelo, erguido em homenagem à viagem “A Boiada”, a épica expedição 

embrenhada por Guimarães Rosa, em 1952, ao lado de seus companheiros 

de vida e obra, os caboclos mineiros: 
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Refazer o itinerário de “A Boiada”, munido de cópias das cadernetas de 

viagem e da obra do escritor, permitiu-me apurar empiricamente os seus 

recursos de construção discursiva, observar (com lentes potentes) o seu 

espaço catalisador de inspirações, entender o meio, compreender o homem. 

De certa forma, ao reviver as mesmas buscas empreendidas pelo 

próprio Guimarães Rosa, pude incorporar o seu redimensionamento estético 

discursivo literário, profundamente comprometido com o povo e atrelado ao 

âmbito peculiar das mineiridades. Posso afirmar, como pesquisador, que, ter 

estado lá fez uma considerável diferença para quem almejava compreender 

as minúcias e evoluções discursivas do autor, verificadas em suas narrativas 

criadas, aperfeiçoadas e publicadas a partir dos anos cinquenta. 

A viagem “A Boiada” serviu de inspiração para Guimarães Rosa 

compor as obras “Corpo de Baile” e “Grande Sertão: Veredas”, lançadas 

simultaneamente em 1956, de acordo com o próprio escritor. 
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Contudo o escritor João Guimarães Rosa extrapola em suas obras os 

limites territoriais por onde circulou, recriando e ampliando parte de seus 

cenários a partir da absorção atenta de causos e estórias que muitas vezes 

viriam a inspirá-lo e a encorajá-lo a expandir a espacialidade de suas 

narrativas para áreas mais afastadas das que ele visitou. 

Para isso, os relatos dos sertanejos, o convívio com Santana, Zito e 

Manuelzão, além do seu profundo conhecimento de Geografia foram cruciais 

para que Guimarães Rosa conseguisse descrever com precisão certas 

espacialidades denotadas e conotadas por ele apenas através da imaginação. 

Portanto, o perímetro entre Três Marias e Araçaí transborda para 

outras cidades adjacentes como Buritizeiro, Pirapora, Várzea da Palma, ou 

mesmo um pouco mais distantes como Brasilândia de Minas e Itacambira, 

com base em um fecunda sabedoria geográfica, folclórica e popular. 

A viagem “A Boiada”, o conhecimento científico e acadêmico, a 

capacidade de armazenar estórias e causos e a obstinação em dissecar 

primeiro as mineiridades para depois autopsiar o homem atemporal e 

inespacial permitiram a produção de um texto profundamente autoral, livre e 

libertário, novo e experimental, com bastante independência em relação às 

demais estéticas tipicamente regionalistas. 

A passagem, destacada de “Grande Sertão: Veredas”, demonstra a 

capacidade de apreensão e depreensão do léxico popular que o cerca, 

convertido e transposto em léxico literário: 

 

[…] O Arrenegado, o Cão, o Cramulhão, o Indivíduo, o 

Galhardo, o Pé-de-Pato, o Sujo, o Homem, o Tisnado, o 

Coxo, o Temba, o Azarape, o Coisa-Ruim, o Mafarro, o 

Pé-Preto, o Canho, o Duba-Dubá, o Rapaz, o Tristonho, 

o Não-sei-que-diga, O-que-nunca-se-ri, o Sem-

Gracejos... Pois, não é que ele não existe!  

E se não existe, como é que se pode se contratar pacto 

com ele? (ROSA, 1995, p.311) 

 

A seguir, deparamos com o mapa da área pertencente ao Circuito 

Guimarães Rosa (CGR), definido e delimitado pelo Governo de Minas Gerais, 
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sobreposto ao percurso da viagem “A Boiada” feita em 1952 por Guimarães 

Rosa e às demais territorialidades que constam em suas obras fundamentais: 

 

 

 

 

Procurei por diversos familiares, agendei encontros com muitos deles; 

de maneira espontânea, tornei-me um novo amigo de alguns destes parentes, 

por sinal os mais engajados e apaixonados pelo “Joãzito”, como era 
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conhecido no seio familiar. Por meio de tais contatos, consegui acesso 

inclusive a material inédito (cartas, diários e documentos), o qual, com 

exclusividade, foi confiado a mim pela família. 

Muitos dos contatos com os parentes do escritor já haviam sido 

iniciados meses antes da primeira viagem, a fim de que pudesse organizar o 

cronograma de cada travessia e fosse capaz de articular um planejamento 

logístico ideal para encontrá-los e consultá-los. 

Alguns dos primos de Guimarães Rosa, os quais me receberam com 

imensa generosidade e atenção e que foram consultores valiosos para a 

concretização desde o projeto de pesquisa até a execução desta tese, 

aparecem nas quatro imagens que seguem (Elisson, primo de primeiro grau, 

e sua filha Elisabeth; Elisson novamente, em sua biblioteca; Sônia e Maria 

Regina, as primeiras a me receberem; Maria Regina novamente e Lenice): 
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A foto acima consagrou a despedida da minha primeira viagem de 

pesquisa a Minas Gerais, quando fui presenteado por Maria Regina e Lenice 

com um exemplar exclusivo da Academia Familiar de Letras João Guimarães 

Rosa, onde constam relatos, crônicas e pequenos ensaios a respeito da figura 

e da obra do autor. Por razões óbvias, este compêndio familiar a mim 

confiado continuará devidamente protegido em lugar seguro. 

Conversei com parentes da família de João Guimarães Rosa em Belo 

Horizonte, Sete Lagoas, Matozinhos, Jequitibá, Araçaí, Cordisburgo e 

Curvelo. E com o primo Virgílio, que mora em Brasília, conversamos algumas 

vezes por telefone. 

Realizei um trabalho de aproximação com Prefeituras, Secretarias e 

Casas de Cultura das cidades com maior aderência a Guimarães Rosa e suas 

obras, dentre as quais Itaguara, Cordisburgo, Araçaí, Jequitibá, Curvelo, 
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Paraopebas, Sete Lagoas, Corinto, Várzea da Palma, Pirapora, Buritizeiro, 

João Pinheiro, Paracatu, Arinos, Brasilândia de Minas, Riachinho, Pintópolis, 

Urucuia e Chapada Gaúcha. Nesta última cidade, encontra-se o belíssimo 

Parque Nacional Grande Sertão: Veredas, patrimônio natural que visa 

preservar a biodiversidade do cerrado. O Parque Nacional abrange também 

uma parte do estado de Goiás, em Formoso, e uma parte do estado da Bahia, 

no município de Carinhanha. 

No Parque Nacional Grande Sertão: Veredas, existe, persiste e resiste  

um exuberante acervo da flora e da fauna do cerrado, ecossistema que está 

seriamente fragilizado pela interferência humana, geralmente fazendas de 

criação de gado, cultivo de soja ou plantação de eucalipto. 

Fui recebido pelo prefeito de Itaguara, cidade em que o escritor passou 

parte de sua juventude, exerceu a medicina e casou-se pela primeira vez. 

Neste dia da minha “caravana antropológica”, eu, o prefeito Diego e a 

secretária de Cultura Elisângela passamos a tarde no MUSA, como é 

conhecido o Museu Sagarana. 

Em Itaguara, conforme informações biográficas que constam no Museu 

Sagarana, o médico João Guimarães Rosa destacou-se por atender a 

comunidade carente com amor e devoção, estendendo os seus zelosos e 

solidários serviços clínicos a vilarejos das cercanias da cidade, destacando-se 

o reduto ribeirinho da Tapera do Arraial, situado à beira do Rio Pará, que é 

retratado no conto “Sarapalha” da coletânea de contos “Sagarana” 

primeiramente como um paraíso natural e exemplo da beleza simples das 

pessoas; já em um segundo momento, o autor define o lugar tragicamente 

como um esboço do inferno, pois todos aqueles moradores ribeirinhos foram 

dizimados pela malária. 

Na foto a seguir, observa-se o muito bem cuidado e conservado MUSA,  

Museu Sagarana de Itaguara, cidade para onde Guimarães Rosa se mudou, 

logo após se formar em Medicina em Belo Horizonte. Na nova cidade, atuou 

como médico e, pouco tempo depois, decepcionado por sua limitação 

profissional diante de um surto de malária, que vitimou parte da população 

local, começou a sinalizar que poderia fazer mais pela sociedade se mudasse 

de área de atuação e passasse a exercer os ofícios de embaixador e escritor: 

 



 28 

 

 

Pude estudar com profundidade o espólio local do escritor, verificar 

diários, estudos biológicos e geográficos da cidade e de suas cercanias, dos 

quais Guimarães Rosa também retirou inspiração para conceber sua primeira 

grande obra, o livro “Sagarana”. Paralelamente, estudei a história da cidade e 

de personalidades locais contemporâneas ao autor, o que me permitiu 

compreender com mais sensibilidade algumas das personagens do livro que 

primeiramente o consagrou. 

No conto “Sarapalha”, o narrador situa a transformação que se deu na 

Tapera do Arraial, junto ao Rio Pará, em Itaguara: 

 

Tapera do Arraial. Ali, na beira do Rio Pará, deixaram largado 

um povoado inteiro: casas, sobradinhos, capela; três 

vendinhas, o chalé e o cemitério; e a rua, sozinha e comprida, 

que agora nem mais é uma estrada, de tanto que o mato a 

entupiu. Ao redor, bons pastos, boa gente, terra boa para o 
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arroz. E o lugar já esteve nos mapas, muito antes da malária 

chegar. (ROSA, 1995, p. 191) 

 

Na foto a seguir, contempla-se uma boiada movimentando-se entre as 

cidades de Araçaí e Cordisburgo, a qual constitui um exemplo vivo, 

emblemático e quase sempre presente nas obras rosianas, aliás desde 

“Sagarana”, seu primeiro livro, que foi publicado em 1946: 

 

 

 

Fui recebido na Câmara Municipal de Curvelo, ocasião em que o 

prefeito, vereadores e o secretário de Cultura me mostraram anotações de 

Guimarães Rosa sobre a cidade, as quais têm relação com as suas narrativas 

“Corpo de Baile” e “Grande Sertão: Veredas”. Jornalistas locais e da região 

cobriram o encontro, atribuindo um status intelectual ao evento que estava 

acontecendo. 
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Em Cordisburgo, ministrei uma palestra na “Semana Rosiana”, 

organizada pela Prefeitura, Secretaria da Cultura e Casa de Cultura 

Guimarães Rosa, oportunidade em que explanei a respeito da geografia, da 

geologia e da biologia da cidade e das cercanias, inclusive como poderiam 

ser identificadas em algumas obras do autor. Conforme Rosa (1995, p. 1076), 

“A Lapa do Maquiné abriga os amantes, o silêncio e os sonhos mais fechados 

e distantes”. 

Ainda em Cordisburgo, efetuei duas visitas exclusivas e extensas ao 

museu da cidade, a Casa de Cultura Guimarães Rosa, instituído onde o 

escritor nasceu e morou durante boa parte de sua infância, até mudar-se, aos 

nove anos de idade, para Belo Horizonte, por intermédio de seu avô materno, 

o Sr. Luís Guimarães. 

Este fato histórico de mudança de cidade aos nove anos coincide com 

a mudança pela qual passou o menino Miguilim na novela “Campo Geral”. 

Atenta-se, portanto, para uma sincronicidade, o que nos permite presumir que 

esta personagem rosiana carrega um tom profundamente autobiográfico.  

Conforme a história de Guimarães Rosa e a estória de Miguilim, ambos 

começam a enxergar com mais destreza e profundidade, quando 

ocasionalmente colocam um óculos. Estes episódios comuns ao homem e ao 

personagem representam epifanias associadas a descobertas de novas 

belezas e novas possibilidades. Há uma passagem em “Campo Geral” que 

ressalta esta mudança: “E Miguilim olhou para todos, com tanta força […] 

Olhou os matos […] o céu, o curral, o quintal […] Olhou mais longe […] O 

verde dos buritis na primeira vereda. O Mutum era bonito! Agora ele sabia” 

(ROSA, 1995, p.455). 

Por fim, em Cordisburgo, Araçaí e arredores, tive a oportunidade de 

reviver in loco alguns cenários, principalmente do livro “Sagarana”, primeiro 

livro e primeiro sucesso editorial do escritor. Ao longo desta saga de 

reconstituição de itinerários literários rosianos “sagaranos”, fui especialmente 

acompanhado pelo guia local, um autêntico sertanejo e estudioso autodidata, 

respeitadíssima figura por aqueles que estudam Guimarães Rosa, inclusive 

acadêmicos, refiro-me ao salutar e grande representante da cultura popular,  

o “Brasinha”, que aparece na foto seguinte: 
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A saga de reconstituição literária, geográfica e antropológica do livro 

“Sagarana” começou no centro de Cordisburgo, onde definimos um itinerário: 

Fazenda Taboquinhas, propriedade que Guimarães Rosa frequentava quando 

criança; Córrego Taboquinhas, área de refúgio e descanso; Acampamento 

dos ciganos, com suas cores, fitas e bandeiras; Descampado em que ocorre o 

embate em “O Duelo”; Cercanias da Fazenda São Francisco. 

Como o dia rendeu bastante, pois começamos cedo as reconstituições, 

tomamos um café da tarde na Estação Ferroviária de Cordisburgo, cenário do 

antológico conto “Sorôco, sua mãe, sua filha”, do livro “Primeiras Estórias”. 

Por fim, enriquecemos nossa experiência de aproximações entre 

“leituras e cenários vivos”, visitando o cemitério de Cordisburgo, em que se 

pode observar uma lápide antiga, de onde Guimarães Rosa (1995, p.114) 

extraiu, com licença poética, o aforismo de que: “as pessoas não morrem, 

elas ficam encantadas”. 



 32 

Na imagem abaixo, impõe-se a estação de trem de Cordisburgo, 

principal cenário do conto “Sorôco, sua mãe, sua filha”, presente no livro 

“Primeiras Estórias”: 

 

 

 

O melancólico conto, permeado por um coro em devaneio progressivo, 

o qual parece simular e entoar um réquiem devido à dupla mudança para um 

sanatório tanto da filha quanto da mãe de Sorôco, corresponde a uma das 

partes mais devastadoras da discursividade rosiana presente em “Primeiras 

Estórias”, como se pode verificar no seguinte trecho:  

 

Aí que já estava chegando a horinha do trem para Barbacena, 

tinham de dar fim aos aprestes, fazer as duas entrar para o 

carro de janelas enxequetadas de grades. Assim, num 

consumiço, sem despedida nenhuma, que elas nem haviam de 

poder entender. (ROSA, 1995, p. 398) 
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Em Curvelo, também tive acesso a escritos de Guimarães Rosa a 

respeito das festas religiosas locais promovidas pelos jesuítas da ordem de 

São Geraldo Magela. Através desses registros, percebem-se influências nas 

narrativas, em que atestam as crendices e festividades típicas do povo 

mineiro e a forma devota de exercer a cristandade que os caracteriza. 

Ainda em Curvelo, acessei à produção documentária de uma das 

primas do autor e também perita em sua obra, Enny Guimarães de Paula, no 

Centro Cultural “Enny Guimarães”, situado na antiga estação de trem,  a mais 

importante e imponente da região, a qual também aparece nas obras 

“Sagarana” e “Corpo de Baile”. 

Em Corinto, com a ajuda do secretário de Cultura, tive acesso ao 

distrito do “Curralinho”, local importante na narrativa do “Grande Sertão: 

Veredas”, para onde Riobaldo mudou-se após a morte da mãe, e lá o 

padrinho (na verdade, o pai) conheceu. No Curralinho, Riobaldo cresceu, 

iniciou-se sexualmente e começou a alfabetizar e educar os populares. Lá 

também, Riobaldo criou gosto pela vida dos jagunços, por conta de uma visita 

à região empreendida pelo lendário Joca Ramiro. Alguns dos conflitos 

envolvendo a jagunçagem também aconteceram na rua principal do 

Curralinho, em torno de uma praça e uma pequena igreja. 

Em Várzea da Palma, acompanhou-me o Sr. Moacir Barbosa, sertanejo 

e sitiante que me auxiliou como guia, com o qual pude acessar à Barra do 

Guaicuí por algumas ruas de terra bem precárias que cortam antigas 

fazendas, margeando uma das laterais em que o Rio das Velhas desemboca 

no Rio São Francisco.  

Foi neste espaço cênico da foz do Rio das Velhas em que Riobaldo 

reencontrou Reinaldo (Diadorim) pela primeira vez, após o remoto episódio 

em que se conheceram durante a adolescência, na barra do Rio de Janeiro, 

que também desemboca no Rio São Francisco, na cidade de Três Marias.  

Na imagem a seguir, pode-se vislumbrar as margens do Rio das Velhas 

próximas à sua foz no Rio São Francisco, o Velho Chico, eminente item da 

natureza, rio depositário de tantos mitos e crenças do Sertão: 
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Em Sete Lagoas, Cordisburgo, Jequitibá e Araçaí, passei dois dias ora 

proseando, ora caminhando, ora cavalgando, com Francisco Guimarães Filho, 

o mítico “Criolo”, único herói vivo da célebre “A Boiada”, empreendida 

em 1952 por Guimarães Rosa e uma trupe de sertanejos. 

Em Araçaí, visitamos as ruínas da nostálgica Fazenda São Francisco, 

onde a expedição encerraria, conforme planejamento definido por Guimarães 

Rosa e por seu primo Francisco Guimarães Moreira, o Chico Moreira, pai de 

Criolo, à época dono da fazenda. 

De acordo com informações obtidas com a família de Guimarães Rosa, 

o escritor sentia uma profunda admiração por seu primo Chico Moreira. Este 

era considerado um homem de brio, um exemplo de perseverança familiar e 

de sabedoria popular. Chico Moreira, devido à sua vasta experiência rural, 

também teria colaborado com as percepções antropológicas do seu primo 

Guimarães Rosa, ao contar-lhe causos, expor-lhe mitos do sertão e muni-lo 
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com valiosas descrições paisagísticas das cidades que circunscreviam Araçaí 

e Cordisburgo; estas, mais familiares ao escritor. 

Criolo e eu cavalgamos por morros, onde não havia praticamente sinais 

de trilhas, até chegarmos à Fazenda das Três Barras, em Cordisburgo, 

também de propriedade de Chico Moreira à época. Esta fazenda é relevante 

na infância de Guimarães Rosa, era o local em que ele mais gostava de 

passar suas férias escolares. A Três Barras está presente em “Sagarana”, 

principalmente porque amores juvenis aconteceram naquele espaço de 

importância idílica e familiar. Por fim, o líder da expedição  

“A Boiada”, o lendário Manuelzão, foi recrutado por Chico Moreira da Fazenda 

das Três Barras, onde aquele desempenhava diversas funções, como 

caseiro, lavrador, chefe de afazeres, guia, tropeiro e chefe de pastoreio. 

Manuelzão seria o condutor do grupo da boiada, além de que contaria 

inúmeros “causos” que influenciariam, definitivamente, a construção do 

discurso regionalista rosiano. 

Após me despedir de Criolo, continuei minha incursão rumo ao norte 

mineiro, até que efetuei uma parada estratégica na cidade de Três Marias.  

Lá, acampei por um dia na foz do Rio de Janeiro com o Rio São Francisco, 

ponto estratégico no discurso rosiano, onde se dá o primeiro instante 

climático do épico “Grande Sertão: Veredas”, pois Riobaldo e Reinaldo 

(Diadorim) conheceram-se, ainda crianças, nesta “área de confluências”, 

ao mesmo tempo “hídrica e lírico-amorosa”. Empírica e pragmaticamente, 

a estadia me serviu para reviver este primeiro instante vivenciado e 

compartilhado pelas protagonistas da narrativa, além de ter me viabilizado 

firmar um pacto virtual com esta consagrada “dupla de futuros jagunços 

companheiros, velada e eternamente apaixonados por força de suas sinas”. 

O trecho do “Grande Sertão: Veredas” possibilita, através do discurso,  

a sacralização que envolve o momento epifânico em que Riobaldo e Reinaldo 

se conheceram: “Assim que vi aquele menino, de olhos verdes, de repente 

senti o amor, como um rio acelerado, a correr dentro de mim” (ROSA, 1995, 

p. 235). 

Na imagem a seguir, é possível contemplar a “área de confluências” 

em que Riobaldo e Reinaldo se conheceram, local sagrado da natureza, onde 

o Rio de Janeiro (à direita) deságua no Rio São Francisco (à esquerda): 
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Acompanhou-me em tal etapa da jornada - a qual nomeei como  

“A origem do tudo e do nada” - o sertanejo Antonio Maçarico, filho de Juca 

Bananeira, amigo pessoal da infância e de toda a vida de Guimarães Rosa. 

Maçarico ofereceu-me suporte logístico e dividiu comigo ótima prosa, 

cantorias, causos, poemas e trovas de improviso, bebida e comida caseiras, 

galinha caipira com suco de tamarindo, preparado por sua dedicada esposa,  

a Dona Rosemeire. 

De volta ao centro da cidade de Três Marias, tirei um dia para me 

refazer do cansaço e do entorpecimento causado pela estadia na mencionada 

“área de confluências”. Acordei cedo e rumei ao distrito de Andrequicé, vila 

em que consegui conhecer a iluminadíssima pessoa da Dona Maria Nardi, 

filha do falecido Senhor Manuel Nardi, o Manuelzão. 
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Dona Maria Nardi me contou a respeito da forte amizade entre seu pai 

e Guimarães Rosa, marcada pela simplicidade e bom humor de ambos.  

De acordo com ela, o escritor esteve presente no distrito em alguns 

aniversários de Manuelzão e por conta da ocasião em que este inaugurou 

uma capela, fruto de uma promessa feita à própria mãe, ao lado da porteira 

da Fazenda da Sirga, de Chico Moreira, onde teve início a expedição  

“A Boiada”. 

Na novela “Uma estória de amor”, presente na obra “Corpo de Baile”, 

narra-se a inauguração da capela construída por Manuelzão: “Cumpri a 

promessa, e agora a mãe pode tecer a sua reza para Nossa Senhora” 

(ROSA, 1995, p.801).  

Em Andrequicé, depois de visitar a casa onde morou Manuelzão, 

estabeleci contato com uma cooperativa de bordadeiras, onde são produzidos 

artesanalmente exímios trabalhos inspirados em obras de Guimarães Rosa. 

