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RESUMO 

 

O presente estudo pretende analisar as realidades múltiplas na obra literária Grande 
Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, sob a perspectiva da fenomenologia de 
Alfred Schüzt. Percorrendo o caminho de debate da função e participação da literatura 
no mundo social, acessando a biografia do autor para entender seu contexto de escrita 
bem como suas intencionalidades. Em um exercício de produzir uma perspectiva nova 
diante de uma obra já tão estudada, apreendi algumas das províncias de significados 
finitas presentes na narrativa, como o mundo da religião, da religião e dos mitos, 
articulando as experiências de Riobaldo Tatarana e seus mundos possíveis com 
categorias e conceitos sociológicos. Além de uma discussão teórica sobre a função 
da literatura, me propus, a partir de análise documental, traçar um perfil da 
compreensão que o autor tinha de seu papel como escritor e, em seguida, fiz o 
exercício interpretativo de alguns temas presentes em sua narrativa entendidos como 
províncias finitas de significação. 
 
 
Palavras-chave: Realidades Múltiplas. Literatura. Guimarães Rosa. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to examine the multiple realities in the literary work “Grande Sertão: 
Veredas” by João Guimarães Rosa, from the perspective of Alfred Schuzt’s 
phenomenology. Walking the path of debate of the function and the participation of 
literature in the social world, accessing the author's biography to understand the 
context of his writing and also the author’s intentions. In an exercise of producing a 
new perspective before a work already so studied, I we apprehend some of the 
provinces of finite meanings present in the narrative, articulating the experiences of 
Riobaldo Tatarana and his possible worlds to categories and sociological concepts. In 
addition to a theoretical discussion about the function of literature, I proposed, based 
on documentary analysis, to outline a profile of the author's understanding of his role 
as a writer, and then did the interpretive exercise of some themes present in his 
narrative Understood as finite provinces of meaning. 
 
 

 
Keywords: Multiple Realities. Literature. Guimarães Rosa.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema desta tese tem seus primeiros passos na agenda de pesquisa forjada 

no mestrado. Ao estudar o processo de registro da Arte Santeira do Piauí como 

patrimônio cultural imaterial brasileiro, percebi que havia uma voz que se posicionava 

contrária à necessidade dessa política por considerar que nossa memória, há muito, 

é registrada pela literatura, não pertencendo ao Estado o poder legitimador de definir 

o quê deve ou não ser registrado. 

Escritores que eram conhecidos por mim, anteriormente ao mestrado, como 

Mário de Andrade, Jorge Amado, Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, Eduardo 

Galeano, Augusto Boal, surgiam em minha mente, em um momento ou outro, entre 

as leituras reconhecidamente acadêmicas e científicas ou em casos vividos nas 

entrevistas com os artesãos, sempre relacionados à cultura popular. 

Essa aproximação ia além do registro da cultura popular, alcançando a 

semelhança do contexto social de seus personagens com os atores da vida concreta 

entrevistados; o que me levou a indagar: o que tornava o escritor intelectual, um porta-

voz legítimo de uma cultura, de um povo? Seria a literatura, mesmo com sua licença 

imagética, um espaço de registro do mundo da vida? 

Posteriormente, algumas leituras desenharam em mim a intenção de estudar a 

obra Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, escrita após diversas 

viagens do autor pelo sertão mineiro e pela Europa e na qual é apresentado um sertão 

com um dramático e espaço do entendimento humano, podendo ser, assim, portanto, 

universal. 

O livro apresentava uma percepção diferente do pensamento dominante até a 

década de 20, quando o sertão era pensado como um perigo virtual, numa concepção 

de ideias de distância, terra sem lei, lugar povoado por feras e indígenas, sem conforto 

devido ao vácuo de civilização, o oposto a todas as conquistas a que o litoral permitia 

ter acesso, reino absoluto da liberdade e do desregramento, diziam alguns. 