Algumas imagens destes incríveis bordados aparecem no decorrer deste 

trabalho, no capítulo dedicado ao discurso popular rosiano. 

Também em Andrequicé, dormi na pensão da prestativa Dona Olga, 

pertencente à Família Alexandre, que exerce uma missão memorialista 

rosiana no distrito. Na mesma pensão, retratada em “Noites do Sertão”, a 

protagonista Soropita sonha com a co-protagonista Doralda. No refeitório, 

Soropita escutava atentamente as novelas de rádio e as decorava, para então 

depois “ter assunto” a dizer a Doralda. 

Do centro do distrito, desloquei-me até a sede da Fazenda Santa 

Catarina, lado a lado com o seu proprietário, o Senhor Wilson Mendes, filho 

de Pedro Mendes, dono da fazenda à época da realização do romance 

“Grande Sertão: Veredas”, em 1956. 

A Fazenda Santa Catarina serviu de ponto de parada e estadia oficial 

para a comitiva que participou da expedição “A Boiada” em 1952. De acordo 

com o Sr. Wilson Mendes, Guimarães Rosa teria confidenciado a seu pai, 

Pedro Mendes, ter observado e reconhecido naquela fazenda o cenário 

perfeito para abrigar o início de uma das suas narrativas amorosas. 

Na Fazenda Santa Catarina, a propósito em ótimo estado de 

conservação e com as características físicas das instalações muito próximas 

das mencionadas na célebre obra “Grande Sertão: Veredas”, Riobaldo 
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conheceu a jovem Otacília, que constitui o arquétipo da mulher ideal social, 

modelo que estaria em conformidade com o que uma sociedade 

tradicionalmente patriarcal espera de uma companheira “perfeita”: uma figura 

amada, mas ao mesmo tempo submissa e vocacionada para conciliar as 

funções de dona do lar com a de alicerce fundamental na formação da família. 

O fragmento selecionado do “Grande Sertão: Veredas” evidencia este 

tipo de laço entre Riobaldo e Otacília: “Eu tinha certeza de que ia retornar à 

Santa Catarina, renovar, trajar terno de sarjão, flor no peito, sendo o da festa 

do casamento […] Conforme me casei, não podia ter feito coisa melhor […] 

até hoje ela é minha companheira” (ROSA, 1995, p. 382). 

Perto da Fazenda Santa Catarina, existem algumas belas veredas. 

Abaixo, vislumbra-se a paisagem de uma vereda fotografada dentro do 

Parque Nacional Grande Sertão: Veredas, situado ao norte de Minas Gerais, 

a menos de dez quilômetros da divisa com  Carinhanha, no estado da Bahia: 
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A belíssima Vereda São José, que consta na imagem acima, é 

associada literariamente por Guimarães Rosa a um verdadeiro oásis 

localizado em meio às terríveis quentura e secura da natureza do cerrado, 

bem como é descrita como a vereda mais exuberante do sertão mineiro na 

obra “Grande Sertão: Veredas”, como se vê em: “Em tudo via veredas mortas, 

mas a São José estava sempre exuberante e perene” (ROSA, 1995, p. 382). 

Nas proximidades da Fazenda Santa Catarina, eu e Wilson Mendes 

pausamos à beira da verdejante Vereda São José, ecossistema rico em água 

limpa e cristalina, que brota da própria terra, ladeado por uma larga extensão 

ornamentada por viçosos buritis. 

O buriti é a árvore sagrada do cerrado. De longe, quando se avistam 

buritis, já se sabe que existem veredas por perto. Logo, sabe-se que há água. 

Na fotografia abaixo, destaca-se uma faixa extensa de buritis  

a contornar e a emoldurar a deslumbrante Vereda São José: 
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Na cidade de Morro da Garça, fui recebido pelo prefeito e por sua 

esposa, a secretária da Cultura, a propósito ambos fazem um belíssimo 

trabalho de eternização da memória rosiana junto à comunidade, dos mais 

louváveis que pude perceber ao longo das duas viagens. Com direito a 

garças, tucanos e araras, bolo de milho caseiro e outras iguarias locais, ouvi 

“O recado do morro”, conto de Guimarães Rosa, ecoando dentro de mim. 

Durante um sarau, crianças da cidade reproduziram trechos da obra 

“Miguilim” na Secretaria da Cultura, em um dos momentos mais emocionantes 

da caravana. De acordo com as descrições narrativas rosianas em “Corpo de 

Baile”, o Morro da Garça representa a Pirâmide do Sertão. 

Na cidade de Pirapora, aluguei um barco e desci cerca de vinte 

quilômetros do “Velho Chico”, passando pela foz do Rio das Velhas, principal 

afluente do São Francisco, alcançando novamente o distrito do Guaicuí, 

pertencente a Várzea da Palma, onde Riobaldo e Reinaldo se encontraram 
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pela segunda vez. Por sinal, diga-se de passagem, encontros, reencontros e 

desencontros, sempre entre rios, sempre tão decisivos para compreendermos 

o mutualismo e a correspondencia de sensações das protagonistas, 

projetadas pelo ponto de vista narrativo, o qual não permite, discursivamente, 

que o locus amoenus ou o locus naturalis perpassem a ideia de mero pano de 

fundo paisagístico. 

A imagem abaixo sugere, através de uma poesia visual, o local onde 

Riobaldo e Reinaldo se reencontraram pela primeira vez em “Grande Sertão: 

Veredas”. Em torno da foz do Rio das Velhas em pleno Rio São Francisco, os 

dois amigos tornaram-se membros do mesmo bando de jagunços, no caso  

o bando dos Ramiros. Após o compromisso firmado com a jagunçagem, 

ambos juraram, olhos nos olhos e em segredo do resto do bando, que por 

qualquer motivo ou acontecimento daquele reencontro em diante jamais 

poderiam separar-se:  
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Do outro lado do Velho Chico (foto acima), firmei uma sólida parceria 

com a Secretaria de Turismo de Buritizeiro, a partir da qual realizamos uma 

expedição em carro de tração 4X4 até o ermo distrito de Paredão de Minas, 

onde acontece o conflito final dos jagunços, culminando nas concomitantes 

mortes de Hermógenes (a deificação do mal) e Diadorim (a deificação do 

bem). Acampamos, durante um dia, à beira do Rio do Sono, onde o corpo de 

Diadorim fora lavado por Riobaldo. O Rio do Sono acaba por simbolizar, 

narrativamente, um antológico espaço trágico, epifânico e órfico do “Grande 

Sertão: Veredas”. Provavelmente, a sequência gradativa narrativa de 

acontecimentos envolvendo a morte, a limpeza do corpo, a revelação do 

gênero feminino de Diadorim, o lancinante choro de Riobaldo, a 

compreensão tardia do amor que sentia constitua o encadeamento 

enunciativo mais climático de toda a narratividade rosiana. 
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Na imagem acima, com o Rio do Sono correndo ao fundo e bem 

próximos ao Paredão de Minas, da esquerda para a direita, perfilam-se: 

Sidrac, um contador de estórias local, a sua filha Edilene e o Rômulo, 

secretário de turismo da cidade de Buritizeiro, além de estudioso autodidata,  

há quase vinte anos, das marcas de rusticidade e simplicidade inerentes  

às obras rosianas. 

O Rio do Sono representa não somente a morte física de Diadorim, 

como também a morte existencial de Riobaldo, uma vez que após o seu 

dramático processo de autoconhecimento, ele sobrepujará ao próprio luto, 

esforçando-se radicalmente para se dissociar dos sentimentos a ele 

revelados, abandonando de imediato o hábito da jagunçagem, para enfim 

entregar-se ao amor da prendada Otacília. O post mortem físico de Diadorim 

desencadeia o post mortem existencial de Riobaldo.  
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Na fotografia seguinte, vislumbra-se uma praça quase descampada 

situada no Distrito de Paredão de Minas, pertencente à cidade de Buritizeiro, 

onde é deflagrado o início do conflito final em “Grande Sertão: Veredas”: 

 

 

 

Nas cidades ao Noroeste de Minas Gerais, João Pinheiro e Paracatu, 

conheci de perto as estórias derivadas da tradição popular sobre coronéis 

assassinos dos anos 40 e 50, das quais possivelmente Guimarães Rosa 

extraiu algumas das inspirações para o alicerçamento das personalidades dos 

malévolos jagunços Hermógenes e Ricardão, representações humanas do 
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próprio “demo”. Em Rosa (1995, p. 377), Riobaldo ressalta: “Todos sabiam, 

embora evitassem falar do que era sabido, que Ricardão e Hermógenes eram 

mesmo filhos do Demo, e como o próprio Demo tinham de ser”. 

Próximo às nascentes do Paracatu, na divisa com Buritis, no estado de 

Goiás, também entre os anos 40 e 50, existiu um coronel, de personalidade 

incrivelmente ambígua, ora a favor da jagunçagem, ora simpatizante do 

regime republicano, além de ter sido uma figura esquisita, autêntica e um 

tanto lunática. Existem semelhantes paralelismos entre a figura deste 

paradoxal coronel e fazendeiro, transformada em personagem e incorporada 

ao cancioneiro popular, com relação ao perfil comportamental pertinente ao 

jagunço Zé Bebelo da narrativa de “Grande Sertão: Veredas”. 

Fui recebido pelos prefeito e vice-prefeito de Brasilândia de Minas, 

onde fui conduzido ao local em que supostamente Riobaldo teria nascido,  

de acordo com a narrativa do “Grande Sertão: Veredas”, a foz do Rio Verde 

no Rio Paracatu. Detalhe que, para isso, antes tivemos de negociar por horas 

uma autorização com usineiros de açúcar da região, por conta de alqueires 

arrendados por uma gigante multinacional. 

Em Brasilândia de Minas, o Rio Paracatu é impressionantemente largo, 

aveludado e possui um ritmo bem veloz, quase marítimo; detalhes que o 

fazem lembrar o próprio Rio São Francisco. 

Riobaldo nasceu em Brasilândia, “Terra em brasas, Terra de Fogo”, 

não à toa viria a ser denominado pelos jagunços de Joca Ramiro como  

o Tatarana, “a lagarta de fogo”, por conta da sua pontaria impiedosa, exímia e 

diferenciada. 

Na cidade de Chapada Gaúcha, passei um dia inteiro no Parque 

Nacional Grande Sertão: Veredas, acompanhado por um guia local e um cabo 

do Exército Brasileiro, ocsião em que pude registrar com a câmera as mais 

verdejantes e fartas veredas vistas nas duas viagens, rodeadas de imensos 

buritis e várias outras árvores típicas do cerrado. Atravessei a fronteira de 

Minas Gerais com a Bahia, dentro do Parque, pelas águas do Rio 

Carinhanha, alcançando em terras baianas, o ponto em que os jagunços de 

Hermógenes haviam se refugiado, escondendo-se dos jagunços de Riobaldo. 

Na Chapada Gaúcha e também em Ribeirópolis, Pintópolis, Urucuia e 

Riachinho, aproximei-me das comunidades, das bordadeiras, das tecelãs, da 
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produção de artesanato e de diversos alimentos a partir do principal fruto do 

cerrado mineiro, o buriti, na medida em que ainda constatei de perto  

o comovente cancioneiro típico regional, caracterizado pela moda de viola 

instrumentalizada e vocalizada, à maneira bucólica, de proferir, entoar e rimar.  

Essas experiências, antropologicamente, multiplicaram minhas 

percepções acerca das comunidades sertanejas e proporcionaram a 

possibilidade de absorver profundamente a cultura popular, tal como fizera 

Guimarães Rosa nos anos 50, para então, somente assim, sentirr-me mais 

apto e sensível para depreender o imenso e peculiar mundo do sertão, 

espaço onde o autor posiciona as suas obras. 

Ainda em Chapada Gaúcha, fotografei o Vão dos Buracos, apontado 

no “Grande Sertão: Veredas” como sendo um dos pontos de acampamento 

dos jagunços liderados por Riobaldo, quando estes estavam à espreita do 

bando comandado por Hermógenes: 
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Na fotografia vislumbrada abaixo, temos uma vista panorâmica do  

Vão dos Buracos, distrito de Serra das Araras, refúgio e esconderijo dos 

jagunços de Riobaldo: 

 

 

 

O Vão dos Buracos, geograficamente falando,  trata-se de um vale 

encrostado a sinuosos montes coloridos, com o predomínio de tons rosa, 

vermelho e alaranjado, caracterizando uma paisagem de tirar o fôlego,  

na qual se esconde, misteriosamente, uma atmosfera surreal. 

Ainda no distrito de Serra das Araras, pertencente à Chapada Gaúcha, 

estive no “Raso da Catarina”, a “Praia do Sertão”, um surpreendente oásis 

localizado no coração de um ambiente ermo e inóspito, quase esquecido, 

onde somente os “carros de boi” possuem autorização da prefeitura para 

circular na areia.  
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Contempla-se, na imagem disposta na seguir, uma vista panorâmica do 

Raso da Catarina, a praia fluvial do sertão mineiro: 

 

 

 

Na desconcertante narrativa do “Grande Sertão: Veredas”, os jagunços 

de Riobaldo, incluindo o próprio, estavam quase enlouquecendo por conta 

das buscas a Ricardão e Hermógenes no Liso do Sussuarão, local 

considerado um pedaço do inferno em pleno sertão. 

Quando estavam prestes a sucumbir após a empreitada mal-sucedida, 

por um capricho do destino, talvez por um milagre da natureza, descobriram a 

praia do Raso da Catarina. Puderam então lavar-se, hidratar-se, encher seus 

cantis e garrafas, matar a sede e a aflição dos animais que já estavam em 

situação calamitosa. 
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A próxima foto traz mais uma vez uma surpreendente paisagem do 

“Raso da Catarina”, praia fluvial em pleno sertão, onde somente “carro de boi” 

pode entrar: 

 

 

 

Depois de quatro horas de estrada de chão, das mais difíceis, cheguei 

ao Rio Urucuia, de onde, segundo Riobaldo, provém a cristalinidade, a 

transparência, ou seja, aquilo que qualifica a mais pura beleza, magia e 

mistério de Diadorim. 

Ao adentrar na cidade de Itacambira, conheci o Davi, um estudioso das 

serras daquela região próxima ao Jequitinhonha. Ele me levou às escarposas 

montanhas itacambirenses, de onde pude vislumbrar “o monte que chora 

sobre o vale”, local especialmente místico, em que teria nascido a 

protagonista Maria Deodorina (simultaneamente Reinaldo e Diadorim), 

conforme descrição do próprio “Grande Sertão: Veredas”. 
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Na foto disposta a seguir, apanha-se uma vista da “Gruta que Chora”, 

lugar místico onde conforme a narrativa do “Grande Sertão: Veredas” ocorreu 

o nascimento da heroína Maria Deodorina da Fé Bittencourt Marins, que 

assumiria os disfarces primeiramente de Reinaldo e, em uma segunda 

instância narrativa, de Diadorim: 

 

  

Aprofundando-me em Itacambira, pude ainda visitar a igrejinha onde 

Maria Deodorina da Fé Bittencourt Marins foi batizada, posicionando-me, a 

certa altura, frente a frente com a pia batismal, sobre a qual a jagunça heroína 

recebeu o primeiro e sagrado sacramento. Vislumbrava-se estendido na pia 

do batismo de Deodorina um majestoso, místico e sublime arco-íris (…), 

conforme diz uma antológica cena da narrativa de “Grande Sertão: Veredas”, 

descrita com intensa poeticidade discursiva, imortalizada pela “sacralização 

do instante”, que é mais uma propriedade do sublime e fecundo discurso de 

Guimarães Rosa.  
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Na fotografia abaixo, vê-se uma pequena fonte, que fica em frente da 

Igreja Matriz de Itacambira, a qual teve sua arte inspirada na pia batismal 

onde Maria Deodorina da Fé Bittencourt Marins recebeu o batismo, o primeiro 

dos sagrados sacramentos: 

 

 

 

 Conforme o discurso de Rosa (1995, p.434), “sobre a pia batismal, em 

que fora batizada Maria Deodorina, ao meio-dia um arco-íris reluzia”. A 

sabedoria popular arrsicaria associar o arco-íris ao duplo, macho e fêmea, 

misto de opostos, ser andrógino que acompanha a protagonista Diadorim. 
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Na próxima imagem, tomada em perspectiva, observam-se as finas 

linhas da Igreja Matriz de Itacambira, importante patrimônio colonial histórico 

mineiro e brasileiro, recinto religioso e sagrado em que a protagonista de 

“Grande Sertão: Veredas” Maria Deodorina da Fé Bittencourt Marins fora 

batizada: . 

 

 

 

 No que diz respeito à escolha de um multifacetado corpus para esta 

pesquisa e posterior montagem da tese, justificou-se tal decisão pelo fato de, 

somente assim, ter sido possível apurar, com densidade e com intensidade, 

um número desejável de nuances presentes em um processo complexo de 

composição literária, baseado muitas vezes em uma espécie de “totalidade de 

abrangências”, as quais ora se detectam, ora apenas se pressentem, na 

polivalente estética escritural rosiana, indiscutivelmente uma das mais bem 

projetadas e engendradas da prosa brasileira. 
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O fragmento de uma das correspondências de Guimarães Rosa, 

enviada ao seu tradutor e crítico das edições francesas de suas obras,  

Curt Meyer-Clason, endossa a opção pelo corpus desta pesquisa: 

  

Sou incorrigivelmente pelo melhorar e aperfeiçoar, sem 

descanso, em ação repetida, dorida, feroz, sem cessar até o 

último momento, a todo custo. Faço isso com os meus livros. 

Neles, não há nenhum momento de inércia. Nenhuma 

preguiça! Tudo é trabalhado, repensado, calculado, rezado, 

refervido, recongelado, descongelado, purgado e 

reengrossado, outra vez filtrado. Agora, por exemplo, estou 

refazendo pela vigésima terceira vez, apenas uma noveleta. E 

cada uma  dessas vezes, foi uma tremenda aventura e uma 

exaustiva ação de laboratório (MARTINS, 2001, p. 5) 

 

A escolha do tema desta tese – “O AMOR, A NOITE, A 

RELIGIOSIDADE, O POVO E A NATUREZA NO DISCURSO DE 

GUIMARÃES ROSA” – originou-se e delineou-se simetricamente à escolha 

do corpus elencado. Já que houvera optado por uma descriminação de cinco 

eixos temáticos do discurso rosiano, tornou-se necessário adequar cada um 

dos eixos a um corpus específico. 

Não haveria outra maneira plausível de se investigar o “macrocosmo 

escritural” rosiano que não fosse, justapondo-o a um corpus denso e longevo, 

organizando-se, assim, uma rede discursiva de associações. 

Dispus-me, por conseguinte, a investigar e a ordenar alguns eixos 

temáticos discursivos presentes nas obras de Guimarães Rosa. Neste 

trabalho, exploram-se cinco grupos essenciais. 

Uma constatação importante é de que várias vezes ocorrem 

“concomitâncias discursivas” no discurso rosiano, ou seja, uma ou mais 

propriedades discursivas rosianas se manifestam, ao mesmo tempo, em cima 

ou em torno da mesma enunciação.  

Outra constatação importante é de que não existe uma hierarquia de 

valores de sobreposição (predominância) ou depreciação (redução) entre os 

diferentes eixos temáticos discursivos rosianos elencados. Por conta disso,  
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os cinco foram definidos como essenciais, ajustando-se ao propósito de se 

tentar decifrar e compreender a colcha de retalhos, o mosaico e o quebra-

cabeças enunciativo do autor. 

O 1º grupo correspondente aos eixos temáticos discursivos rosianos é 

caracterizado pelo Discurso Amoroso, Passional, Andrógino e 

Compassivo. As referências bibliográficas utilizadas como suporte analítico 

para este grupo foram fundamentalmente os filósofos gregos Platão e 

Aristóteles, os pensadores Erich Fromm, Benedito Nunes, Arthur 

Schopenhauer e André Comte-Sponville, o sociólogo Zygmunt Bauman, o 

semioticistas Algirdas Greimas, além do pensador Sigmund Freud. 

O 2º grupo correspondente aos eixos temáticos discursivos rosianos é 

caracterizado pelo Discurso Religioso, Iconográfico, Redentor e 

Transcendente. As referências bibliográficas utilizadas como suporte 

analítico para este grupo foram fundamentalmente o filósofo Santo Agostinho, 

a Bíblia de Jerusalém, a ensaísta Elisa Guimarães e dois especialistas em 

iconografia, Jacopo de Varazze e Nilza Botelho Megale. 

O 3º grupo correspondente aos eixos temáticos discursivos rosianos é 

caracterizado pelo Discurso Noturno, Convulsivo, Mítico e Misterioso. As 

referências bibliográficas utilizadas como suporte analítico para este grupo 

foram fundamentalmente o folclorista Luís da Câmara Cascudo e o pensador 

e psicanalista Carl Gustav Jung. 

O 4º grupo correspondente aos eixos temáticos discursivos rosianos 

é caracterizado pelo Discurso Popular, Transrregionalista e Humano. As 

referências bibliográficas utilizadas como suporte analítico para este grupo 

foram fundamentalmente o sócio-linguista Dino Preti, o sociólogo Roger 

Bastide, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, o intelectual Antonio Candido, o 

antropólogo estruturalista Claude Lévi-Strauss e, novamente, o folclorista 

Luís da Câmara Cascudo. 

O 5º grupo correspondente aos eixos temáticos discursivos rosianos 

é caracterizado pelo Discurso Grandioso da Natureza. As referências 

bibliográficas utilizadas como suporte analítico para este grupo foram 

fundamentalmente os filósofos pré-socráticos Heráclito de Éfeso e 

Empédocles de Agrigento, os pensadores sistêmicos Humberto Maturana, 
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Francisco Varela e Fritjof Capra, além do pensador e pré-estruturalista 

Gaston Bachelard. 

Neste quinto grupo, priorizou-se um estudo detalhado das relações 

entre os rios e os enunciados narrativos rosianos. 

O que justificou este foco da análise para os rios foi sobretudo a 

importância atribuída a eles pelo próprio autor, inclusive em entrevistas, 

como se percebe no seguinte trecho, em que Guimarães Rosa é 

entrevistado por um de seus tradutores alemães, Günter Lorenz, em janeiro 

de 1965, quando enfatiza: 

 

[…] amo os grandes rios, pois são profundos como a alma do 

homem. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas 

profundezas são tranquilos e escuros como os sofrimentos dos 

homens. Amo ainda mais uma coisa de nossos grandes rios: sua 

eternidade. Sim, rio é uma palavra mágica para conjugar eternidade.  

(ENTREVISTA DE GÜNTER LORENZ COM G.R., ano de1965) 

 

Por fim, optou-se, ainda, por algumas referências bibliográficas, 

porém com a mesma relevância, utilizadas como suporte complementar; 

refiro-me fundamentalmente às publicações oriundas de dois “escritores-

parentes” do autor, Vicente Guimarães e Enny Guimarães de Paula, além de 

textos recolhidos de um compêndio de depoimentos e crônicas da Academia 

Familiar de Letras João Guimarães Rosa, com sede em Belo Horizonte. Esta 

etapa foi fortalecida à medida que aconteceram encontros com parentes, de 

onde provieram o acesso a documentos pessoais, diários e anotações 

rosianos, além de um estudo realizado pela família a respeito da novela 

“Miguilim”, de “Corpo de Baile”, narrativa profundamente autobiográfica. 

No exato instante em que informei à minha orientadora e apoiadora 

Elisa Guimarães que, labutaria com Guimarães Rosa, comecei a vislumbrar 

uma esperança, simultaneamente acadêmica e espiritual, de que com a 

realização, a publicação, a divulgação e a veiculação desta tese (e quem 

sabe, um futuro livro), eu conseguisse conduzir leitores iniciantes, 

estudantes e pesquisadores para o esplendor linguístico do discurso rosiano.   
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O fruto desta obstinação de cunho literário, cultural e ideológico 

fomentou como objetivo geral para esta tese: apurar as essências 

discursivas de Guimarães Rosa, contempladas por meio de travessias 

empreendidas através de seus enunciados e enunciações. 

 

Simultaneamente, incorporei ao objetivo geral alguns objetivos 

específicos: 

  

1 – com subsídios teóricos, destacar marcas peculiares da linguagem 

rosiana;  

2 – suscitar confluências discursivas, das mais externas e evidentes 

às mais internas e subjacentes, cujas linhas e entrelinhas se encontram 

distribuídas ou diluídas, dispersas ou imersas, sobre e sob o vasto e 

ilimitado processo de composição rosiano;  

3 – demonstrar tanto à comunidade acadêmica e científica quanto aos 

jovens a iniciar suas carreiras como pesquisadores que, todo o 

conhecimento está ao alcance de qualquer cidadão determinado a buscá-lo 

intensamente, pois o saber é um bem universal, um direito legítimo de toda a 

humanidade e não merece constituir-se privilégio de uma minoria. 

 

Metodologicamente, a problematização que permeia esta pesquisa 

acerca da discursividade presente na obra de João Guimarães Rosa se 

manifesta e se reconhece a partir das seguintes indagações: 

   

1) Que eixos temáticos fundamentam os discursos narrativos rosianos? 

  

2)  Ocorre uma frequência enunciativa de algum eixo temático no discurso?  

                                                       

3)  Seria possível localizar as prováveis origens dessas marcas discursivas? 

   

4) Por que chegar a uma compreensão profunda das totalidades que 

caracterizam a discursividade rosiana depende de uma leitura predisposta a 

deprender e apreender a sua polivalente escritura de multiplicidades? 
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5)  Que acontecimentos  e  vivências pessoais poderiam ter motivado o autor  

a enveredar-se e a sertanejar-se por um território enunciativo de totalidades? 

 

6) Os percursos antropológicos realizados como método de pesquisa de 

campo, imbuídos da constatação de dados, beneficiaram a apuração de 

resultados? 

  

7) Há experiências itinerantes, ascéticas e transcendentes relacionadas a 

mitos cristãos ou mesmo pagãos em algumas obras rosianas? 

 

8) Uma das confluências notáveis na discursividade rosiana está na 

capacidade do autor alinhavar em seus enunciados aspectos que qualificam 

tanto a discurso estético “erudito” quanto o “popular”? 
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Fundamentação Teórica 

 

  

 No tocante ao primeiro eixo temático: amoroso, passional, andrógino 

e compassivo, optou-se pelo seguinte corpus: 

           

Platão 

 

O filósofo Platão possui afinidade e aderência a este eixo por causa 

dos seus apontamentos a respeito da androginia, teoria que foi por ele 

elaborada e abordada. 

A teoria da androginia de Platão será utilizada para explicar algumas 

das relações amorosas rosianas, fundamentalmente será utilizada como 

sustentáculo para se descrever a reciprocidade amorosa entre as 

protagonistas do “Grande Sertão: Veredas”, Riobaldo e Diadorim. 

A concepção platônica de “almas gêmeas” abarca, com precisão,  

a condição amorosa que recai sobre ambos os jagunços. 

 

Aristóteles 

 

O filósofo Aristóteles foi escolhido para compor o corpus, por tratar  

com profundidade das questões passionais presentes no discurso amoroso, 

elementos conceituais que se ajustam a alguns dos discursos amorosos 

estudados nesta tese. 

O estudo retórico da paixões também será utilizado para aprofundar a 

análise do amor que acontece entre Riobaldo e Diadorim. 

 

Erich Fromm 

 

O filósofo contemporâneo tem aderência a este eixo por trazer à tona o 

aspecto do zelo, do cuidado, do esmero que se deve ter pela figura amada. 

Fromm aborda sobre as formas de se proteger adequadamente o outro 

quando se ama, gestos que se aproximam dos modos  como se tratam 

Riobaldo e Diadorim. 
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Benedito Nunes 

 

Benedito Nunes foi elencado para este eixo por, além de constituir-se 

um dos maiores estudiosos da obra rosiana, sobretudo no que diz respeito à 

esfera amorosa, trazer à tona aspectos relevantes a respeito dos diferentes 

amores que se presenciam no discurso rosiano. 

 

Arthur Schopenhauer 

 

A melancolia, a angústia e a dor, por incrível que pareça, são 

ferramentas de construção e ratificação dos grandes amores. Será feita uma 

relação destes pontos de vista com os martírios ratificadores do amor de 

algumas das personagens rosianas. 

 

André Comte-Sponville 

 

O pensador contemporâneo francês mistura a influência que recebeu 

de Schopenhauer com suas típicas ponderações teológicas. Também foi 

elencado por caracterizar discursivamente aproximações às abordagens da 

tese focadas nos amores dolorosos. 

 

Zygmunt Bauman 

 

O sociólogo alemão servirá a esta tese para defender o conceito de 

amor sólido – que alimenta Riobaldo e Diadorim – pautado no respeito, na 

adoração e na persistência, em detrimento do amor líquido, forma de amor 

cada vez mais predominante nos dias atuais, pela qual o desapego se dá de 

maneira súbita e fugaz, fomentada por quaisquer efemeridades ou 

banalidades mundanas. 
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Algirdas Greimas 

 

O semioticista francês foi elencado por um traço específico de seu 

pensamento que se ajusta à análise de alguns perfis comportamentais, 

verificados no discurso, de personagens do “Grande Sertão: Veredas”, 

fundamentalmente os das personagens Zé Bebelo, pela impulsividade 

passional e Riobaldo, pela ambiguidade passional. 

 

Sigmund Freud 

 

Alocou-se uma parte da teoria de Freud para explicar a tensa dicotomia 

entre o eu social e o eu individual que se nivela a uma tensão discursiva 

entre o amar e não amar, condições intrínsecas a Riobaldo e Diadorim.  

Freud também será utilizado a fim de se poder explicar as relações de 

paternalidade e patriarcalidade verificadas na relação amorosa 

consubstanciada materialmente entre Riobaldo e Otacília. 

 

Carl Gustav Jung 

 

 A escolha de Jung para este eixo deu-se por dois motivos 

fundamentais: primeiramente,  pela teoria junguiana sobre a sincronicidade, 

sobretudo quando ele discorre sobre a sincronicidade amorosa, elementos 

que se entrelaçam à forma verificada no discurso rosiano de descrever o 

amor entre Riobaldo e Diadorim; por outro lado, os estudos junguianos a 

respeito da androginia platônica e do amor espiritual também mostraram-se 

pertinentes às análises que serão feitas sobre o discurso amoroso rosiano em 

torno das protagonistas.  

 

 

No tocante ao segundo eixo temático: religioso, iconográfico, redentor 

e transcendente, optou-se pelo seguinte corpus: 
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Santo Agostinho 

 

Por este representar a eminência filosófica que melhor traduz as 

possibilidades de ascese através da dor, do flagelo, do arrependimento e da 

martirização do ser, através do discurso advindo da literatura comparada, 

tornar-se-á útil para demonstrar como fundamentalmente irá se 

consubstanciar o processo da ascese da personagem Augusto Matraga, 

presente no livro de contos “Sagarana”. 

 

A Bíblia de Jerusalém 

 

Por vir com diversas notas que facilitam o estudo bíblico, foi escolhida 

pela precisão analítica das escrituras.  

Além disso, passagens bíblicas serão importantes ao serem tomadas 

em método de literatura comparada com personagens e estórias rosianas. 

Gêneros bíblicos, essencialmente as parábolas, também serão importantes 

para se trabalhar com método comparativo entre textos. 

 

Elisa Guimarães  

 

A ensaísta tem obra importante no gênero de estudo das protagonistas 

Riobaldo e Diadorim, além de artigos que analisam questões religiosas 

pertinentes a personagens do livro “Sagarana”. 

 

Jacopo de Varazze e Nilza Megale 

 

Importantes estudiosos de biografias de santos, que possibilitarão uma 

convergência de seus estudos com algumas condições que qualificam 

algumas personagens rosianas, sobretudo as personagens Dito e Miguilim da 

novela “Miguilim”, presente nos livros “Campo Geral” ou “Corpo de Baile”. 

 

 

No tocante ao terceiro eixo temático: noturno, convulsivo, mítico e 

misterioso, optou-se pelo seguinte corpus: 
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Luís da Câmara Cascudo 

 

Sua habilidade e competência ao tratar de questões etnográficas, 

folclóricas e antropológicas preenche muitas das necessidades desta tese ao 

viabilizar o estudo de mitos comuns no sertão, além dos hábitos e demais 

regionalidades típicas do povo sertanejo. 

 

Eliphas Lévi 

 

Grande referência mundial do estudo específico da Demonologia, 

depreendida como Ciência, bem de seus fenômenos. 

Seus estudos serão relevantes para explicar o processo do pacto, 

conflagrado ou não,  entre Riobaldo e o Demo no “Grande Sertão: Veredas”. 

 

Massaud Moisés 

 

Um dos mais importantes críticos literários do país. 

Suas observações acerca do discurso rosiano serão utilizadas neste 

eixo para se fundamentar algumas relações entre a noite e o discurso rosiano. 

 

 

No tocante ao quarto eixo temático: popular, transrregionalista e 

humano, optou-se pelo seguinte corpus: 

 

Dino Preti 

 

Maior estudioso do Brasil, na atualidade, acerca da oralidade.  

As marcas discursivas oriundas da oralidade caracterizam o discurso 

rosiano, enriquecido com diversas mineiridades. 

Os apontamentos de Preti serão úteis no tocante a poder aproximar 

suas deduções sobre marcas discursivas da oralidade com o oralidade 

discursiva rosiana. 
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Roger Bastide 

 

Seus trabalhos acadêmicos mesclam sociologia e antropologia e serão 

convenientes a este eixo, pois tornarão possível e viável estabelecer relações 

entre seu pensamento e o discurso antropológico rosiano. 

 

Claude Lévi-Strauss 

 

Um dos mais importantes pesquisadores da área da Antropologia e da 

Etnografia, profundo conhecedor das técnicas e procedimentos de apuração 

das características de cada etnia. Será fundamental a este eixo, uma vez que 

os métodos de enveredar-se pelo sertão e as expedições experimentadas por 

Guimarães Rosa encontrarão aqui boa parte do seu suporte teórico. 

 

Antonio Candido 

 

Escolhido para abarcar algumas das relações presenciadas nesta tese.  

Candido corresponde a um intelectual que estuda diversas linhas 

literárias e humanas simultaneamente. Seus ensaios acerca de diferentes 

nuances da discursividade rosiana serão fundamentais para a concretização 

de abordagens a respeito do discurso popular rosiano. 

 

Jean-Jacques Rousseau 

 

O livro “Emílio”, do pensador iluminista será utilizado como suporte 

teórico para se cumprir uma finalidade específica, associar o princípio do  

bom selvagem a duas emblemáticas personagens rosianas:  

os meninos Miguilim e Dito, da novela “Corpo de Baile”. 

 

 

No tocante ao quinto eixo temático: o discurso grandioso da natureza, 

optou-se pelo seguinte corpus: 
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Heráclito de Éfeso e Empédocles de Agrigento 

 

São filósofos pré-socráticos empiristas que estudaram as relações da 

natureza, fundamentada nos elementos principais – água, terra, ar e fogo – 

com a sociedade humana de seu tempo. 

Ambos afirmam que o homem só consegue compreender os elementos 

e suas relações consigo a partir de observações e vivências empíricas. 

O empirismo será apropriado a este eixo para explicar as relações das 

personagens rosianas com a natureza, fundamentalmente com os rios.  

Empédocles é considerado o principal filósofo pré-socrático a estudar 

os elementos naturais. 

Heráclito define o elemento fogo como elemento norteador do homem. 

Este ponto de vista será crucial para a análise do espírito da jagunçagem, 

principalmente do espírito que caracteriza Riobaldo, também chamado de 

Tatarana – Lagarta de Fogo. 

 

Gaston Bachelard 

 

Pensador que se apropria do empirismo pré-socrático, aplicando-o a 

estudos literários e humanos, com criatividade e poeticidade. 

Será importante a este eixo por enriquecer as explicações que serão 

feitas a respeito do discurso da natureza rosiano, sobretudo quanto ao estudo 

das águas e dos rios. 

 

Humberto Maturana e Francisco Varela 

 

Dupla de pensadores e biólogos que mais se dedica à teoria do 

pensamento sistêmico.  

Será utilizada para defender a ideia de que a natureza rosiana, devido 

a uma grande relação entre as partes, ajusta-se à concepção sistêmica. 

O pensamento sistêmico propõe que cada item da natureza, seja 

vegetal, animal ou mineral, está inserido em uma rede de relações 

indissociáveis. Logo, se um são todos, então todos são um. 
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Fritjof Capra 

 

Mais um representante da corrente sistêmica, entretanto, apresenta 

uma leve diferenciação discursiva com relação aos demais teóricos do 

assunto, pois também aplica à concepção sistêmica alguns tópicos oriundos 

das ciências ocultas. 

Capra possui uma visão cosmológica do pensamento sistêmico, a qual 

se ajustará ao estudo das totalidades imanentes à discursividade rosiana, 

quando pautada nas relações do homem com a natureza. 
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EIXOS TEMÁTICOS DISCURSIVOS ROSIANOS 

 

 

1 – O Discurso Amoroso, Passional, Andrógino e Compassivo. 

 

O 1º grupo correspondente aos eixos temáticos discursivos rosianos 

é O Discurso Amoroso, Passional, Andrógino e Compassivo. 

 

Paixão. Padecimento. Desolação. Vida e Morte. 

Amor. Fortalecimento. Contemplação. Morte e Vida. 

Androginia. Encadeamento. Fusão. Em Vida, na Morte. 

 

O fenômeno estipulado por  Greimas (1978) da passionalidade nos 

serve como aferidor de movimentos, um instrumento linguístico-literário pelo 

qual podemos conferir como se manifestam e se delimitam as ações de 

personagens rosianas. 

Conforme o caráter da personagem, além de sua maneira de se 

relacionar com a sociedade, analisando-a e julgando-a, por meio da 

aceitação ou inadaptação, flexibilidade ou recorrência, constância ou 

instabilidade, percebem-se rastros de redundância ou de alternância do ser 

no decorrer do discurso narrativo.  

A estagnação passional geralmente está associada a uma relativa 

ignorância das alternâncias ou a uma excessiva racionalização 

demonstradas por certas personagens. Zé Bebelo, um dos principais chefes 

da jagunçagem, presente na obra-prima “Grande Sertão: Veredas”, gira sua 

leitura de mundo, em certos momentos, em torno de si mesmo. 

O trecho destacado a seguir aponta para esta terrrível condição que 

assola Zé Bebelo: “Vou achar o Hermógenes no Liso, no Liso do Sussuarão, 

porque lá ele está escondido” (ROSA, 1995, p. 344). 

Esta dedução precipitada quase levou os jagunços de Joca Ramiro às 

ruínas, visto que perambularam a esmo em um ambiente inóspito, desértico 

e nada encontraram. 
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Riobaldo enfatiza: “Nem mesmo o Demo se esconderia ali” (ROSA, 

1995, p. 357). 

 Perder o foco, com tamanha facilidade, imprudência e ingenuidade 

faz do líder dos jagunços Zé Bebelo refém de uma série de sistematizações, 

que quase sempre qualificam graves erros de estratégia logística durante as 

seguidas buscas pelo Sertão em busca de Hermógenes e Ricardão. Em 

certas ocasiões, Zé Bebelo chega a agir tão desconsertadamente que 

parece estar desnorteado e embebido por uma visão quase quixotesca, 

tentando, deste modo, obter um efeito reparador às suas ignorâncias diante 

de um espaço cênico “móvel e imprevisível”, tão repleto de armadilhas e 

agruras estabelecido pelo Sertão. 

O antes sertanejo, depois jagunço, e finalmente fazendeiro e narrador 

autobiográfico em 1ª pessoa Riobaldo, personagem protagonista do 

monumental “Grande Sertão: Veredas”, apresenta, com base no que salienta 

Greimas (1978),  um estado de ambiguidade passional, o que 

progressivamente o torna vacilante e instável, afinal ele, mais do que 

qualquer outro, carrega dentro de si os próprios sertões e veredas da 

existência humana, conforme se verifica no seguinte excerto: “A vida é muito 

discordada. Tem partes. Tem artes. Tem neblinas. Tem as caras todas do 

Cão e as vertentes do viver” (ROSA, 1995, p. 46). 

No que concerne à visão de Greimas (1975, p. 68): 

 “O desespero comporta um dispositivo modal de tipo conflitual, no que o 

‘querer-ser’, de um lado, e os ‘saber-não-ser’ e ‘não-poder-ser’, de outro, 

coabitam, contradizem-se e contrariam-se, provocando a ruptura do sujeito”.  

Riobaldo é pungentemente marcado pelo desespero. As sinas que 

revestem e moldam o seu caráter se estruturam e se fundamentam a partir 

de uma tensividade discursiva, manifestada por conflitos e contradições, 

como se verifica em: “Manter firme uma opinião, na vontade do homem, em 

mundo transviável tão grande, é dificultoso” (ROSA, 1995, p. 48). 

O ser desesperado reflete-se no seu fazer épico e exasperado. Em 

um contínuo processo de evolução, descoberta e redenção, cuja recorrência 

de tragicidades caracteriza um viés de ascese por meio da martirização, 

Riobaldo tenta metafísica e ontologicamente compreender os mistérios do 

mundo (sertão), do homem do mundo (sertanejo), das maiores abstrações 
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em meio à concretude humana (Deus e o Diabo), dele mesmo enquanto 

sujeito (Riobaldo), da figura amada enquanto objeto de desejo e 

contemplação pelo sujeito (Diadorim) e do amor enquanto sentimento puro, 

verdadeiro, intenso, não tolerado nem convencionado socialmente – e, 

portanto, impossível (Diadorim). 

Conforme Nunes, ao analisar o amor na obra rosiana (1969, p. 137):  

 

[…] o tema do amor ocupa, na obra essencialmente 

poética de Guimarães Rosa, uma posição de destaque. 

Em “Grande Sertão: Veredas”, onde aparece 

entrelaçado com a existência do Demônio e da natureza 

do Mal, atinge extrema complexidade e envolve 

diversos aspectos que compõem toda uma ideia erótica 

da vida. 

 

Também de acordo com Nunes (1969, p.137), ao discorrer a respeito 

dos amores que caracterizam a personagem central Riobaldo:  

 

[…] o jagunço Riobaldo, de “Grande Sertão: Veredas”, 

conhece três espécies diferentes de amor: o enlevo por 

Otacília, moça encontrada na Fazenda Santa Catarina, 

a flamejante e dúbia paixão pelo amigo Diadorim, e a 

recordação voluptuosa de Nhorinhá, prostituta, filha 

daquela Ana Dazuza, versada em artes mágicas. São 

três amores, três paixões qualitativamente e 

quantitativamente diversas, mas que chegam por vezes 

a interpenetrar-se. 

 

O tríplice recalque do amar/ saber-se estar a amar/ não poder amar 

como antissocialmente teria de ser, a fim de que se desencadeassem 

naturalmente o devir transparente do sujeito e o devir glorioso do amor, 

acarreta um elevado índice de tensividade discursiva ao âmago do narrador 

do romance “Grande Sertão: Veredas”. 

Nem mesmo a dupla tensão passional, também semeada e movida 

pelo desespero, que induz Riobaldo a ver/sem notar, admirar/refutar, 
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acentuar/atenuar, fazer/desfazer, pactuar/negar no decorrer de suas inter-

relações com o Diabo consegue se sobrepor e anular a sua desolação 

máxima: a de amar sem poder amar. 

Na visão de Guimarães (2012, p. 7) existe um compartilhamento 

doloroso e simétrico deste amor impraticável, quando diz: “Se o trágico para 

Riobaldo é amar um homem, para Diadorim o trágico é não poder revelar ao 

homem que o ama a sua condição feminina¨”. 

O recalque se constata ao se evitar o devir do ser, ao não externalizar 

o que se represa, negando assim a fluidez amorosa, sobretudo quando esta 

deveria aflorar mutuamente entre dois seres privilegiadamente ligados por 

uma química espiritual, maior e transcendente.  

Refiro-me ao princípio da Androginia Anímica, explicada a priori por 

Platão (2000), magistralmente, em sua obra “O Banquete”, posteriormente 

revisitado por Carl Gustav Jung (1970), em seu livro “O Eu e o Inconsciente”. 