Inicialmente com a proposta de pesquisar o registro da cultura popular em 

Grande Sertão: Veredas, descobri, depois de algum tempo, que diversos trabalhos 

anteciparam meu projeto. Ao ter conhecimento de um livro datado de 1985, de autoria 

de Leonardo Arroyo, no qual desenvolvia exatamente o que eu sugeria, a certeza da 

mudança se confirmou. Entendido isso, meu orientador recomendou fazer uma 
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análise das realidades múltiplas na obra. Seria algo novo. Desafio aceito, e já 

passados dois anos e meio de pós-graduação. 

Como se desenvolve a questão da realidade em Grande Sertão: Veredas? 

Quais as províncias de significado finitas podem ser identificadas na narrativa de 

Riobaldo Tatarana? Para alcançar tal propósito, fiz o levantamento bibliográfico 

acessível, consulta ao acervo de João Guimarães Rosa disponibilizado no Instituto de 

Estudos Brasileiros – IEB, localizado na Universidade de São Paulo – USP, e 

aproveitando algumas leituras realizadas até aquele momento, organizei a tese em 

três capítulos. 

No Capítulo Primeiro discorro sobre algumas concepções conhecidas sobre a 

literatura e sua função, e das diversas perspectivas que podem ser estudadas. Em 

sua última parte direciono para o entendimento que a tese se propõe caminhar, 

apresentando categorias e conceitos de Alfred Schutz que serviram de guia para o 

referido estudo. 

No Capítulo Segundo faço um recorte da biografia de Guimarães Rosa a partir 

de entrevistas, correspondências e documentos acessados no Instituto de Estudos 

Brasileiros – IEB, bem como a concepção de alguns estudos já realizados sobre a 

obra, que demonstram as suas diversas possibilidades. Finalizo com as 

considerações sobre o romance enquanto gênero e sua fluidez. 

No Capítulo Terceiro, o cerne da tese, destaco o problema da realidade em 

Grande Sertão: Veredas, apropriando-me das bases teóricas de Alfred Schutz, 

apreendendo algumas províncias de significado finitas da obra, destacando o mundo 

da fantasia e o mundo da religião, que perpassa toda a obra. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

Figura 1: Reportagem de Pedro Bloch sobre João Guimarães Rosa 
Fonte: Acervo do Instituto de Estudos Brasileiros – IEB 
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2 DO ROMANCE E DA NARRATIVA NA MODERNIDADE: “PÃO OU PÃES, É 

QUESTÃO DE OPINIÃES...”? 

 

2.1 Questões sobre literatura e experiência 

 

A frase que nomeia este primeiro capítulo é de Riobaldo, personagem narrador, 

do livro Grande Sertão: Veredas, que, tendo sua primeira edição publicada em 1956, 

teve seu texto integral disponibilizado na internet no ano de seu cinquentenário, em 

2006, alcançando em julho de 2007, cinquenta e dois mil downloads. "Provamos que 

a obra é tão maior que o tempo, que oferecê-la na rede não prejudicaria as vendas", 

afirma Leila Name2 (2013). 

De fato, as obras e vida de Guimarães Rosa ainda despertam interesses, e em 

2011, após 44 anos de sua morte, foi lançada pela Secretaria de Estado de Cultura 

de Minas Gerais, a Visita Virtual ao Museu Casa Guimarães Rosa3, criado em 1971, 

em Cordisburgo, cidade na qual nasceu, cuja importância sublinha, quando declara: 

 
Sim, mas para sermos exatos, devo dizer-lhe que nasci em Cordisburgo, uma 
cidadezinha não muito interessante, mas para mim sim, de muita importância. 
Além disso, em Minas Gerais; sou mineiro. E isto sim é o importante, pois 
quando escrevo, sempre me sinto transportado para esse mundo. 
Cordisburgo. (ROSA, 1994, p. 15). 

 

No museu é possível encontrar os pertences do escritor e seus familiares: as 

primeiras edições de suas obras; a condecoração de Honra ao Mérito da Alemanha, 

quando foi nomeado Cônsul-Adjunto por ter ajudado judeus a saírem do país; entre 

outros. Tudo apresentado por membros do Grupo Miguilim, jovens responsáveis em 

divulgar a obra do conterrâneo. 