Às vezes, alguns estudos acidentalmente acabam por deturpar o 

conceito de androginia revelado por Platão, daí encontrarmos encaixes 

conceituais deslocados dos conceitos originais de animus/anima em alguns 

ensaios que discorrem sobre tal assunto. 

Otacília, com quem Riobaldo veio a casar-se depois de suas epopeias 

como jagunço pelo sertão, não pode, de maneira alguma, ser apontada 

como a “anima” de Riobaldo.  

Com base no trecho a seguir, de “Grande Sertão: Veredas”, Rosa 

(1995) sugere o sentimento específico que Riobaldo nutre por Otacília: 

“Decidi voltar à Fazenda Santa Catarina, porque em Otacília encontrei calma 

e  doçura”. 

Partindo-se de Platão, devemos relembrar que almas gêmeas – aliás, 

também nomenclatura cunhada pelo filósofo grego – precisam ser afins em 

âmbito físico e espiritual. Tanto a completude quanto a reciprocidade, 

condições andróginas, só se encaixam em plenitude quando justapomos a 

figura masculina de Riobaldo à figura disfarçadamente masculina (mas de 

traços e gestos naturalmente afeminados) de Diadorim. 

As manifestações discursivas da atração, do desejo e do amor, em 

plenitude e reciprocidade, entre Riobaldo e Diadorim, já aparecem, embora 

com bastante leveza, poesia e sutileza, nas entrelinhas, quando Riobaldo 
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narra o dia em que se conheceram à margem do estreito e pequeno Rio de 

Janeiro, próximo de sua foz, no Rio São Francisco. 

A esta época, Diadorim apresentara-se como sendo apenas Reinaldo. 

A atração mútua, desconsiderando-se qualquer obviedade de “platonismo” 

infanto-juvenil, brotara ali e naquele instante. Nas águas sagradas de dois 

rios que se encontram e se fundem, os dois adolescentes selam, em uma 

aventura de barco, o casamento ancestral de suas almas. 

Rosa (1995) nos apresenta o profundo sentimento que proveio deste 

primeiro encontro entre Riobaldo e Reinaldo, ao salientar que “aquele sabia 

desde o primeiro instante que sua vida não seria mais a mesma”. 

Na foto a seguir, pode-se contemplar o lugar em que Riobaldo e 

Reinaldo se conheceram, ainda crianças, sentindo mutuamente seus 

corações baterem em sincronicidade a partir dali. Diante da Barra do Rio de 

Janeiro (à direita) no Rio São Francisco - depositário de sonhos do sertão  

(à esquerda), em um momento de poesia visual: 

 



 71 

 

 

 

Acima, temos a oportunidade de conhecer através desta fotografia  

a vendinha à beira do Rio de Janeiro, em que Riobaldo foi comprar 

mantimentos para sua mãe, na mesma ocasião em que encontrou, pela 

primeira vez, o destemido “menino” Reinaldo. 

Jurar amor eterno ao pé do altar, união na alegria e na tristeza, na 

saúde e na doença, não querem dizer necessariamente que as almas dos 

cônjuges estejam em acordo passional com os enunciados matrimoniais. 

Otacília, a esposa de Riobaldo, apesar de bonita, simpática, 

compreensiva e companheira-ouvinte, preenche muito mais uma lacuna 

social e maternal do que uma incompletude espiritual. Riobaldo chega a 

descrevê-la fisicamente de maneira que lembra Nossa Senhora, mais uma 

evidência de que não poderia haver uma androginia entre o casal; o que 
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existe, na verdade, é uma relação inconsciente de transferência do arquétipo 

da Mãe e Mulher Santa e Honesta à mulher do protagonista. 

Maria Deodorina (Diadorim, Reinaldo) está em sincronicidade emotiva 

e amorosa com Riobaldo, porém, para o desespero de ambos, não poderão 

materializar essa perene sensação, embora a consubstanciação anímica 

entre ambos seja frequente na narrativa. A admiração é sempre intensa e 

duradoura de um para com o outro. Claro que a exaltação das qualidades de 

Diadorim se sobrepõe ao seu contrário, até porque Riobaldo é o narrador da 

história. Esteticamente, dentro da ótica estrutural de um romance 

contemporâneo, mas com cargas discursivas epopeicas, medievais, 

barrocas e românticas, seria indelicado e despropositado exaltar mais a 

Riobaldo do que a Diadorim. Além disso, ao se privilegiar as descrições 

físicas e psicológicas de Diadorim, nós, leitores, ficamos mais enternecidos e 

solidários com o desespero de Riobaldo. Eu diria ainda que, nós, leitores-

receptores-incorporadores, por nos tornarmos simbolicamente co-autores do 

processo interlocutório discursivo, também vamos nos desesperando, assim 

como ele. 

Segundo Jung (1971, p. 75) “o reconhecimento das realidades 

interiores é absolutamente necessário, uma ‘conditio sine qua non’ para que 

se considere com seriedade máxima o problema da anima”. 

Devido à impossibilidade de concretização do amor entre Riobaldo e 

Diadorim, seja pelo confrontamento social ou pela vingança a todo custo que 

a moça empreende contra o assassino de seu pai, a imaginação funciona 

como um escape contra o enlouquecimento. Percebe-se esse estratagema 

de sublimação em muitas das narrações de Riobaldo acerca de Diadorim, 

como por exemplo, no seguinte trecho: 

 

Mesmo no fim de tanta exaltação, meu amor inchou, de     

empapar todas as   folhagens, e eu ambicionando de 

pegar em Diadorim, carregar Diadorim nos meus 

braços, beijar as muitas demais vezes, sempre. (G.S.V.: 

1995, p. 275) 
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Pela ótica de Freud, destacando o que transpassa o prazer (1980 - c):  

 

[…] muito além do princípio do prazer, está uma 

vontade de se firmar com o outro, no outro e a partir do 

outro, pois a materialização de um sentimento, 

entendido reciprocamente, seria uma possibilidade de 

concretude amorosa. 

 

O reconhecimento do amor mútuo entre Riobaldo e Reinaldo revela-

se no discurso rosiano, como se pode observar em: 

 

[…] Coração cresce de todo os lados. Coração vige feito 

riacho colominhando por entre serras e varjas, matas e 

campinas. Coração mistura amores. É que tudo nele 

cabe. 

 

De acordo com Aristóteles (2000, p. 42), em sua obra “Retórica das 

Paixões”, em que aborda a respeito da linguagem do amor:  

 

A imaginação tem precisamente por função, manter 

presentes no espírito essas sensações depois de se 

terem produzido. As paixões têm uma função 

intelectual, epistêmica, operam como imagens mentais, 

informam-me sobre mim e sobre o outro tal como ele 

age em mim (prazer/sofrimento). 

 

O martírio da dor, em contrapartida, fortalece o amor. Identifica-se o 

valor, o peso, a medida, a distância, o tamanho do amor através da noção 

de perda ou de ausência do próprio amor. Apesar de parecer contraditória 

esta lógica de verificação amorosa, na verdade ela chama a atenção para o 

fato de que se a sensação de perda não fosse a prova máxima da existência 

do amor, o que de fato poderia consistir como uma evidência deste amor. 
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No que concerne à visão amorosa de Schopenhauer (2001, p. 22)  

“o amor se consubstancia através da dor”. Isso implica que, sem sofrimento 

não há complemento, sem dúvida não há certeza e sem desespero não há 

reconhecimento. Por conta disso que as seguidas aflições passadas ora por 

Riobaldo, ora por Diadorim, ora por ambos, proporcionam a sustentação do 

paradoxo amoroso que ambos padecem e desfrutam platonicamente.  

Diadorim não pode revelar-se totalmente a Riobaldo, pois precisa a 

todo custo vingar a morte de seu pai, o respeitado líder dos jagunços Joca 

Ramiro, de maneira a estabelecer um gesto reparador extremo de sua 

condição deslocada das peças que compõem o Complexo de Édipo. Ou 

seja, Diadorim prioriza a vingança contra Hermógenes, que assassinou Joca 

Ramiro, e que, ao instituir a ausência, desfez os arquétipos do líder íntegro e 

democrático e do pai protetor e exemplar, a tentar materializar o vertiginoso 

amor que a devora e a consome por Riobaldo. 

Em contrapartida, Riobaldo, preso às convenções sociais e às fortes 

tradições machistas e patriarcais sertanistas, não vê saída para assumir, 

com clareza, seu sentimento perante Diadorim. O eu social oprime ou eu 

individual de Riobaldo, o que acarreta uma personagem de impressionante 

perfil “duplo”, dos mais significativos já engendrados na literatura universal. 

Esta asfixiante e constrangedora situação só reforça a fatídica condição de 

Riobaldo, a de lutar o tempo todo contra si mesmo, contra seus “próprios 

demônios” interiores. 

Porém, seguindo a ótica de Schopenhauer (2001), “é o caos que 

organiza os sentimentos, enquanto a desestrutura estrutura os sonhos e as 

tormentas interiores”.  

Estas tormentas, que Freud e Jung denominam como sendo 

neuroses, alimentam a instância do amor; sendo assim, dentro desta lógica, 

sofrer fisicamente coincide com uma extrema, embora trágica, conduta de 

preservar o que se sente. 

O sociólogo alemão Bauman (2009, p. 45) critica o amor líquido, ou 

seja, aquele que se dilui facilmente, como sendo o modo de “amar” que 

predomina nas sociedades mais modernas, em que as pessoas são 

subitamente descartadas como se fossem coisas, constituindo-se, assim, 

uma cadeia escancarada de consumo compulsivo de “seres-coisas”. 
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Representação simbólica e escultórica de Diadorim no Portal Grande Sertão, 

localizado em Cordisburgo, cidade-natal de Guimarães Rosa. Diadorim, 

apropriando-se do pensamento de Bauman, divide um amor sólido, embora 

não materializado, com Riobaldo. 
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Representação simbólica e escultórica de Riobaldo no Portal Grande Sertão, 

localizado em Cordisburgo, cidade-natal de Guimarães Rosa. Riobaldo, 

apropriando-se do pensamento de Bauman, divide um amor sólido, embora 

não materializado, com Diadorim. 
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O amor entre Riobaldo e Diadorim, embora não se materialize durante 

toda a narrativa, resiste bravamente nos âmagos dos protagonistas “amigos 

e amadores”. Verifica-se, portanto, que, mesmo afetados por medos, 

cerceamentos e proibições introjectadas, castrações morais e outros limites 

que restringem a relação, o amor de ambos é sólido, o que ratifica não 

somente o conceito de Baumam, mas também o de Schopenhauer. 

De acordo com o filósofo francês Comte-Sponville (2000, p. 92):  

 

[…] viver inteiramente uma sensação de luto significa, 

mesmo que atordoado pela máxima tragicidade, provar 

intensamente a sensação do verdadeiro amor que se 

pode sentir pela pessoa que recentemente veio a 

falecer. 

 

Por meio da irreparável perda, confirma-se o quão grande era, ou 

não, o sentimento amoroso que se supunha nutrir pelo ser amado. 

Analisando-se a narrativa, deduz-se, com todas as obviedades, que a 

perplexidade que se instala em Riobaldo após a morte de Diadorim, seguida 

da revelação de seu gênero, confirma o amor “descomunal e monumental” 

que o “bardo” guardava (e, muito provavelmente, para sempre guardaria) 

estancado no peito e na memória. 

Como ressalta, em “Grande Sertão: Veredas”, o narrador Riobaldo: 

“Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, mais, é só a fazer outras 

maiores perguntas” (ROSA, 1995, p. 45). 

A memória funciona, na construção do discurso, para Riobaldo contar 

a sua vida e o flagelo de sua existência ao leitor, que se deixa levar por este 

enternecimento enunciativo. Porém, o recurso mnemônico do narrador é 

subsidiado por um nobre e reparador objetivo: trazer à luz do pensamento 

sua eterna companheira, considerando-se que o mecanismo seletivo da 

lembrança age como um fenômeno capacitador e desencadeador 

inquebrantável de completude platônica, idealizada e espiritual. 

Há ainda, no discurso rosiano, o registro do amor compassivo, como 

nos casos da dupla “Dito e Miguilim”, da novela “Miguilim” do livro “Corpo de 

Baile” e da “Menina de Lá”, da coletânea de contos “Primeiras Estórias”. 
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Do livro “Primeiras Estórias”, de Rosa (1995, p. 402), pode-se extrair 

um trecho do conto “A menina de lá” que nos bem ensina que o amor pode 

provir de um estado de espírito elevado interior: 

 

Conversávamos agora. Ela apreciava o casacão da 

noite. […] Cheinhas! […] Chamava-as de estrelinhas 

pia-pia […] Olhava as estrelas […] Repetia: Tudo 

nascendo! […] Essa sua exclamação, dileta, em muitas 

ocasiões, com o deferir de um sorriso. 

 

O amor compassivo é compreendido como um amor de respeito, 

solidariedade e compaixão pelo ser humano. Não é à toa que as três 

personagens rosianas mais admiráveis pela complacência são crianças, 

arquétipos depositários da pureza, símbolos da vida em simplicidade, sem 

ostentação, profundamente rica, por notar-se em simbiose com a 

comunidade e a natureza. 

Dito, irmão de Miguilim, principalmente, mostra-se, diante de qualquer 

contexto, um ícone da indelével compaixão, traço firme que faz da 

personagem o maior exemplo da teoria de Rousseau acerca do “bom 

selvagem” no decorrer de todo o discurso rosiano. Dito simboliza a castidade 

da virtude, a generosidade, a serenidade e a aceitação de qualquer 

dificuldade, fazendo desta uma espécie de catapulta para a felicidade, que é 

pertinente a todos, inclusive os mais miseráveis. 

Este amor compassivo, modelo de simplicidade e de projeção infinita 

a todos que o cercam aproxima-se de uma concepção de amor revestido de 

fraternidade e senso de igualdade. Ou seja, Dito e Miguilim personificam o 

amor verdadeiro, porque amam incondicionalmente a todas as criaturas sem 

distinção. A passagem a seguir da novela “Miguilim” ilustra com propriedade 

o amor compassivo:  

Miguilim, Miguilim, vou ensinar o que agorinha eu sei: é 

que a gente pode ficar sempre alegre, mesmo com toda 

coisa ruim que acontece acontecendo. A gente debe de 

poder ficar então mais alegre, mais alegre, por dentro! 

(ROSA, 1995, p. 912) 
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2 – O Discurso Religioso, Iconográfico, Redentor e Transcendente. 

 

O 2º grupo correspondente aos eixos temáticos discursivos rosianos 

é O Discurso Religioso, Iconográfico, Redentor e Transcendente. 

 

Fé. Muita Fé. Extrema Fé. Sempre Fé. 

Força tão poderosa que até Deus assusta. 

Provação. Sofrimento. Superação. Encantamento. 

Deus escreve certo por linhas tortas e errado por linhas certas. 

Deus desescreve o mal do bem e circunscreve o bem do mal. 

Carece de ter Fé. Muita Fé. Extrema Fé. Sempre Fé. 

Pois há de chegar a nossa hora e a nossa vez. 

O sagrado pode vir de Aparição, de Enviamento, de Incorporação. 

Pode vir da menina de lá consubstanciada em menina de cá. 

Pode vir de Deus consubstanciado em Cristo e em Homem. 

Mas também pode vir de forma inesperada, de Estouro de Boiada, da 

Sabedoria dos bichos e das plantas, do burrinho-Salvador,  

das prosas bovinas, da delirante febre de crepúsculo de hora finda, de 

Reza forte pra São Marcos, do Desfazer de Desgraça-feita.  

E ainda pode vir de Covil, de Emboscada, de Duelo, de Punhal,  

de Faca Amolada, de Pólvora, de Alma Desembestada, 

De morte morrida e morte matada. A ferro frio ou fervente ferroada.  

De Dor em Dor. De Flagelo em Flagelo. De Chaga em Chaga. 

A gente cresce, sobe pra Deus.  

Travessia em Transcendência. Ascese. 

 

Guimarães Rosa apresenta em seu discurso um viés fortemente 

transcendente, caracterizado por uma rara e inspiradíssima polivalência de 

enunciados, ora decantados de uma vasta seara católica, envolta de mitos, 

santos e parábolas bíblicas, ora absorvidos dos mitos populares, das 

superstições, das mineiridades, das histórias provindas da família e 

postergadas pela oralidade e por um peculiar e inusitado panteísmo, como 

podemos perceber na sequência de trechos: “Deus come escondido, e o 

Diabo sai por toda a parte lambendo o prato”  (GSV, 1995, p.24). 

http://frases.globo.com/guimaraes-rosa/8772
http://frases.globo.com/guimaraes-rosa/8772
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Deus nos dá pessoas e coisas, para aprendermos a 

alegria... Depois, retoma coisas e pessoas para ver se já 

somos capazes da alegria sozinhos... Essa... a alegria 

que ele quer (GSV, 1995, p. 266). 

 

 

Que Deus existe, sim, devagarinho, depressa. Ele existe - 

mas quase só por intermédio da ação das pessoas: de 

bons e maus. Coisas imensas no mundo. O grande 

sertão é a forte arma. Deus é um gatilho?  

(GSV, 1995, p.78). 

 

 

A gente viemos do inferno – nós todos – compadre meu 

Quelemém instrui. Duns lugares inferiores, tão monstro-

medonho, que Cristo mesmo lá só conseguiu aprofundar 

por um relance a graça de sua sustância alumiável, em 

as trevas de véspera para o Terceiro Dia. Senhor quer 

crer? Que lá o prazer trivial de cada um é judiar dos 

outros, bom atormentar; e o calor e o frio mais 

perseguem; e, para digerir o que se come, é preciso de 

esforçar no meio, com fortes dores; e até respirar custa 

dor; e nenhum sossego não se tem  

(GSV, 1995, p. 64, 65).  

 

Compara esse inferno com as atitudes cruéis e homicidas 

de certos homens no plano terrestre, levando-o a 

suspeitar se tais seres não teriam escapado ou sido 

liberados do reino de Lúcifer antes do tempo  

(GSV, 1995, p. 65). 

 
 

 A partir deste contorcionismo de palavras, Guimarães Rosa consegue 

extrair da tradição popular a consistência para sua literariedade erudita. Em 

outras palavras, o autor consegue através do cruzamento da oralidade e de 

seu eruditismo pessoal uma combinação rara na literatura de qualquer época.  

 Guimarães Rosa se apropria de todo e qualquer mito ou lenda, seja 

pagão ou cristão, preferencialmente semeado em meio popular, 

recondicionando-o à maneira de seu próprio discurso, caracterizado por uma 

forma de confecção naturalmente mais refinada e rebuscada. 

 

 

http://frases.globo.com/guimaraes-rosa/10842
http://frases.globo.com/guimaraes-rosa/10842
http://frases.globo.com/guimaraes-rosa/10842
http://frases.globo.com/guimaraes-rosa/10842
http://www.belasfrases.com.br/frases/frase/3265/
http://www.belasfrases.com.br/frases/frase/3265/
http://www.belasfrases.com.br/frases/frase/3265/
http://www.belasfrases.com.br/frases/frase/3265/
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A imagem abaixo traz a Praça do Cruzeiro, em Serra das Araras, típico 

vilarejo simples, com uma população predominantemente católica, traço muito 

comum e ainda muito forte ao longo de todo o estado de Minas Gerais: 

 

 

 

É  a partir do quotidiano das pessoas mais simples que o autor 

costuma buscar a essência de sua discursividade de temática religiosa. 

As rezas, as lendas, os medos, os amuletos, as festividades afloram 

naturalmente em seu discurso, como por exemplo em: “O senhor não esteve 

lá. O senhor não escutou, em cada anoitecer, a lugúmen do canto da mãe-da-

lua” (ROSA, 1995, p. 217). 

Também no que diz respeito à construção de suas personagens, 

notam-se muitas questões, dúvidas, medos e demais vivências religiosas em 

torno de suas rotinas, posturas, manias, maneiras de pensar, agir, refletir e 
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tomar decisões. Em outras palavras, quase todas as personagens rosianas 

apresentam algum vínculo com a religiosidade. 

Esta religiosidade pode servir a cada personagem como um mero meio 

de especulação, mas muitas vezes, representam oportunidades de reflexão, 

crescimento, ascese, transcendência e renovação. 

Riobaldo, máxima personagem das obras rosianas, parece até 

cansativo mencionar isso aos dedicados leitores do autor, funciona como o 

averiguador, o comprovador, o catalisador e a testemunha do alegórico 

conflito existencial entre as forças do bem e do mal. Riobaldo, rio e bardo, 

encarna uma função indigesta de uma espécie de “rio verbal”, pois é 

exatamente por trás das intenções  retóricas que deflagram o discurso, que se 

encontram misturadas e diluídas as grandes oposições humanas. 

Nos insistentes redemoinhos da consciência, Riobaldo depreende a 

vereda divina nas reentrâncias do sertão infernal.  Deus se faz e se ergue 

através do caos, ou seja, o seu devir acompanha o devir dos homens, sendo 

que a evolução do espírito está profundamente associada ao concomitante 

padecimento da carne. 

O pacto, tratado de vínculo entre uma parte com forças relativas e 

limitadas com outrem de fartos poderes, deriva das antigas mitologias. Tanto 

na Bíblia quanto nas narrativas míticas pagãs percebem-se ocorrências de 

pactantes e pactários. Abrahão, Jacó, Moisés, Salomão, Davi, Elias, entre 

outros, estabeleceram seus pactos com Deus, já Salomé, Herodes e Judas 

deixaram-se seduzir pelo Diabo. Na mitologia grecorromana Héracles e 

Perseu associaram-se a Zeus, enquanto a Górgona, o Cérbero e as Quimeras 

tornaram-se criaturas filiadas ao Hades. 

Hamlet, Fausto, Dr. Fausto e Dorian Gray formalizaram os seus pactos 

no discurso literário, com base em muitos teores advindos da oralidade e das 

tradições folclóricas campesinas, tal como ocorreria com Riobaldo. 

O pacto se faz necessário como um “instrumento radical de prova de 

verificação” das verdadeiras forças e potências do bem e do mal. O pacto 

permite a instância e a viabilização da travessia, como se fosse o gerador de 

um transe permanente na personagem de Riobaldo, que a experimenta e a 

penetra, a fim de que em meio à turbulência, pudesse se encontrar e 

concomitantemente conseguisse contemplar a luz e a esperança. 
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Acima, uma gravura do Liso do Sussuarão, pedaço do inferno na terra 

onde, em meio a uma angústia profunda, Riobaldo pode ter firmado um pacto 

com o demônio a fim de desvencilhar-se de suas chagas existenciais. 

Uma frase desconcertante oriunda de Riobaldo, em meio a uma das 

suas recorrentes crises soa paradoxal ao leitor - “O diabo é às brutas, mas 

Deus é traiçoeiro”! alimentando naquele que o lê uma inquietude com relação 

à possibilidade do “bardo dos rios”  ter feito um pacto, embora depois pudesse 

ter se arrependido, daí a sua mudança de raciocínio abrupta ao término do 

“Grande Sertão: Veredas” (ROSA, 1995, p. 298). 

Esta experiência do duplo, de incorporação simultânea dos contrários, 

é algo que Nietzsche (2002, p. 191) explica como sendo: 

 

[…] a anulação das oposições, uma vez que toda   

tentativa de se estabelecer uma relação maniqueísta 
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com as coisas, sobretudo com as sensações humanas, 

é vã, vaga e estúpida. 

 

Bosi (2003, p. 35) destaca a perpetuação dialética “Céu, Inferno” na 

discursividade do “Grande Sertão: Veredas”, ao afirmar que existe em 

Riobaldo “uma contínua sobreposição de oposições; sendo que a aparente 

loucura da personagem nada mais é do que uma tentativa inconsciente de 

aceitação do inefável”. 

Mas todo o padecimento eleva a condição de mártir de Riobaldo, em 

concordância com os sábios dizeres de Agostinho (2005, p. 34): “Quanto mais 

me via circundado e imerso em trevas, mais luz eu sentenciava a mim mesmo 

ter de buscar”. 

Augusto Matraga, ao lado de Riobaldo, é a personagem que melhor 

representa este mergulho agostiniano profundo na escuridão, para “no fundo 

do poço” encontrar algum tesouro de luz espiritual. 

Conforme a essência do conto “A Hora e A Vez de Augusto Matraga”, é 

nítida a sua construção a partir da descontrução concomitante à humilhação 

que faz de Augusto, em parte, uma espécie de “Jó” rosiano, que quanto mais 

é esfolado, mais consegue renovar a “pele da alma”, como se pode perceber 

por este raciocínio de Ramos (1968, p. 73): “Quanto mais apanhava, mais 

humilhação sofria, o processo de fenomenologia se dava e era então que 

mais ‘augusto’ Augusto renascia”. 

Cabe frisar que outra personagem, o Augusto Matraga, protagonista do 

último conto de “Sagarana” é mais um que atravessa desertos de martírio, 

humilhação e desolação espiritual, a fim de resgatar a sua dignidade, ratificar 

“a sua tardia generosidade e, sobretudo, obter em tempo hábil a sua glória e 

alcançar a redenção antes da própria morte. 

Vislumbra-se na personagem do burrinho pedrês, primeiro conto de 

“Sagarana”, o princípio do bom samaritano, daquele que luta de maneira 

ininterrupta e perseverante, daquele que não perde a fé, daquele que não 

sucumbe às fraquezas e demais humilhações, daquele que se oferece para 

solucionar questões quase impossíveis. O burrinho também opera, 

discursivamente, como um símbolo dos mais representativos do Cristianismo 

e, ainda por cima, encaixa-se com coerência à caracterização do animal 
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escolhido, visto que o burro constitui uma forma de vida indelével na rotina do 

sertanejo, alguém também marcado pela fé, pela devoção, pelo trabalho, pela 

doação e pela simplicidade, qualidades essencialmente messiânicas. 

É interessantíssima a construção como se fosse de um “tríptico 

sagrado” dos contos que abrem, intermedeiam e encerram “Sagarana”, 

respectivamente “O burrinho pedrês”, “São Marcos” e “A hora e a vez de 

Augusto Matraga”.  

No “burrinho pedrês”, aprende-se que a bondade deve nortear os 

homens de bem, ratificando-se ser esta prática uma via de ascese, como 

ensina a parábola bíblica de “O bom samaritano”. Como se vê na narrativa de 

“Sagarana” de Rosa (1995, p. 23): “Não se importando a chuva nem 

esmorecendo com a tormenta, o burrinho simplesmente continuava”.  
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Em “São Marcos”, aprende-se que a natureza é um reflexo da perene, 

viçosa e exuberante criação divina, bem como que o exercício religioso da fé 

requer força e concentração máxima, a fim de que a ascese se amplie através 

da oração, constituindo-se, portanto, poderoso antídoto contra os males da 

humanidade. 

Em “A Hora e a Vez de Augusto Matraga”, aprende-se que todos 

merecem uma segunda chance, que são possíveis radicais inversões de 

comportamento e que a dor martiriza o homem, funcionando menos como 

castigo e mais como instrumento capacitador de redenção da alma e de 

ascese religiosa do espírito, pautada na perseverança do indivíduo. 

Os flagelos carnais suscitam limpezas espirituais, e quanto mais se 

resiste à dor, mais se glorifica a essência do ser, renovado pelo martírio físico 

em detrimento do alcance da iluminação. 

No livro “Primeiras Estórias”, o conto “A menina de lá” chama muita 

atenção pelo aspecto da religiosidade, representado pela maneira peculiar e 

sensível pela qual a protagonista Nhinhinha desenvolve sua percepção de 

Deus e, a partir daí, dá-se a sua interação com o plano divinal. 

O trecho em destaque expressa esta forma de conexão entre a menina 

e o Senhor: “Rezar muito e ter fé, porque as coisas estão todas amarradinhas 

em Deus” (ROSA, 1995, p. 278). 

A menina de Lá é uma representante do “Lá Aqui”, ou seja, possui 

uma percepção especial do plano superior, como se nela houvesse algum 

estigma indelével da iluminação divina, típica dos enviados por Deus de Lá 

para cumprirem missões de paz, amor e generosidade  e servirem de 

referências para a família e a comunidade Aqui, no plano terreno. 

Nhinhinha, a menina-das-estrelinhas e das entrelinhas divinas, ensina 

até os mais sábios a arte de contemplar a criação primordial de Deus.  

O excerto selecionado demonstra a sua sapiência divina, acompanhada de 

uma metáfora que corresponde à proteção de Deus contra as trevas da terra: 

“E o seu dedinho chegava quase no céu, altura de urubu não ir”. (ROSA, 

1995, p.278). No caso, o urubu significa metonímica e metaforicamente uma 

representação do próprio mal, mas, que não consegue alcançar, muito menos 

enfraquecer, aquilo que se encontra no plano divinal. 
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A imagem acima corresponde à capela onde Miguilim e Dito, da novela 

“Campo Geral” foram batizados, na cidade de Jequitibá, próxima a Sete 

Lagoas, em Minas Gerais. 

Os signigficados dos nomes “Dito” e “Miguilim” possuem uma essência 

etimológica e toponímica vinculadas ao sagrado.  

Dito é quem diz, quem dita as regras divinas, aquele que não pensa 

antes de falar, mas que fala para fazer pensar. 

Miguilim seria um Miguelzinho, com dupla conotação, pois pode 

aparentar para muitos que desdenham sua rusticidade um “Miguelzinho” 
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qualquer, entretanto para os mais atentos observadores, deve-se constatar 

que “Miguilim” atua como em “Campo Geral” como uma espécie de anjo e 

arcanjo - similar a uma criança revestida de toda inocência e pureza e que 

protege a família e todos aqueles que passam por percalços no decorrer da 

narrativa, sobretudo as crianças que sofrem humilhações constantes de 

amigos, vizinhos e parentes. 

Como ressalta Miguilim: “o mole judiado vai ficando forte, mas muito 

mais forte! Trastempo, o bruto vai ficando mole, mole” (ROSA, 1995, p. 609). 

Dito e Miguilim constituem a “dupla da pureza ao mesmo tempo 

simples e divina”. Assim como é comum nas escrituras, os mais pobres são 

os mais bem-aventurados de Deus. 

Vivem no “Mutum”, o lugar mais miserável de todas as narrativas 

rosianas, numa área isolada do sertão, em que parece não haver 

comunicação com o resto do mundo. “Os lados do Mutum literalmente 

parecem ser uma terra de ninguém” (CANDIDO, 2005, p. 72). 

Mas, como uma dádiva divina, um simples par de óculos potencializará 

a visão de Miguilim a ponto de ele se encantar ainda mais com a criação 

divina. Tal como na alegoria da caverna de Platão, Miguilim, depois de que 

passou a usar óculos, vai enxergar ainda mais longe, como se tivesse 

recebido por empréstimo os olhos de Deus. 

Miguilim vai estudar na cidade grande, repetindo o itinerário do próprio 

Guimarães Rosa. E à medida que mais conhecimento obterá, mais 

reconhecimento dará à beleza das coisas mais simples da vida. Nenhum 

lugar vai substituir em seu coração a percepção de que o Mutum, apesar da 

pobreza, do isolamento e do esquecimento social, continuará sendo o seu 

lugar preferido. 

“Um dos ditos do Dito” mais intensos e ao mesmo tempo pautado em 

uma impressionante simplicidade ressoa assim: “O ruim tem raiva do bom e 

do ruim. O bom tem pena do ruim e do bom… Assim está certo” (ROSA, 

1995, p. 582). 
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A imagem a seguir é da capela erguida à Nossa Senhora na entrada da 

Fazenda da Sirga, na cidade de Três Marias, a qual foi edificada por 

Manuelzão, como cumprimento de uma promessa feita à sua mãe, conforme 

pode se verificar em relato que consta na novela “Uma estória de Amor”, 

presente na obra “Corpo de Baile”, publicada por João Guimarães Rosas no 

ano de 1956: 

 

 

 

 Exemplo de fé, devoção e respeito aos pais, aos mais velhos e aos 

compromissos com o divino, Manuelzão representa uma síntese de 

mineiridades que ainda afloram neste estado que, apesar das modernidades, 

ainda guarda com vigor uma tradicional maneira de se relacionar com Deus, 

alicerçada pelo exercício de uma profunda religiosidade. Como ressaltou 

Manuelzão em Uma Estória de Amor: “Mãe tem uma só, e que bom que é só 

da gente” (ROSA, 1995, p. 808). 
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3 – O Discurso Noturno, Convulsivo, Mítico e Misterioso. 

 

O 3º grupo correspondente aos eixos temáticos discursivos rosianos é 

O Discurso Noturno, Convulsivo, Mítico e Misterioso. 

A noite atravessa a noite. À noite, há silêncio, ou turbulência.  

Na noite, física. Na noite, metafísica. A noite é humana.  

Sensorial e sobrenatural. Mítica e mística.  

De verdade em verdade, a noite é uma renda de lendas.  

Noite, cortina negra de cetim, onde cândidas esperanças  

se refazem, renascem, então reluzem.  

A noite dos visionários. A noite dos cegos.  

A noite da Menina de Lá. A noite dos que estão aquém 

ou além da noite. A noite dos pactos. A noite dos desesperados.  

A noite daqueles que precisam de algum escape, 

que se permitem deitar, desalembrar, esquecer e dormir.  

A noite dos aflitos. E dos condenados. A noite de míseros achados 

entre inúmeros perdidos. A noite enxadrística, epifânica e esfíngica. 

Paradoxo interior e exterior. Noite pluma e Noite açoite.  

Paradoxo extremo. Assim é a noite rosiana. Nonada. Travessia. 

Ao explorar, em seu “discurso de negritudes”, diversificadas 

apresentações e representações em torno do plurissigno da noite, Guimarães 

Rosa impulsiona leitores, atentos a este aspecto, a expandirem suas 

reflexões acerca de alguns textos de sua autoria, e tais reflexões abastecem a 

Crítica Literária Moderna, garantindo a esta uma maior sobrevida, 

acrescentando-se a ela mais uma proposta analítica com base filosófica, 

antropológica, não  estrita ou exclusivamente calcada em teorias 

estruturalistas. 

            São inúmeras “as caras e almas” da noite. Há turvos rios de ondas 

cristalinas nas configurações noturnas rosianas. Algumas dessas paradoxais 

águas serão transpostas apenas pelas retinas dispostas a especular as 

abissais profundezas do literário, convulsivo e emaranhado “Mar de Rosa”. 
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            Verificar atentamente cada face reveladora da noite rosiana é realizar 

exaustiva e gratificante travessia rumo aos espelhos do célebre autor mineiro, 

o qual nos convida a penetrá-lo com os olhos, o coração, o cérebro, a 

intuição, a perplexidade, a indagação e equilíbrio entre senso e non sense. 

           A noite apresenta-se como componente estrutural de suas narrativas. 

Delimitadora, demarcadora, esta possui quase sempre uma função 

específica. 

           Tão vigorosa é a noite rosiana que chega a constituir-se personagem, 

transpassando a função de pano de fundo, rompendo a estática de mero 

cenário. Ela exerce influência fundamental na trama, como se fosse 

corresponsável por conflitos, pela modificação de cursos narrativos e de 

personagens. Muitas vezes funciona, no opera mundi das ações, como ponto 

de partida para tensões, epifanias e revelações, potencializando instantes 

climáticos de narrativas, ou definindo desfechos de protagonistas e 

antagonistas. 

            Com forte carga mística, a noite rosiana (linguagem negra)  

enlaça-se à vida sertaneja, como se sempre estivessem irremediavelmente 

ligadas por alguma pré-condição sobrenatural ou até mesmo uma  

pré-determinação cósmica. A noite condensa o lado obscuro do antropos, ao 

passo que expõe a tragicidade do homem do Sertão. No entanto este Sertão 

representa o Mundo, então poderíamos apontar o sertanejo não como um tipo 

regional, mas como um padrão de tragicidade extensível ao homem universal. 

            Observando-se o universo sertanejo de Guimarães Rosa, verificamos 

que a noite e também suas nuances características (o escuro,  

a negritude, o silêncio, o medo, o apavoramento, os mistérios,  

as crendices, as crenças, o luar, as estrelas, os sons, os gritos) se  

revestem de forte consistência mística, ou religiosa, ou ainda,  

é permeada de uma paradoxal mistura entre ambas. Em trechos de sua obra, 

a noite age como propiciadora de algo que irá ocorrer, portanto, tal como um 

narrador intruso, delimita os acontecimentos narrados. Para as personagens 

sertanejas rosianas, à noite tudo é possível e passível de acontecer. A noite 

costuma exercer fascínio nas comunidades por conta de sua aura de mistério, 

a qual advém, por natureza, dos costumes e das tradições preservadas pela 

oralidade. Assim que a claridade se esvai, então o misterioso ganha 
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“espacialidade e corporeidade negras”, daí o Universo se nota, fica bastante 

aparente, demasiadamente descoberto, abrem-se as brechas para o 

desconhecido e para o fantástico. É nesta instância em que,  

o homem deixa de fazer  para apenas  ser. E este homem reaberto, 

simultaneamente consciencioso e poroso, finalmente se dá conta de sua 

pequenez ou de sua grandiosidade diante das figurações e tematizações 

semeadas pelo decurso da noite. Em suma, a noite funciona como um viés 

capacitador da emancipação do sujeito, um percurso de imersão no 

pensamento, na consciência ou em uma cadeia de acontecimentos que 

permite o devir  -  o vir a ser. 

 

Revelando Linguagens Negras, Convulsivas e em variadas obras 

rosianas 

Em “Ripuária”, conto de “Tutaméia”, Lioliandro (aquele que lê os 

liandros do rio) entrega-se a uma estranha busca, incompreendida por ele, 

sobretudo pela surpresa que a noite o reserva. Com a mente repentinamente 

entorpecida, aciona uma irrefreável “convulsão de braçadas”, atreve-se a 

nadar, em disparada, até desaparecer ao alcance da madrugada. Tempos 

depois, uma canoa sem dono chega ao seu encontro, e ele a batiza como 

Álvara (aquela que permite o claro). Passa por um lapso mental e 

instantaneamente retorna à sua comunidade, que comemorava uma data 

especial. Durante a festa em sua vila, ele conhece uma convidada oriunda de 

outro vilarejo, Álvara, também. Apaixona-se e descobre com a ajuda da 

amada a vista para o outro lado do continente, onde ela mora. Ali estão luzes 

acesas pela eletricidade. Temos um registro epifânico de que as luzes 

representam a sua capacidade de emancipação como homem, a sua 

possibilidade de ampliação de horizontes. A travessia proporciona a Lioliandro 

o advento da liberdade e ele parte ao encontro do desconhecido para enfim 

conhecer-se. Ou seja, a noite neste conto está intimamente ligada ao escuro 

interno de Lioliandro, que, ao aproximar-se da luz, consegue reestruturar-se 

como homem. Para que essa mudança se desencadeasse, coube ao 

protagonista sofrer acessos de afetação do seu estado racional. 
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            Nas circunstâncias em que essas “alteridades bruscas do sujeito” se 

manifestam no discurso, depreendemos sinais de uma “linguagem 

convulsiva”.  

            Em “Quadrinho de História”, também pertencente a “Tutaméia”, a noite 

(viés mais imediato de manifestação da linguagem negra) suscita a 

consciência de um presidiário que, após ver uma mulher caminhando na 

calçada, pelas grades, passa a se recordar incessantemente do semblante de 

sua falecida esposa, provavelmente por ele assassinada. As trevas da 

autoconsciência em autoquestionamento desconcertante se espelham no 

desenho da noite nesse notável conto sombrio de pinceladas impressionistas 

(pela velocidade das gradativas reminiscências) e expressionistas  

(pelas grotescas aparições que se infiltram em sua mente). 

            Em “O Dar das Pedras Brilhantes”, conto de “Estas Histórias”, César 

Pimentel, tomado pela aversão à noite, põe-se a imaginar o destempero de 

Leopolda, sua amada. 

[…] Não no não-adiar do Fecha-Nunca – no todo orbe 

da noite – foro de trementes danças e arrumadas luzes. 

Imaginava nele imperadora a Mulher; a estragar-se 

esbrasadamente com um rigor de audácia.  

(ROSA, 1994, p. 908) 

Quando o narrador nos indica a noite como um foro de trementes 

danças e de arrumadas luzes, sugere a nós que, em contato com a mesma, 

desencadeiam-se tanto percepções nítidas quanto nebulosas nos diferentes 

seres que a sentem e que a ela atribuem seus próprios valores. Ou seja, a 

reflexão individual do homem é que costuma conferir valores positivos ou não 

às coisas. O livre-arbítrio funciona como um divisor de águas. E a noite serve 

de cenário à alma para manifestar seu livre arbítrio. Ora a vista estará turva, 

ora translúcida, dependendo do estado de espírito de quem observa na noite 

tons mais contrastantes e iluminados, ou tons mais sombrios. 

             Em “Bicho Mau”, também de “Estas Estórias”, Guimarães Rosa 

magistralmente confere a uma boicininga (espécie de cobra) características 

sombrias do ser humano. Antropomorfiza a cobra, animal de hábitos noturnos, 

como sorrateira e ligeira. Esta representa o perigo oculto, a tocaia armada em 
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silêncio, mitificando o oportunismo da sobreposição de um homem sobre o 

outro, quando da natureza torpe do caráter. A noite é novamente indicada 

como um sinal de perigo, o silêncio reserva ameaças. De acordo com 

Cascudo (2001, p. 421) “essa qualificação pejorativa da noite é uma marca 

muito forte e sempre presente na essência da cultura sertaneja”. 

             Massaud Moisés (1967, p. 373) ressalta que há na personagem do 

Chefe Zequiel da novela “Buriti”, pertencente à novela “Noites do Sertão” – 

“grande sutileza sonora e capacidade até de ‘dentreouvir’ a ‘submúsica’  

dos peculiares sons noturnos do sertão”.  

             Chefe Zequiel dialoga com a noite, servindo como receptor de suas 

vozes, as quais não são desvendadas pelas outras personagens da trama. 

Daí o profundo caráter de percepção, reflexão e translucidez dessa especial 

personagem que traz à tona a existência de uma noite silenciosa apenas na 

aparência. Cores, luzes, tons e sons se ocultam na pele da noite. E esta pele 

é tocada e penetrada por Chefe Zequiel, pivô dessa relação corpórea entre 

aquilo que é material (concreto e humano) e o vazio noturno.  

             Na novela “Campo Geral”, a personagem-protagonista Miguilim se 

apropriará da noite como um instrumento que possibilitará a busca da luz dos 

seus próprios olhos. Miguilim atravessa o tecido taciturno da noite em busca 

de sua própria alma, que, para ser alcançada, necessita dessa percepção  

da luz em meios predominantemente entrevados ou mais escuros.  

            Dessa busca decorre um mecanismo de espelhos. Miguilim depara 

com a misteriosa noite e consegue encontrar a luz, que configura sua própria 

existência. Não existe um sem o outro – para se notar a essência interna é 

necessário um inexorável encadeamento entre ser e noite. Não há travessia 

que se dê ao encontro de si mesmo sem esse enveredar em direção da noite, 

única experiência possível de defrontar-se com o desconhecido. 

             Em “A Menina de Lá”, conto do livro  “Primeiras Histórias”, a noite 

serve como um oráculo à Nhinhinha, uma personagem-menina – de ar, 

feições e jeitos simples e, ao mesmo tempo, sofisticada pelos atributos, 

protótipo de personagem semelhante à da personagem-menino Miguilim do 

livro “Campo Geral”. Nhinhinha é considerada estranha pelos que a cercam. 

Isso se dá, entre outros fatores, principalmente por seu caráter de retirar dos 

elementos claros da noite, sobretudo das estrelas, conclusões bastante 
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inusitadas e profundas, para uma criança, acerca da vida e das cegueiras 

humanas. Cada estrela a brilhar no céu a remete a uma observação, 

ponderação ou especulação sobre questões normalmente não identificadas 

pelo foco da maioria dos homens. Quando Nhinhinha menciona que “Tatu não 

vê a lua.” (ROSA, 1994, p. 401), ela está alardeando sobre a cegueira 

daqueles que não conseguem retirar das trevas extratos de luz. O excerto 

selecionado enfatiza bem essa relação de sensibilidade peculiar de Nhinhinha 

ao apreciar a noite: 

Ela apreciava o casacão da noite. – “Cheiinhas!” 

– olhava as estrelas, deléveis, sobre-humanas. 

Chamava-as de “estrelinhas pia-pia”. Repetia: - 

“Tudo nascendo!” (...) “altura de urubu não ir”. O 

dedinho chegava quase lá no céu.  

(ROSA, 1995, p. 399) 

A noite apresenta ainda uma outra simbologia nesse caso, já que 

Nhinhinha vê um sentido religioso no céu e acredita que sua saudade dos 

parentes mortos será solucionada após a sua própria morte, o que a levaria 

ao encontro das pessoas queridas que se foram. 

[…] E o ar. Dizia que o ar estava cheio de 

lembrança. (...) “E eu? Tou fazendo saudade.” 

Outra hora falava-se de parentes já mortos, ela 

riu: - Vou visitar eles... (ROA, 1995, p. 401) 

 

 Um Estudo Noturno da novela “Dão-Dalalão”, 

 de “Noites do Sertão” 

“Tudo o que muda a vida vem quieto no escuro, sem preparos de 

avisar.” (ROSA, 1984, p. 833) Esta colocação, mencionada pela personagem 

protagonista Soropita, ressoa quase como aforismo e reúne a partir de seus 

enxutos dizeres uma precisa síntese das influências exercidas pela noite 

sobre ele e sobre a construção da narrativa em questão. 
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             Guimarães Rosa coloca no discurso de caracterização da 

personagem-protagonista Soropita inúmeras marcas de repúdio à noite, 

emprestando à personagem uma série de medos humanos, os quais estão 

associados direta ou indiretamente ao tempo noturno. Em Soropita vemos 

marcas de medo do homem urbano, quando ele insiste em ficar sempre de 

alerta ao longo das noites em que está viajando, por temer a incursão de 

bandidos assaltantes contra ele. Estampa-se nele uma caricatura óbvia de um 

temor urbano, intensificado à noite, ainda mais porque Soropita não possui 

bens, que pudessem servir de tentação a infratores, o que teoricamente o 

inviabilizaria como pretenso alvo. Sobre ele também recaem os temores 

sertanejos, ligados ao imaginário popular, o de maus presságios, o de “coisas 

ruins”, o de demônios, e todos esses medos se manifestam à noite. As noites 

de Soropita são quase todas exasperantes. Como se não lhe bastassem 

esses medos, ainda o acometem temores de juízo moral, principalmente o da 

traição, que seria praticada por sua mulher Doralda, uma ex-prostituta. 

           Soropita, durante uma noite em que estava insone, como de costume, 

começou a lembrar de uma prostituta com a qual teve relações numa viagem 

passada; de súbito, a imagem daquela mulher passou a confundir-se com a 

de sua esposa, que também fora prostituta. A partir daí, ele começa a 

devanear, e imagens de supostas traições de sua cônjuge vêm à sua mente. 

Essas fantasias passam a atormentá-lo por repetidas noites a fio. Nem por 

isso, salientando-se bem uma ótica machista inerente na personagem, ele 

deixava de ter relações sexuais com outras prostitutas quando viajava; 

contudo, curiosamente, não ia aos meretrícios, pois também temia o povo 

obscurecido, configurado por bêbados, vagabundos, encrenqueiros e outras 

criaturas bizarras noturnas. Para a protagonista, toda forma de sujeira 

associava-se à noite. 

[…] Quando Soropita pousava em casa, à noite, 

sempre escutava o latido de um cão, cujo som a ele 

trazia arrepios e maus presságios. “Dormia com um 

revólver grande debaixo da cama, o oxidado, o “crioulo”, 

ou a automática, debaixo do travesseiro.” (Id, id, p. 855) 
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Soropita chega ao extremo de só sentir-se aliviado, durante a noite, 

quando comprova que, diante de seus olhos, Doralda dorme de fato. É só 

nesse momento que o fantasma da traição se dissipa parcialmente. A 

personagem protagonista chega a declarar que apenas, assim, sente um 

domínio pleno sobre as atitudes de sua mulher. 

            Uma cena da trama é extremamente chocante ao leitor. Trata-se do 

diálogo atormentador entre Soropita e Doralda, bem enquanto faziam 

relações sexuais. Ele tenta confundi-la num jogo que mistura sedução e 

inquérito. A noite reúne momentos de surpreendente e poética sensualidade 

entremeados a surtos de agressão verbal da protagonista à outra 

personagem, quando a primeira questiona a segunda sobre seu passado, 

insistindo num discurso opressor, exigindo que a mesma admita ter sentido 

fortes prazeres com um suposto preto no período em que ainda trabalhava 

no meretrício. Este preto passaria a desnorteá-lo em sucessivas fantasias, 

as quais evoluíram até a perseguição a um outro rapaz preto, já no fim da 

narrativa. É importante absorver a simbologia da cor dos homens, pois 

metaforicamente também alimentam a ultra visão de trevas, a qual acomete 

em duríssimas penas a consciência cada vez mais testada de Soropita. 

              A perpetuação do medo em Soropita dá-se no começo da noite em 

que este chega em casa com seu amigo Dalberto. Então Soropita passa a 

entrar em pânico, desconfiando que o amigo reconhecesse sua esposa, pois 

este também havia freqüentado meretrícios em Montes Claros, cidade natal 

de Doralda. À medida que a noite vai transcorrendo, as fantasias de Soropita 

passam por verdadeiras gradações, chegando à idéia de que talvez eles 

tenham sido amantes, e culminando na intenção de matá-lo. Em seguida, 

Soropita faz uma relação reflexiva entre os aspectos físicos da noite com 

todas as aflições que o acercam. Este parece ser o momento mais crucial da 

narrativa e é o que serve melhor como parâmetro para se estabelecer um 

inquestionável elo entre a noite e as atitudes da personagem. Tudo o que 

acontece de ruim na sua vida, ao refletir, ele associa à noite, ao breu, ao 

escuro, ao preto, inclusive ao preto que lhe ocasiona tanto ciúme.] 

“[…] Era como se entrasse num mato de mata-virgem. O cheiro preto. 

A mata virgem era uma noite...” (Id, id, p. 837) 
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[…] Tudo na vida era sem saber e perigoso, como se 

pudessem vir pessoas, de repente, pessoas armadas, 

insultando, acusando de crimes, transtornando. Dormir, 

mesmo, era perigoso, um poço – dentro dele um se 

sujeitava. (Id, id: 838) 

Há falas do narrador-observador em 3ª pessoa que caracterizam os 

viajantes sertanejos como portadores de medos semelhantes, perante a 

aura misteriosa e obscura da noite. 

[…] a madrugada se estendia, e pouco dormiam. E 

ainda no escuro, no descambar da noite, estavam lá 

deitados, calados juntos, todos espiando para um lado 

só, esperando o romper da aurora. (Id, id: 834) 

 

  “Grande Sertão: Veredas” – Os Desdobramentos da Noite 

  Há em “Grande Sertão: Veredas” diversas faces noturnas, as quais 

aparecem no romance a fim de nos revelar aspectos importantes da 

narratividade e da poeticidade rosianas. A questão do pacto, fator 

fundamental para se compreender a trama, está intimamente ligada às 

simbologias noturnas. Riobaldo, personagem protagonista, estabelece elos 

com as significações religiosas, místicas, metafísicas e do folclore sertanejo, 

absorvidas e decodificadas literariamente pelo autor Guimarães Rosa. 

               As noites despertam percepções e motivam atitudes tomadas por 

Riobaldo, e o luar acarreta sobre ele uma experiência poética místico-

religiosa, marcada por tons simbolistas, de incrível beleza. 

               Toda a sequência do provável pacto de Riobaldo com o Diabo se 

constrói encadeado à conjectura da noite. A mística e folclórica meia-noite 

proporciona o clímax do diálogo entre o jagunço e o demo. Conforme o 

demonologista Eliphas Levi (2004, p. 70): “Meia-noite é a hora exata e inexata 

em que pactantes do Demo fazem a ele suas propostas”. 

                Antes de descrever a suma relevância da incidência do elemento 

noturno sobre Riobaldo, verificada em dois momentos da narrativa – a 

percepção de Nossa Senhora em vista do luar, logo após o massacre na 
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Fazenda dos Tucanos; a imagética seqüência que acondiciona o pacto com o 

diabo – alguns apontamentos ligando os efeitos dos elementos noturnos 

sobre a personagem protagonista servem para compreender “Grande Sertão: 

Veredas”. 

                 Na primeira noite em que Riobaldo tem uma experiência 

inesquecível, chefes de bando, liderados por Joca Ramiro, procuravam 

refúgio para seu pessoal. Encarregado de guiá-los, Riobaldo os leva até o 

poço de Cambaubal, mato fechado, que lhes serve de esconderijo. 

Jamais esqueceria aquela noite, quando pôde ver de perto Joca Ramiro, 

Alarico Totõe, Hermógenes e Ricardão, além de Alaripe com seus cem 

cavaleiros, terríveis sertanejos. Também não esqueceria as canções do 

vaqueiro poeta Siruiz, que cantava coisas cuja sombra já estava no coração. 

                 A noite também serve de tema para diálogos entre Diadorim e 

Riobaldo. O “menino” Diadorim demonstra sempre mais simpatia pelo cair da 

noite do que Riobaldo, que a entende como algo nefasto, pois por entre os 

meandros da noite, segundo este, transitam o medo e a dúvida humana. 

                 A tragicidade passa a marcar o convívio de Riobaldo com a noite, 

confirmando suas apreensões, quando do massacre da Fazenda dos 

Tucanos, onde os homens de Zé Bebelo foram tocaiados e forçados a realizar 

uma perigosa fuga, após terem assistido à morte de quase todos os membros 

do grupo e de seus cavalos, todos assassinados com impiedosa violência. 

                 O aspecto trágico ora levantado gera, paradoxalmente, uma 

aparição de Nossa Senhora, em meio ao luar, reacendendo em Riobaldo o 

desejo de abandonar aquela vida de jagunço e de retirar-se com Diadorim 

para um lugar sossegado, onde passariam o resto de suas vidas: […] saiba o 

senhor, pois saiba: no meio daquele luar, me lembrei de Nossa Senhora...” 

(ROSA, 1994, p. 316) Este é um verdadeiro registro de epifania para 

Riobaldo, que consegue, mesmo entremeado às trevas, registrar um 

testemunho de sua fé recolhida. A religiosidade incide sobre ele com uma 

força poética sublime e, a partir dessa ocorrência, ele oscilará entre o 

comportamento piedoso, proposto pela doutrina cristã, e a brutalidade quase 

primitiva de muitos de seus atos. Notar-se-á na personagem uma 

ambigüidade sem precedentes, e a figuração da Nossa Senhora será por 

vezes retomada, quando em lampejos de consciência, alguns destes 
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fomentados por Diadorim, ou quando em contato com símbolos, similares aos 

do medievalismo, como o contato regenerador proporcionado pelo seu 

escapulário da santa. 

[…] E é preciso, por aí, o senhor ver: quem é que 

era e que foi aquele jagunço Riobaldo! Pois em 

instantâneo eu achei a doçura de Deus: eu 

clamei pela Virgem... Agarrei tudo em escuros – 

mas sabendo de minha Nossa Senhora! O 

perfume do nome da Virgem perdura muito; às 

vezes dá saldos para uma vida inteira... (Idem, 

ibidem, p. 218) 

 Após o vislumbrar da Nossa Senhora em meio ao luar, aproxima-se a 

cena do pacto com o diabo, também ocorrido durante a penumbra. Mais 

propriamente à meia-noite, conferindo-se ainda mais um caráter místico e 

supersticioso ao pacto, os rituais do pactário passam a se desenrolar. 

             Passada a meia-noite, o silêncio cede a algumas palavras, e os 

olhos desnorteados pelo “ror de nada” reencontram as referências do céu 

estrelado, como em: “[...] Decidi o tempo – espiando para cima, para esse 

céu” (Id, ibidem, p. 318) Tendo recuperado um sistema mínimo de 

referências, Riobaldo parece “semear” no meio do nada, repetindo – à 

maneira do sonho – as reminiscências mais recentes que precederam a 

noite. A fórmula “Acabar com o Hermógenes!” é, de fato, aquilo que Freud 

chama resto diurno – reminiscência em si anódina do dia anterior. O 

narrador Riobaldo faz questão de explicar que esta frase não corresponde a 

um enunciado intencional e consciente, mas que ela é apenas um lastro 

qualquer – significante puro cujo sentido se determinará a partir da nova 

constelação de signos de sonho, fantasia, delírio e devaneio: “[...] e isso 

figurei mais por precisar de firmar o espírito em formalidade de alguma 

razão”. (Id, id, p. 318) A fórmula “acabar como o Hermógenes” funciona 

como resto diurno na invenção onírica, a qual se dá à noite. Esta constrói um 

novo discurso e uma nova significação interativa com os elementos que 

sobraram da experiência diurna em meio às trevas – imagens e palavras. 
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             Contra a aspiração do ilimitado, Riobaldo invoca Lúcifer e recebe do 

brilho da noite e das absolutas estrelas o impulso para a sua estranha dança 

noturna. As constelações cósmicas transformam-se em constelações 

significantes do texto que inspiram à personagem do pactário os gestos de 

unificação simbólica com os elementos de baixo: a água e a terra. 

Dissolvendo-se na vida vegetal, Riobaldo afirma simbolicamente sua relação 

com as forças vitais: a noite metamorfoseada em corpo de mãe e iluminada 

pelo brilho de Vênus – e com os símbolos da fecundação – orvalho, árvore, 

estrume, mel. 

[…] O encontro de Riobaldo com o Demo, 

segundo Pedro Xisto e os irmãos Augusto e 

Haroldo de Campos (XISTO & CAMPOS, 1972, 

p. 57) é como o duelo do Mestre com o Acaso. 

“[…] Digo ao senhor: o diabo não existe, não há, e a ele eu vendi a 

alma... Meu medo é este. A quem vendi?” (ROSA, 1994. p 456, 457). 

De acordo com Brandão (1998, p. 129), a lua exerce o poder de 

modificar os atos das personagens ao longo da narrativa, da mesma forma 

que enquanto, na condição de satélite, possui a propriedade de modificar as 

marés. Ele estabelece uma comparação contrastante entre a lua e o sertão. 

Embora no sertão tudo também se repita, não há certeza, e toda previsão 

não passa de uma probabilidade. A lua, tendo portanto quatro fases, é de 

uma maneira a cada noite, mas mesmo mudando e sendo incerta, pode-se 

medir o momento de passagem de uma fase à outra. É mutante, porém 

previsível, visto que se suas formas, tons e brilhos de antecipam e renovam 

a cada segundo: 

[...] a lua lá vinha. Alimpo de lua. Vizinhança do 

sertão – esse alto – Norte brabo começava. – 

Esses rios têm de correr bem! eu de mim dei. 

Sertão é isto, o senhor sabe: tudo incerto, tudo 

certo. Dia da lua. (ROSA, 1994, p. 121) 
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Deduz-se do diálogo acima entre o narrador Riobaldo e o seu 

interlocutor que a lua no sertão se vincula à idéia de variações de 

pensamentos, fatos e ações. Mas, devido ao seu caráter místico, portanto 

misterioso e enigmático, não se pode supor como se manifestará cada um 

dos sentidos que comporão gradativamente a sua alteridade. 

            Através dos obscurecimentos existenciais de Riobaldo, Augusto 

Matraga, protagonista de “A Hora e A Vez de Augusto Matraga” e José (ou 

seria João), protagonista de “São Marcos”, adentra-se aos “mundos 

paralelos”, às vidências, às premonições, aos oráculos, aos chamados, às 

incorporações, aos “redemoinhos” e aos demais presságios rosianos. 

            No conto “São Marcos”, a escuridão é plena, decorrente de uma 

cegueira repentina de José (João), acompanhada da imediata perda de 

perspectiva de contemplação visual dos seres que o circundam, 

particularmente dos pássaros, seres acrobáticos e performáticos por 

natureza, o que fomenta e aflora o desenvolvimento de novas percepções dos 

órgãos dos sentidos, sinestesias que substituem a ausência da visão.  

             Através da ausência total da luz, inerente às trevas da visão de José, 

que, este desperta para a clarividência. Despertado por uma magia contra a 

magia lançada sobre, José é guiado por uma rede nova de percepções 

sinestésicas acerca da territorialidade sertaneja, com as quais se reestabiliza 

e se reorienta, conseguindo através dos sons, cheiros e texturas, alcançar o 

terreiro, para enfim deixar o preto velho sob uma inesperada pressão para ter 

de desfazer o pesado feitiço. 
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4 – O Discurso Popular, Transrregionalista e Humano. 

 

O 4º grupo correspondente aos eixos temáticos discursivos rosianos é 

O Discurso Popular, Transrregionalista e Humano. 

Pode-se “afirmar” que, caso não houvesse ocorrido um preciso e 

profundo mergulho de Guimarães Rosa nas culturas regionais, uma parte 

expressiva de sua estética literária teria tomado outra direção.  

Em conformidade ao pensamento de Candido (2005, p.95) os contos e 

romances rosianos conseguem “apreender” a cultura regional e não apenas 

circundá-los a distância como normalmente ocorre dentro do universo da 

literatura regionalista. 

Em outras palavras, existe tanta autenticidade no discurso regionalista 

rosiano que, uma tentativa de produzir algum grau de caricaturação por conta 

do pitoresco ou do exotismo fica sempre descartada em sua discursividade. 

Mesmo em “Sagarana”, em que o discurso regionalista rosiano ainda 

não havia abarcado todas as experimentações estéticas do autor, já se nota 

uma nova e inusitada forma de “regionalizar” a Literatura, agregando a um 

mesmo plano discursivo o universo rústico e o universo humano. 

Um escritor com fino trato erudito voltado ao seu léxico literário, 

conseguiu algo inusitado, produzir grande literatura, fazendo-se valer de 

léxico tipicamente regional. 

Esta simples frase já dá uma dimensão das aventuras lexicais 

empreendidas por Guimarães Rosa: “Quem rala no aspro não fantaseia”. 

(ROSA, 1995, p. 332). 

Como disse, trata-se de uma simples frase, mas que por si só já é 

capaz de demonstrar a originalidade de Guimarães Rosa ao explorar as 

possibilidades de se expressar com a linguagem, particularmente a linguagem 

verbal. O discurso rosiano popular vai em busca das mineiridades, dos 

sertanismos, das especificidades e dos regionalismos. 

Porém, gradativamente, o regionalismo rosiano ultrapassa as fronteiras 

territoriais e as próprias delimitações impostas pelo discurso, até que por uma 

força do verbo enquanto verbo, deixa de ser apenas uma descoberta local. 

Longe  de servir-lhe como uma estética de moda temporária ou oportunista, 

reveste-se do regionalismo das Gerais, para aos poucos, convertê--lo 
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radicalmente em regionalismo universal, sedimentado por um processo 

discursivo que pode ser denominado de transrregionalismo. 

A partir dessa prática discursiva transrregionalista, os dramas, 

vivências, costumes e hábitos das figuras sertanejas estendem-se 

universalmente a qualquer pessoa de qualquer lugar e de qualquer época, ou 

seja, o sertão é realmente do tamanho do mundo. 

As viagens, dentre as quais as boiadas, empreendidas por Guimarães 

Rosa, logisticamente estruturadas e acompanhadas bem de perto por “gente 

das Gerais”, fizeram toda a diferença para que o escritor conseguisse 

absorver com sensibilidade real um mundo constituído e marcado por 

inúmeras e incomensuráveis riquezas que não se limitavam a um mero 

exotismo estético, de onde se esvaecessem a verdade e o compromisso com 

o caráter antropológico e etnográfico das comunidades. 

Na foto abaixo, um caboclo e curandeiro da Cordisburgo de J. G. Rosa:  
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Guimarães Rosa criou um método de averiguação de “elementos 

populares”, os quais alimentariam o seu discurso, baseado na observação 

constante, na audição atenta aos causos mineiros, nas viagens embrenhadas 

por ele ao longo das Gerais. 

Sempre disposto a democratizar o seu discurso literário e a incorporar 

novas e reformuladoras estéticas que proviessem da oralidade popular, abriu-

se às culturas de seu povo, como espelha a figura acima, na qual está 

retratado um ambiente cuidado por ciganos, perceptível devido às cores das 

bandeiras de cima do pavilhão. 

Guimarães Rosa era um obstinado pelas variedades típicas de cada 

etnia, e a comunidade cigana, por exemplo, exerceu um grande fascínio sobre 

ele e sua narratividade discursiva.  
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Este fascínio se verifica em certas páginas de obras como “Sagarana”  

e “Primeiras Estórias”. Em dois contos do livro “Sagarana”, de 1946,  

“Corpo Fechado” e “O Duelo”, identificam-se marcas da cultura cigana 

oriundas de suas pesquisas e descobertas pessoais acerca deste povo.  

 Por exemplo, no conto “Corpo Fechado”,  percebe-se a influência dos 

ciganos sobre o misticismo do povo mineiro, as cores protegem as pessoas 

da comunidade, inclusive contra os maus espíritos. 

 Uma passagem deste conto de “Sagarana”, com menção à saga dos 

ciganos ciganos nas paradas rosianas, reverbera em Rosa (1995, 991): “As 

bandeirolas indicavam que naquele acampamento havia proteção…” 

 A gastronomia sertaneja também chamou a atenção de Guimarães 

Rosa, como por exemplo as rosquinhas caseiras sendo acompanhadas de 

suco de tamarindo. 
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No antológico “São Marcos”, por exemplo, o mito e a fantasia 

aparecem guarnecidos por superstições e premonições, crenças em 

aparições, devoção a curandeiros e videntes, misticismo e temor religioso, 

como o temor ao diabo, representado pela "Reza brava de São Marcos".  

Essas apropriações, segundo Cascudo (2013):  

 

aprofundam-se à medida que o senso erudito absorve a 

linguagem popular, sobretudo através das 

incorporações das crenças e superstições de cada 

povo, tantas vezes manifestadas pela pluralidade de 

costumes e pela convergência dos sincretismos 

religiosos. 

 

Há uma inevitável admiração tanto pelo mistério quanto pelo 

desconhecido. Percebe-se que o sobrenatural é construído e organizado 

como parte da identificação típica do homem do sertão, bem como daquilo 

que por intermédio das tradições cultutrais que se perpetuam ao longo das 

subsequentes gerações, com todas as forças e crendices, a nível regional e 

popular.  

A estética da narratividade rosiana, em seu épico “Grande Sertão: 

Veredas”, apresenta-nos os mitos, os heróis, os perfilamentos dos papéis, 

protagonismos e antagonismos, co-protagonismos, apoios e demais 

estratagemas de posicionamento de caráter, virtudes e ações, numa 

indissociável interface com as estruturas epopeicas tradicionais. 

Os heróis rosianos são demasiadamente humanos, padecem, sofrem, 

irritam-se, choram, gritam, sugerindo em certas ocasiões algum grau de 

angústia. Eles têm o caráter e o temperamento testados, inúmeras vezes, no 

corpo das narrativas, pelas sucessivas dores e decepções, além de sofrerem 

provações, como se houvesse um instrumento invisível medidor dessa 

pressão aos quais são submetidos, e que calculasse até a que ponto esses 

heróis naturais demonstram serem ou não capazes de resistir à violência. 

Por exemplo, a frase de Riobaldo soa precisa aqui: “No sistema de 

jagunços, amigo era o braço, e o aço”! (ROSA, 1995, p. 167)  
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Os verdadeiros heróis carregam consigo as grandes missões de 

despertar, conscientizar, esclarecer e transformar a sociedade e hão de 

administrar uma série de papéis sociais em meio às possibilidades 

inequívocas de despertar do próprio ser, do seu próprio devir, do seu próprio 

vir a ser. 

Cabe aqui mais um aforismo de Riobaldo: “Viver é rasgar-se e 

remendar-se” (ROSA, 1995, p.181). 

A força e a truculência não podem faltar aos heróis tipicamente 

rosianos, mas por mais bruscos que sejam, também não lhes pode faltar um 

senso apurado de humanidade. 

O filósofo da linguagem, Mikhail Bakhtin (2000), ressalta que “o herói 

popular é demasiadamente humano”, sendo assim, reforça-se o seu caráter 

sagrado a cada acontecimento em que é martirizado. 

Conforme Bakhtin (2000, p. 127), “o herói-mártir é aquele que carrega 

em si os flagelos da espécie humana e todas as esferas de sua 

miserabilidade”. 

Não é nada aleatório, nem casual, para Candido (2002, p. 194):  

 

este fenômeno sociológico da ‘jagunçagem’, pelo 

qual sugere a inserção dos percalços individuais 

no coletivo. Os Hermógenes, Os Bebelos, Os 

Ramiros, entre outras denominações, sugerem 

ao leitor que sempre há uma causa coletiva, 

mesmo que na origem desta causa esteja o 

indivíduo. 

 

A ideia de amplitude e abertura do aspecto regional para o universal 

também é enaltecido por Galvão (2008, p. 111) em que ressalta que  

“a diversidade humana se caracteriza pela plurilinguagem, dispositivo que 

decodifica uma espacialidade expandida decorrente de uma situacionalidade 

sertaneja”. 

Também para esta dedução de tom generalista aponta Chomsky 

(2007, 68), quando este diz que “o homem só passa efetivamente à condição 
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de indivíduo, desde que inserido no convívio social, daí ele perceber-se e 

identificar-se em simultaneidade ao reconhecimento e identificação do outro”. 

Dessa constatação de Chomsky, denota-se que o que sou é aquilo que 

somos e aquilo que fui é aquilo que fomos, ou seja, há sempre um estigma 

residual do outro em mim e de mim no outro. 

No entanto, conjectura-se que, no “locus naturalis” do sertão, a 

essência do “bom selvagem” rousseauniano também tem “hora e vez”. 

Miguilim e Dito, personagens centrais do livro “Miguilim”, uma das novelas do 

livro “Corpo de Baile”, caracterizam provas enunciativas da aplicabilidade 

dessa teoria e de até onde podemos estendê-la. 

Os irmãos Miguilim e Dito são incríveis crianças evoluídas, mesmo 

vivendo no cenário homogêneo, esquálido e insosso do Mutum, mesmo 

rodeados, em diversas e adversas situações, por personagens broncos, 

brutos e malévolos, inclusive alguns destes são crianças. 

A parte a seguir, destacada da novela “Miguilim”, condensa esta marca 

de precoce maturidade nestas duas crianças iluminadas:  

 

Os irmãos já estavam acostumados com aquilo, nem 

esbarravam mais nos brinquedos para virem ver 

Miguilim sentado alto no tamborete, à paz. Só o Dito, de 

longe distante, pela porta espiava leal. Mas o Dito não 

vinha, não queria que Miguilim penasse vergonha. 

(ROSA, 1995, p. 689) 

 

Na imagem abaixo, visualiza-se a estrada em que o doce menino 

Miguilim encontrou a ex escrava Mãetina jogada na estrada, e então pediu de 

todo coração, aos seus pais para que ela fosse levada para a sua casa. 

Prontamente, Miguilim foi atendido, e Mãetina tornou-se uma segunda mãe 

para ele, ou Mãetina teria sido uma segunda mãe para o menino João 

Guimarães Rosa? Por vezes, a literatura e a vida se encontram em algum 

ponto da estrada. 
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O inquebrentável otimismo de Dito, mesmo quando estava à beira da 

morte, aliado à inocência de Miguilim, funcionam como indicativos de 

personificação do “bom selvagem” em ambas as personagens. 

Rousseau (1986, p. 88) frisa em seu memorável texto “Emílio, ou Da 

Educação” que “mesmo quando sujeito a maus tratos ou corruptos exemplos, 

o bom selvagem pode ser preservado pela força e resistência do próprio 

indivíduo”, desde que este decida por preservar sua autenticidade e sua 

integridade ao longo dos caminhos espinhosos da vida. 

“O estado selvagem pode vir a ser a porção do sagrado de alguém”, 

conforme estabelece Bastide (2006, p. 42). Às vezes, é preciso estar bastante 

atento ao excesso de mudanças, descartes, promessas e padronizações que 

as sociedades sugerem aos indivíduos, visto que abandonar a natureza pode 

implicar perder sua face sagrada primitiva, que, embora fragilizada, por conta 
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das efêmeras tentações e ostentações mundanas, é a força bruta que 

sustenta livre e autônomo qualquer indivíduo.  

Miguilim vai aprender com a dor da perda do irmão Dito, com os bons e 

maus exemplos das pessoas, com a melhora da visão e a perspectiva de 

mudança para estudar em uma cidade grande, mas a simplicidade de sua 

essência fortalecerá sua imunidade enquanto sujeito e funcionará como 

garantia de resistência à imposição ou à tentativa de subordinação social.  

“A cultura popular está associada à identidade, tradição e forma 

metafórica de fazer ciência de um povo”, como ressalta Cascudo (2011, p.23). 

A literariedade rosiana contempla esta tentativa contumaz de imortalização 

dessas manifestações propriamente de cultura. O povo mineiro tem 

assegurada a sua legitimidade através dos traços culturais que os situam e os 

distinguem dos demais. 

Em concordância ao pensamento de Cascudo, encontra-se também o 

raciocínio de Lévi-Strauss (1996, p. 67), assim que este pondera que “cultura 

é algo que se descobre a partir de pesquisas etnográficas in loco”. 

O trabalho assíduo de ouvinte e observador dos tipos mineiros permitiu 

a Guimarães Rosa semear e disseminar mineiridades muito originais e 

autênticas em suas obras. Um constante compromisso do autor em conhecer 

de perto as etnografias mineiras permitiu que o discurso rosiano também 

funcionasse como um importante acervo e registro memorial da cultura do 

povo mineiro. 

A oralidade mineira tão bem transcrita e adaptada ao discurso literário 

rosiano, isenta de aparência alegórica, forneceu as bases dessa forma de 

processar uma espécie de medida nova para a enunciação literária 

regionalista, como no trecho do discurso a seguir: “Vingar é lamber, frio, o que 

o outro cozinhou demais” (ROSA, 1995, p. 33). 

Como afirma Preti (2004, p. 16) a voz do povo - a oralidade - é uma 

das maneiras mais contundentes que um povo utiliza ao comunicar a sua 

cultura. 

Em todas as suas obras, Guimarães Rosa dedicou-se a resgatar a 

cultura mineira e a cristalizar essas mineiridades, encantando-nos com suas 

capacidades. A essência do povo mineiro eclode com toda a força no discurso 

rosiano a partir de uma bem-sucedida fusão linguística e antropológica: 
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 Os trabalhos das bordadeiras de Andrequicé, distrito de Três Marias e 

terra natal de Manuelzão, comprovam o legado deixado por Guimarães Rosa 

para a sociedade mineira.  

 Não foi só ele quem buscou as variedades regionais, como os mineiros 

buscaram por ele como forma de  retribuição e respeito. 

 As próprias comunidades passaram a conhecer melhor suas próprias 

histórias a partir da grande iniciativa humanista e humanitária promovida por 

Guimarães Rosa. 

 Esta constatação aponta para um projeto de inclusão social, através da 

literatura, que deu certo, e os frutos estão aí, bem diante dos nossos olhos. 

 Quando o autor ama o seu povo, e o povo ama o seu autor, anulam-se 

as distâncias socioeconômicas, fundem-se o erudito e o popular, 

democratizam-se as relações entre as pessoas, fecundam-se arte e vida. 
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5 – O Discurso Grandioso da Natureza. 

 

O 5º grupo correspondente aos eixos temáticos discursivos rosianos 

é O Discurso Grandioso da Natureza.  

As referências bibliográficas utilizadas como suporte analítico para 

este grupo foram fundamentalmente os filósofos pré-socráticos Heráclito de 

Éfeso e Empédocles de Agrigento, o pensador e pré-estruturalista Gaston 

Bachelard, além dos pensadores sistêmicos Humberto Maturana, Francisco 

Varela e Fritjof Capra. 

O empirismo é um dos itens que norteia este grupo. As vivências das 

personagens acarretam profundas e decisivas transformações nos cursos 

das mesmas, como podemos observar no seguinte trecho, que destaca a 

força da natureza:  

Sertão: quem sabe dele é urubu, gavião, gaivota, 

esses pássaros: eles estão sempre no alto, 

apalpando ares com pendurado pé, com o olhar 

remedindo a alegria e as misérias todas.  

(ROSA, 1995, p. 32) 

 

A percepção das personagens rosianas é aflorada e aguçada, 

conforme se perfazem suas relações com a natureza. 

Um dos mais belos exemplos da discursividade rosiana, aproximando 

o homem da natureza, através de um compartilhar de sensações glorioso, 

encontra-se no “Campo Geral”: 

 

[…] Miguilim olhou. Não podia acreditar! 

Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e 

diferente, as coisas, as árvores, as caras das 

pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da 

terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas 

passeando no chão de uma distância. E tonteava. 

Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo… (ROSA, 

1995, p. 617) 
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Existe uma manifestação corpórea desses processos, uma 

incorporação da percepção, a qual se manifesta no nível fisiológico desses 

seres. 

No entanto, a natureza rosiana, quase sempre, não funciona como 

componente coadjuvante, nem como pitoresco pano de fundo para o enredo 

ou as tramas do discurso. Há uma relação sistêmica entre cada item da 

natureza geográfica e biológica com a natureza física e fisiológica das 

abundantes personagens do “Grande Sertão: Veredas” e mesmo daquelas 

que tipificam contos como “São Marcos” de “Sagarana”, ou ainda “A terceira 

margem do rio”, de “Primeiras Estórias”. 

A lógica sistêmica, segundo Maturana e Varela (2005),  

é representada pela percepção e pelo reconhecimento de que todas as 

criaturas, os elementos, o relevo, os rios etc. formam uma grande 

cadeia de relações indissociáveis de vidas. 

A harmonia entre todos os seres torna-se o princípio de 

sustentabilidade para cada uma das espécies distribuídas em seus diversos 

nichos e hábitats. Um são todos, todos são um. Assim existimos e 

resistimos, assim estamos e somos. 

Capra (2002) nos ensina que “todos os organismos direta ou 

indiretamente são interdependentes”. 

Ou seja, quando uma seca chega, a fauna e a flora sofrem 

consequências, quando animais morrem em meio a uma queimada, toda 

uma cadeia alimentar pode entrar em colapso. 

A ausência de um ser pode significar, em prazos diferentes, a 

ausência de outros seres. 

Capra (2002) propõe uma simbiose prática com as demais espécies 

em nossa maneira de viver e lidar com o meio ambiente:  

 

Uma árvore tem galhos de forma semelhante a um 

pulmão humano. Insetos, aves, peixes e mamíferos 

são muito mais parecidos do que se imagina. Um 

rio é um ecossistema cheio de vida. Em um único 

rio podem conviver milhões de vidas. 
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Animais, muitas vezes bois ou mesmo boiadas, inspiraram o escritor 

Guimarães Rosa a dizer sobre as relações benéficas possíveis entre o 

homem e a fauna. 
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O Morro da Garça, ou simplesmente como definiu Guimarães Rosa, a 

“Pirâmide do Sertão”. Pode-se vê-la de diversas cidades mineiras. Pode-se 

ouvi-la também, basta querer e prestar atenção no que a natureza sempre 

tenta nos informar, como acontece no conto “O Recado do Morro”. 
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Na imagem acima, podemos contemplar, em vista frontal, a 

inenarrável beleza de um pé de buriti, a árvore sagrada do cerrado. 

 

Guimarães Rosa, através de seu discurso da natureza, salienta, 

sacramenta e homenageia esta vocação orgânica que cada ser ou elemento 

possui para compor um grande gesto coletivo, pautado no selvagem e 
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primitivo e, ao mesmo tempo, no cósmico e metafísico, anulando-se o 

egoísmo e o egocentrismo das ausências, ignorâncias e distâncias, 

perfazendo-se “espaços vivos” de aproximação e convergência. É por esse 

motivo que se afirma ser a obra rosiana muito mais do que uma tendência 

individualista e regionalista, um libelo literário universalista. 

Capra (1996, p. 46) define como uma rede sistêmica: “a teia da vida, 

ou seja, conforme seu pensamento, todos os seres de alguma forma estão 

ligados por essa “teia virtual” orgânica”. De um microscópico vírus a uma 

gigante baleia, não existem criaturas totalmente independentes entre si na 

teia da vida. Todos estão em uma rede, mesmo que muitos insistam em não 

aceitar esta ideia. 

Pode-se associar o fundamento essencial de Fritjof Capra ao discurso 

rosiano “grandioso” da natureza, através do qual as paisagens e boiadas, as 

floras e faunas variadas, os morros, os rios, as grotas e as pessoas 

consubstanciam-se em uma dimensão biológica e geográfica profundamente 

humanizada. 

A seguir, temos alguns exemplos desta tentativa de fusão e 

integralização do homem à natureza no discurso rosiano: 

 

“Os buritis são como deuses estancados no cerrado, porque a sua 

simples presença representa que a água sanará a sede e purificará os 

homens” (ROSA, 1995, p. 540). 

 

“O que seria do sertão sem a vereda, e da vereda sem o sertão”  

    (ROSA, 1995, p. 1023). 

 

“Porque a cabeça da gente é uma só” 

    (ROSA, 1995, p. 48). 

 

“O capinar é sozinho, mas a colheita é comum” 

    (ROSA, 1995, p. 157).  

 

“Viver é etcétera” (ROSA, 1995, p. 92).   
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Na foto abaixo, temos uma aroeira, ainda jovem, árvore da peculiar 

flora do cerrado mineiro. 

 

Em “Campo Geral”, Dito e Miguilim divertem-se ao longo das 

paisagens tipicas do cerrado, onde se espalham pequizeiros, aroeiras, 

jatobás, buritizeiros e jequitibás. 
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Na imagem a seguir, encontram-se os emblemáticos “Buritis”, símbolos 

mais representativos da flora do cerrado e do discurso rosiano, como vemos 

neste trecho: “Eram tantos os buritis em volta das veredas da Capivara e do 

Catatau, que não havia jeito maneira de se contar eles” (ROSA, 1995, p.213). 

 

 

 

Os elementos da natureza estão intrinsecamente ligados à 

manifestação de muitos desses processos. Os quatro elementos essenciais 

– água, ar, terra e fogo – prescritos e definidos por Empédocles, 

movimentam as articulações dos fenômenos que incidem sobre o âmago 

das personagens. 

Particularmente, o fogo, raciocinando-se com Heráclito, atrela-se à 

fúria, ao ódio e à vingança, sentimentos prementes no enredo do 

monumental Grande Sertão: Veredas, ou seja, este é o elemento-base,  
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o elemento-regente, o elemento-recorrente para uma série de desenlaces, 

conflitos e demais ações.   

Riobaldo é uma representação humana do Fogo. 

A própria terra de onde é oriundo Riobaldo, Brasilândia de Minas, 

conserva semanticamente essa carga do elemento fogo, podendo-se 

associar a “terra de brasa de Minas” ao âmago inconstante, impaciente e 

fervoroso da personagem. (veja a imagem a seguir) 

 

 

 

Itacambira, lugar mais afastado, próximo do Jequitinhonha, onde 

nasceu Diadorim (Maria Deodorina), significa, literalmente, em tupi-guarani, 

“pedra pontuda que sai do mato”, indicando que dentro dela existem também 

uma bruteza e uma simbólica “virilidade”, características ígneas do 

psicológico da personagem, que precisa de um fogo destemido impetuoso, 

pois será a protagonista da vingança contra a morte de seu pai, Joca 
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Ramiro. (veja a imagem a seguir)(chamar atençao para o significado 

emprestado principalmente a nomes proprios tais como Riobaldo, 

Diadorim) 

 

   

Á agua, na maior parte das ocorrências, reportando-se à ótica de 

Bachelard (2000, p. 28), “associa-se a metáforas, encontros, reflexões, 

epifanias, além de representar, muitas vezes, uma via de purificação”. 

O fogo atua como válvula que desencadeia movimentos e tocaias dos 

agrupamentos de jagunços, bem como a água funciona como um item capaz 

de abrandar este fogo, de restabelecer o homem, de purificá-lo e de 

neutralizar parte de seu ódio, poetizando-o, tornando-o parte lírica da 

natureza, apesar de sua fúria. 

Os rios (principalmente) – daí uma atenção específica dada às 

linguagens hidrográficas – fornecem sempre informações cruciais e cifradas, 

indispensáveis para a compreensão das obras em que estão presentes. 
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São os rios que exercem uma representação alegórica e metafísica 

profunda nos pormenores dos acontecimentos em “Grande Sertão: 

Veredas”, assim como no clásico e antológico conto “A terceira margem do 

rio”, do livro “Primeiras Estórias”.       

No polivalente universo naturalista discursivo rosiano, cada bicho, 

cada planta, cada ser estão conectados dentro de uma grande e complexa 

cadeia sistêmica de registros, caracterizações e acontecimentos, algo 

convergente ao pensamento sistêmico. 

No conto “São Marcos”, homem e natureza, não constituem duas 

entidades diferentes, colocadas em conflito, pois correspondem a dois lados 

de um todo, os quais, no entanto, se complementam. O protagonista do 

texto(ora João, ora Jose, se por um lado, é caracterizado por uma 

personagem em simbiose com a cultura e a natureza, no sentido de que 

expressa o caráter coletivo de sua gente, transcende sua tipicidade pela 

dimensão humana que possui. Assim, ele abarca as condições de tipo e de 

indivíduo, cuja tipicidade se revela através de sua individualização no 

universo narrativo. Por isso, uma das maiores preocupações que afligem o 

protagonista ao longo da narrativa é a dicotomia do bem e do mal que, 

embora decorra naturalmente na espacialidade característica dos jagunços, 

também expressa uma preocupação humana e existencial. 

Em “O Recado do Morro”, novela de “Corpo de Baile”, o Morro da 

Garça representa a natureza absoluta e sagrada tentando auxiliar os 

homens, que parecem enfermos, com seus tímpanos espirituais atrofiados. 

O morro avisa, mas os homens alteram e alternam a continuidade do 

recado, até que a ideia de que Deus escreve certo por linhas tortas parece 

se concretizar, quando após muito transcorrer erroneamente a notícia de um 

em um na comunidade, tomado por um rompante na narrativa, no último 

instante, a personagem protagonista, Pedro Orósio, se dá conta da essência 

do recado e consegue desatar a tempo de salvar a própria vida. 

Curiosamente, o recado que havia sido perpetuado pelos membros da 

comunidade tinha uma conotação contrária, a de que Pedro seria aclamado 

em uma festa organizada por seus inimigos, que, no fundo, pretendiam 

matá-lo, após uma emboscada. Disso, pode-se deduzir que o homem, 

quando ausente ou defasado em sua fé, não é capaz de escutar as 
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revelações que Deus lhe faz, ao utilizar a natureza como um poderoso 

instrumento interlocutório do discurso. Nota-se abaixo, o Morro da Garça: 

 

 

 

“A natureza é hídrica, por excelência, no discurso rosiano”. Esta 

natureza hídrica se encontra laureada pelas águas e, fundamentalmente, 

pelas águas dos rios. 

Em suma, os rios parecem assumir papéis quase de divindades 

mitológicas, atuando veementemente no modus operandi das personagens, 

impactando decisões, fornecendo epifanias e revelações, indicando ou 

definindo o próprio destino deles.  

O Rio Urucuia, por exemplo, concentra a luminosidade de Diadorim, a 

cor dos seus olhos e o seu lado divinal. Nas águas do Urucuia, que em tupi-

guarani significa “águas cristalinas”, regeneram-se os bons jagunços e seus 
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cavalos, bem como nas terras próximas, o que se planta, é passível de se 

colher, como se em torno do rio existisse um oásis para os homens justos. 

 

Na próxima foto, contempla-se o Rio Urucuia, representação da cristalinidade 

e da pureza de Diadorim. 

 

 

 

Em contrapartida, dois rios rosianos representam a escuridão parcial, 

no caso do Rio Pardo, e a escuridão plena, no caso do Rio Paraúna. 

O Rio Pardo aparece com frequência ao longo das investidas dos 

jagunços liderados por Riobaldo, ao que avançam para o noroeste mineiro, 

aproximando-se de terras baianas, refúgio do bando de Ricardão e 

Hermógenes, os pactários oficiais com o Demo. As desventuras do grupo de 

Riobaldo e Diadorim, ao atravessarem o Liso do Sussuarão, cenário 

surrealista, brutal e inóspito, misto de realidade e devaneio, encaixam-se 
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discursivamente com os descansos ao longo das margens do Rio Pardo, 

que, por sua vez, indica turvidez - que, em relação a uma cadeia de 

significação sígnica, constitui um emaranhado do que é verdadeiro com o 

que é imaginário, afinal são meses de peregrinação em ambiente hostil à 

caça do próprio Demo. Novamente, a natureza bruta se mistura ao nível 

psicológico das personagens, ocasionando uma série de oscilações de 

temperamento e comportamento nos membros do grupo. 

O Rio Pardo margeia, em alguns trechos, o Vão dos Buracos, outra 

paisagem surrealista a romper misteriosamente a monotonia e a aridez 

desértica geográfica e psico-fisiológica do bando conduzido por Riobaldo.  

 

 

 

O Rio Paraúna, principal afluente do Rio das Velhas, simboliza a 

escuridão plena, sobre a qual paira inevitavelmente uma aura de morte. 

Paraúna em tupi-guarani significa “rio preto”. O Paraúna associa-se ao conto 
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“A terceira margem do rio”, do livro “Primeiras Estórias”, em que temos o 

desligamento da vida social da personagem central da narrativa. Esta decide 

praticar o “autoabandono” da rotina, da família e das demais espacialidades 

sociológicas, as quais o limitavam enquanto ser.  

Destaca-se um trecho do conto “A Terceira Margem do Rio”:  

“E, eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio”. (ROSA, 1995, p. 690) 

Em busca do próprio devir, primeiramente, deve-se morrer. E é 

plausível que não se trata de uma morte física, mas de uma morte 

existencial, engendrada por um sujeito consciencioso, cujas atitudes, 

decodificadas como fruto de um non sense àqueles que o circundam, forjam 

ao sujeito um iminente renascimento, desvinculado de convenções e 

sistematizações, por mais simplórias que pudessem ser.  

A niilista e anárquica protagonista de “A terceira margem do rio” 

consagra a emancipação do eu como “terceira via”. Só existe sujeito, se 

houver-lhe o pré-requisito da liberdade. Tornar-se margem significa estar 

pronto para estar à margem das demais margens. Ser a “terceira” margem, 

número do equilíbrio e da perfeição, depende de abandonar-se tanto o que 

está à esquerda (tido como impuro ou inadequado) quanto à direita (tido 

como digno ou correto). Colocar-se no centro, configurando-se como signo 

do “homem-rio”, implica romper as fronteiras do bem e do mal, ao se 

conciliarem forças opostas e conflituosas no cerne do sujeito pós-

emancipado.  

Na terceira margem rosiana: à personagem-central, metamorfoseada 

em homem-rio, a morte não é imposta, ao contrário, nasce de uma proposta. 

De vida. 

O Rio Paracatu significa “rio bom”, em tupi-guarani. Mas, neste caso, 

temos mais um registro ambivalente, algo típico no discurso rosiano. O bom 

pode ser mau, dependendo de quem pretende atravessá-lo no “Grande 

Sertão: Veredas”.  
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Na imagem a seguir, verifica-se uma panorâmica do Rio Paracatu, em 

toda sua magnitude e esplendor, na cidade de Brasilândia de Minas, próxima 

a Arinos e Riachinho: 

 

 

 

O Rio Verde sintetiza, mais do que qualquer outro, a geografia 

existencial de Riobaldo. É à beira dele que Riobaldo nasce e passa os 

primeiros anos da infância em uma casinha simples, cuidado bravamente 

pela mãe. O “verdor” qualifica o sujeito de Riobaldo, este intrépido guerreiro 

em luta constante contra o vazio da ignorância de si mesmo. Na imagem 

adiante, observa-se o Rio Verde desaguando no Rio Paracatu: 
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Riobaldo é quixotesca figura que vai aprendendo com a natureza e 

com as pessoas, evoluindo gradativamente na direção de seu próprio eu, do 

seu devir e de sua clarividência turva, árdua e tardia. Com o intuito de evitar 

que acidentalmente se desfizesse a trajetória de autoconhecimento de 

Riobaldo, sobretudo discursivamente, Guimarães Rosa atribui ao herói o 

papel preponderante de narrador da história, o qual tem como interlocutores 

ora um feiticeiro ora um virtual doutor. 

Em tom de recapitulação memorialista, o “Homem-Rio” proeminente 

das narrativas rosianas - Riobaldo - o bardo, pensador e poeta dos rios 

esgota-se e inesgota-se, rio acima, rio abaixo, por confundir-se e 

transfigurar-se ao próprio discurso. 

Já o Rio do Sono está profundamente associado às cenas da morte e 

da limpeza do corpo de Diadorim, por conseguinte, corresponde ao profundo 

mergulho existencial de Riobaldo em um rio profundo, um verdadeiro espaço 
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onírico de visões e questionamentos, ao qual estará fatidicamente imerso a 

partir da morte de sua metade amorosa e espiritual.  

Na imagem a seguir, temos: Buritizeiro (do lado de cá da margem) / Rio 

do Sono / João Pinheiro (do lado de lá da margem). Avista-se o famoso 

“paredão”, onde aconteceu o épico conflito final dos jagunços, em que 

morreram Hermógenes e Diadorim. 

 

 

 

Não haveria como findar a análise dos rios, sem discorrer a respeito 

do Rio São Francisco, o Velho Chico.  

É para lá que todos os rios correm, escoam e sangram. 

Ele serve de depositário de sonhos e promessas que sucumbem ou 

se transubstanciam nele. 

“O Velho Chico é um guardador de memórias da gente”. 

(ROSA, 1995, p. 260). 
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Imenso, infinito, soberano e antigo, guarnece as memórias do povo e 

abarca as memórias da gente. Abaixo, há uma imagem do sagrado e 

suntuoso Rio São Francisco, ao se aproximar do pôr-do-sol: 

 

 

 

“Mar do Sertão”, segundo o próprio Guimarães Rosa. 

Liso e vistoso, ocultamente confuso e traiçoeiro, reserva surpresas, 

preserva os medos de Riobaldo e o respeito do homem do sertão pela 

natureza. 

Uma passagem do “Grande Sertão: Veredas” ilustra bem a aura do 

Rio São Francisco: “O rio não quer chegar, mas ficar largo e profundo…” 

(ROSA, 1995, p. 377) 

O começo, o meio e o fim da ligação material entre Riobaldo e 

Diadorim acontecem em rios ou à beira deles, sendo que estes, direta ou 

indiretamente, desaguam seus devaneios e suas lágrimas no São Francisco. 
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No Rio de Janeiro, tímido afluente do Velho Chico, Riobaldo conhece 

Reinaldo. Abaixo, uma imagem do Rio de Janeiro, ponto de partida para as 

protagonistas do “Grande Sertão: Veredas”: 

 

 

 

No Rio das Velhas, principal afluente do Velho Chico, os jagunços se 

reencontram e, por esta ocasião, Reinaldo (Diadorim) salva da morte 

Riobaldo, homem de confiança de Zé Bebelo, à época inimigo dos Ramiros. 

No Rio do Sono, finalmente a vingança é vencida pela paz, pela 

morosidade natural do rio, pela aceitação definitiva do amor que Riobaldo 

ousava em negar sentir por Diadorim. A morte de Diadorim transpassa a 

morte, engendra paradoxalmente a vida e possibilita “a hora e a vez” 

existenciais de Riobaldo. 
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Considerações Finais 

 

 Este trabalho permitiu que se colocasse, em um plano cartesiano, o 

eixo horizontal da pesquisa científica e o eixo vertical da verificação de 

campo, empírica e antropológica de busca pelo conhecimento. 

 Em outras palavras, esta tese tornou possível desenvolver um trabalho 

de finalidade acadêmica, sem, no entanto, deixar de lado uma oportunidade 

de constatação in loco de uma série de buscas e apanhados. 

 Verificaram-se através das leituras, revisões de documentos, 

entrevistas e duas viagens para as instâncias cênicas, biológicas, geográficas 

e antropológicas rosianas algumas confluências entre algumas de suas linhas 

discursivas. 

 Dentre estes cruzamentos dos processos rosianos da enunciação, 

optou-se por três linhas especificamente, as quais ao término das estapas de 

pauta, apuração, redação, revisão e editoração textuais, oferecessem ao leitor 

da tese um conteúdo plausível da abordagem pretendida. 

 Constatou-se que os discursos do amor, da religiosidade, da noite, do 

povo e da natureza constituem marcas proeminentes enunciativas na 

discursividade rosiana. 

 No que diz respeito ao discurso amoroso, observaram-se 

diferenciações que se alternam entre o amor puro, a inocência, a compaixão, 

a compaixão, a passionalidade, a reciprocidade, a androginia, a completude 

ou a incompletude, além do amor tradicional e tipicamente patriarcal. No que 

concerne ao discurso da religiosidade, notaram-se traços que se aproximam 

do discurso bíblico, subjacentes ao discurso literário; a ascese torna-se 

palpável e possível a tipos que assumem papéis simbólicos como no caso do 

burrinho pedrês e de Augusto Matraga, sendo que aquele se imuniza e se 

eleva pela generosidade, enquanto este ascende e transcende pela 

reversibilidade. No que tange ao discurso noturno, mitos, mistérios e brumas 

existenciais norteiam tanto o fio condutor das narrativas, quanto o enredo e o 

emaranhado de ações que situam, condicionam e movem as personagens. A 

noite também funciona como desencadeadora do medo, da dúvida, do 

paradoxo, da consciência e, por vezes, da sensualidade. No que demonstra 
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aderência ao discurso popular, as mineiridades vem à tona, através dos 

costumes, do folclore das crenças e, sobretudo, por meio do próprio uso da 

linguagem. Sendo assim, mesmo pautados nas peculiaridades regionais 

mineiras, os enunciados rosianos deste eixo se desmembram e desdobram, 

metafisicamente, desenvolvendo um itinerário que começa regional e se 

estende e transporta ao homem universal. No que corresponde ao discurso 

da natureza, os animais, as plantas, os ventos, os redemoinhos de terra, o 

relevo, o morro sinalizam acontecimentos. Sábia e onipotente, ora calma, ora 

turbulenta, a natureza ensina, avisa, delimita a ação humana e impõe 

restrições às personagens. E os rios assumem uma posição determinante por 

trás das ações e acontecimentos. No raso, ou nas profundezas, os rios 

dividem atos, definem encontros e desencontros, purificam os desesperados 

e castigam os destemperados; ou seja, os rios funcionam quase como 

entidades naturais, pois livrementente nascem, fluem, secam, desaguam, 

acalmam-se, espantam-se, alteram e alternam seu comportamento, para 

alterar e alternar o estado interior das personagens, sem que o homem, no 

entanto, consiga compreendê-los, contê-los ou controlá-los. 

 O encadeamento de informações tornou-se necessário devido ao 

processo de confecção textual adotado por Guimarães Rosa, sempre 

multifacetado e inclinado à assimilação de convergências. 

 Guimarães Rosa é um autor que marca a história da literatura brasileira 

e universal por conta de sua originalidade, da instituição de um 

transrregionalismo, ao mesmo tempo capaz de conservar características 

genuinamente mineiras por excelência. 

 As mineiridades presentes no discurso rosiano provêm de uma série de 

buscas obstinadas realizadas pelo próprio autor no sentido de legitimar a 

identidade do povo mineiro através de seus hábitos, costumes e crenças. 

 Principalmente, o que caracteriza o discurso da mineiridade rosiana é 

um profundo vínculo textual com a oralidade popular, remanejada a partir de 

um habilidoso processo de transcrição da oralidade para a escritura. 

 Guimarães Rosa também pode ser apontado como um autor 

conciliador de contrários, tais como: o bem e o mal, o amor e o ódio, Deus e o 

Diabo, o homem e a mulher, o folclórico e o acadêmico, o erudito e o popular. 
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 Devido à sua grandiosidade, o autor merece mais reconhecimento, na 

nossa atualidade, principalmente em um país cada vez mais carente de 

sólidas referências para serem ovacionados como heróis nacionais. 

 Renovo aqui minhas considerações, mais uma vez agradecendo à 

banca examinadora e a todos que me permitiram chegar até aqui. Registro 

um clamor à juventude, que recentemente movimentou o país com 

manifestações: - Lutem principalmente pela valorização da nossa educação, 

das nossas artes e da nossa cultura. Exaltemos João Guimarães Rosa! 

   

 

  Objetivos e Problematizações - Possíveis Respostas 

 

 Com relação ao cumprimento do objetivo geral, conseguiu-se chegar a 

algumas das essências discursivas mais importantes presentes nos 

enunciados do autor, as quais foram subdivididas em cinco grupos: amor, 

religiosidade, povo, noite e natureza. 

 Não são estas as suas únicas essências, até porque a obra do autor é 

caracterizada por processos de sobreposição de camadas enunciativas, mas 

vários autores já contemplam ou virão a contemplar outras essências. 

 Em concernência aos objetivos específicos, acredito que os dois 

primeiros tenham sido alcançados, embora estas contrubuições acadêmicas 

não esgotem as discussões em torno das marcas inerentes ou subjacentes ao 

discurso rosiano, bem como das confluências que se encontram e entrelaçam 

interdiscursivamente. 

 Dentre as marcas peculiares da linguagem rosiana, concluiu-se que o 

léxico do autor é revestido de enunciações típicas do povo mineiro, mas 

inseridas, parafraseadas ou redimensionadas no discurso de uma maneira 

autônoma. 

 A respeito das confluências, detectaram-se algumas mais relevantes, 

como por exemplo: um viés imaginário alimentado por variedades linguísticas, 

verificações empíricas e experiências antropológicas. Um trabalho conjunto 

de ações promovidas pelo escritor trouxe aos seus próprios discursos, 

considerando-se principalmente aqueles desenvolvidos posteriormente às 
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viagens e expedições que realizou, um novo leque de possibilidades para 

suas intelectualizantes capacidades e suas intencionalidades discursivas. 

  

 Retomando as problematizações sugeridas metodologicamente, vou 

me ater a tentar responder brevemente a cada uma das questões levantadas. 

 

 1) Que eixos temáticos fundamentam os discursos narrativos rosianos? 

 

 Aqui a resposta é bastante aberta. Creio que o amor, a religiosidade, a 

noite, o povo e a natureza constituam eixos temáticos fundamentais dos 

discursos narrativos rosianos, por estarem sempre presentes e recorrentes 

em diversas obras. 

 

 Todavia não houve como mapear definitivamente quantos e quais 

seriam estes eixos temáticos devido à infinitude de conjecturas discursivas 

que permeiam a obra de Guimarães Rosa. 

 

 2) Ocorre uma frequência enunciativa de algum eixo temático no 

discurso? 

 

 Aqui a resposta é positiva.  Após ter feito uma série de verificações, 

confrontos, alinhamentos e remanejamentos, percebo que as cinco vertentes 

afloram a quase todo momento no discurso rosiano. 

 

 No eixo temático amoroso, ocorrem facetas diferentes para se tratar da 

questão. Existe o amor puro e fraterno como o de Dito e Miguilim, o qual 

também podemos compreender como uma demonstração para se exercer o 

amor compassivo, de constituição mais humanitária pelo outro; o amor 

erótico, por vezes doentio, como o de Soropita e Doralda; o amor infinito, mas 

ao mesmo tempo infinitamente represado por conta das personas sociais de 

Riobaldo e Diadorim; o amor pela natureza; o amor pelos amigos, 

especialmente no caso da jagunçagem e dos membros das comitivas de 

viagem; o amor carnal, como o que Riobaldo nutre por Nhorinhá, além do 

amor conjugal e patriarcal, como aquele que Riobaldo demonstra por Otacília. 
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 3) Seria possível localizar as prováveis origens dessas marcas 

discursivas? 

 

 Desta feita, a resposta é parcialmente favorável. Após ter realizado um 

mergulho profundo na obra do autor, ter buscado documentações e ter 

recorrido a outros instrumentos de verificação, encontrei vestígios nas viagens 

empreendidas, nas anotações pessoais, na comparação de enunciados, 

principalmente dos contos que estivessem dentro da mesma obra. 

 

 Constatei que nem todos as inspirações que eclodiram em discursos 

podem ser acessados plenamente. As evidências deixadas pelo autor não me 

foram suficientes para encontrar a origem de certos traços de sua enigmática 

narratividade. Uma das reconstituições bem-sucedidas em busca de 

evidências ocorreu na Fazenda Santa Catarina, com o Sr. Wilson Mendes: 
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 4) Por que chegar a uma compreensão profunda das totalidades que 

caracterizam a discursividade rosiana depende de uma leitura predisposta a 

depreender e apreender a sua polivalente escritura de multiplicidades? 

 

 Aqui não me parece haver qualquer dúvida. 

 

 Uma obra tão aberta e farta quanto a de Guimarães Rosa não pode ser 

estudada, muito menos compreendida, sem que haja, mesmo que por meio 

de tentativas, um estudo profundamente multidisciplinar, até porque o autor foi 

um intelectual brilhante e ele próprio atuou durante a vida como pesquisador 

com o intuito de ampliar suas perspectivas e possibilidades discursivas. 

 

 5) Que vivências pessoais e outros acontecimentos poderiam ter 

motivado o autor a enveredar-se e a “sertanejar-se” por um território 

enunciativo de totalidades? 

 

 Neste caso, existem algumas respostas. 

 

 Por exemplo: Fazer pesquisas antropológicas, participar de viagens e 

boiadas, estar atento a encontros nas fazendas de seu primo Chico Moreira, 

ter descoberto ocasionalmente a pessoa do Manuelzão, escutar atentamente 

uma série de causos recheados de mineiridades, ter vivido praticamente a 

mesma história de Miguilim, ter decidido trocar de profissão nos anos 30, de 

médico para escritor e embaixador, após uma forte crise existencial, 

decorrente da impotência verificada diante de um surto de malária, 

certamente são exemplos de condições ou acontecimentos que incidiram 

decisivamente na confecção dos  trabalhos literários rosianos. 

 Na página seguinte, nota-se uma pintura na qual se retrata a casa, 

onde João Guimarães Rosa exerceu o ofício da medicina, no cômodo mais à 

esquerda do conjunto, na cidade de Itaguara: 
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 6) Os percursos antropológicos realizados como método de pesquisa 

de campo, imbuídos da constatação de dados, beneficiaram a apuração de 

resultados? 

 

 Esta é a resposta mais fácil. Com certeza, sim. 

 

 Da mesma forma que as expedições feitas por Guimarães Rosa, 

principalmente “A Boiada”, no ano de 1952, foram decisivas em sua história, 

bem como na história da evolução percursiva de suas capacidades 

enunciativas, as experiências de campo forneceram a mim e à tese uma 

grande valia, a ponto de permitirem, auxiliarem a satisfazem estes resultados. 
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 A reconstituição de itinerários de campo ou experimentar alguma 

ambientação com as Gerais rosianas em diversos contextos, falar com 

familiares e com a Dona Maria Nardi, filha de Manuelzão e refazer rotas foram 

cruciais para se obter parte considerável dos resultados. Abaixo, Maria Nardi: 

 

 

 

 

 

 7) Há experiências itinerantes, ascéticas e transcendentes relacionadas 

a mitos cristãos ou mesmo pagãos em algumas obras rosianas? 

 

 Foram constatadas marcas destas ocorrências ao longo do discurso 

rosiano, as quais se distribuem em algumas de suas obras. 

 

 Pode-se sublimar com o amor ou a dor, com a lembrança ou o 

dissabor. Pode-se relevar, perdoar, ser perdoado, amar, voltar a amar. 
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 Pode-se evoluir a partir do padecimento, da angústia, da frustração, do 

vazio, às vezes até por meio do luto e da morte como no caso de Riobaldo, 

após a morte de Diadorim no conflito do Paredão de Minas. 

 Pode-se obter uma oportunidade de regeneração tal como a que 

discursivamente foi concedida a Augusto Matraga. 

 

 Pode-se ascender pela prova extrema de bondade, como por onde se 

esboça e desenha a ascese em “O Burrinho Pedrês”, onde há uma lapidação 

clara e inequívoca da espiritualidade do burrinho. 

 

 Pode-se alcançar a glória pela inglória, como no caso de Matraga. 

 

 Pode-se ascender pelo perdão, pela renovação da fé, pelo aflorar dos 

órgãos dos sentidos, ou do arrependimento verdadeiro, como se verifica com 

a personagem José (ora João) do conto “São Marcos”. 

 

 8) Por fim, uma das confluências  notáveis na discursividade rosiana 

está na capacidade do autor alinhavar em seus enunciados aspectos que 

qualificam tanto o discurso estético “erudito” quanto o discurso “popular” ? 

 

 Neste caso, também não há dúvida. 

 

 Certamente, este é um dos maiores méritos do homem e do 

enunciador João Guimarães Rosa. 

 

 Por ter estreitado distâncias, por ter aproximado classes sociais 

normalmente dissociadas, ter gerado um vínculo entre todas essas partes. 

 

 Por ter sido humano, demasiadamente humano. 

 

 Por deixar-se tocar pelo sertão e pelo sertanejo e por devolver-lhes 

generosamente esta acolhedora recepção com amor, trabalho e inovação na 

forma de uma nova escritura regionalista, antes caricaturizada, cheia de 
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artificialismos e com pouca ou nenhuma verossimilhança, agora autêntica, 

humanizada e  expandida a uma condição transgressora e transrregionalista. 

 

 Guimarães Rosa nasceu e viveu até os nove anos na cidade de 

Cordisburgo, que sempre lhe serviu de inspiração em seu discurso literário. 

Pela imagem, podemos conhecer a sua casa, hoje transformada em museu e 

espaço cultural interativo, a Casa de Cultura Guimarães Rosa: 
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 Espero ainda que este trabalho tenha colaborado com os estudos de 

aprofundamento acerca do escritor Guimarães Rosa, de sua figura histórica e 

humana e, fundamentalmente, da suas formas de enunciação discursiva. 

 

 Certamente, irei me debruçar sobre muitas novas etapas de pesquisa, 

inclusive aprimorar alguns passos metodológicos que foram utilizados para a 

organização e realização desta tese. 

 

 Eu me sentirei muito agradecido se este texto, feito com tanta luta, 

puder servir como referência bibliográfica para todos aqueles que já desejam 

ou ainda pretendam conhecer e contemplar um pouquinho mais a respeito do 

universo literário do nosso querido “Joãozito” - apelido familiar do estimado 

escritor João Guimarães Rosa. 
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