Traduzido para diversos idiomas (inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, 

entre outros), credita essa possibilidade ao fato de que: 

 
No sertão fala-se a língua de Goethe, Dostoievski, Flaubert, porque o sertão 
é o terreno da eternidade, da solidão, onde o interior e o exterior não podem 
ser separados... “onde existe o homem, existe a possibilidade de se 
compreenderem pensamentos e sentimentos... a língua do homem do sertão 
é universal; é perfeitamente possível traduzi-la para a língua de Goethe, por 
exemplo. (ROSA, 1994, p. 12). 

                                                           
2 Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?page=&cod=3481 

32>, acesso em 07.03.2013, às 22:20h. 
3 Disponível em: <http://www.eravirtual.org/rosa_br/>, acesso em 07.03.2013, às 22:20h. 

http://www.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?page=&cod=348132
http://www.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?page=&cod=348132
http://www.eravirtual.org/rosa_br/
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Comumente, relaciona-se Grande Sertão: Veredas com viagens de Rosa pelo 

sertão mineiro em dezembro de 1945 e maio de 1952, e com sua atuação como 

médico no interior de Minas Gerais. A datação se encontra com as análises de Roncari 

(2004), ao externar que a obra em questão integra um projeto literário que vai se 

encorpando durante o período do desenvolvimentismo getulista, já evidenciando-se 

em 1937, com a primeira versão de Sagarana. Este itinerário artístico, que tem em 

Grande Sertão: Veredas um ponto de referência, transcorreria em época de mudanças 

significativas no país, com sucessivos sobressaltos no âmbito da política institucional 

(da Revolução de 1930 ao fim do Estado Novo), alterações no andamento da 

economia (com os passos para a modernização industrial), e a consequente 

emergência de novos parâmetros para as relações sociais. (RONCARI, 2004). 

Essa busca memorialista tem suas limitações, como expõe Guimarães Rosa 

em um depoimento para Haroldo de Campos. 

 
“Dizem que o Rosa é regionalista e coisa e tal”. Ele ria, dava uma risadinha 
bem típica dele e, dizia assim: “Ah!, eu me divirto muito com isso, porque 
dizem ‘o Rosa ali, aquela paisagem, aquele crepúsculo mineiro’, e não é nada 
de crepúsculo mineiro, é um crepúsculo que vi na Holanda, misturei com 
algumas coisas que vi em Hamburgo, misturado com algumas coisas de 
Minas, misturei tudo aqui e fiz, joguei lá, e as pessoas dizem que só estou 
pintando uma cena do interior de Minas e estou é fazendo uma espécie de 
omelete ecumênico”. E daí ele dizia assim: “O Rosa é como uma ostra, projeta 
o estômago para fora, pega tudo que tem a pegar de todas as fontes 
possíveis, reintrojeta de novo aquele estômago, mastiga tudo aquilo e produz 
o texto”. (CAMPOS, 2011, p. 54). 

 

Ele próprio reconhece determinadas influências, que, até mesmo, teriam 

transformado o autor e sua obra biográfica em algo novo. “Como médico conheci o 

valor místico do sofrimento; como rebelde, o valor da consciência; como soldado, o 

valor da proximidade da morte” (ROSA, 1994, p. 16). O que afirma ser a espinha dorsal 

de Grande Sertão: Veredas, para depois afirmar: 

 
(...) devemos acrescentar alguns outros sobre os quais ainda temos de falar. 
Mas estas três experiências formaram até agora meu mundo interior; e, para 
que isto não pareça demasiadamente simples, queria acrescentar que 
também configuram meu mundo a diplomacia, o trato com cavalos, vacas, 
religiões e idiomas. (ROSA, 1994, p. 16). 

 

Sendo a literatura reconhecido espaço de invenção, não é na existência real 

dos personagens e fatos que repousa sua verdade, mas por expor questões postas 

em uma determinada temporalidade, e ser testemunha dos homens e de suas 



18 

relações em um momento histórico. É a existência humana a matéria fina de 

Guimarães Rosa para suas obras; acessos permitidos por sua biografia de viajante, 

como diz a seguir:  

 
Viajei pelo mundo, conheci muita coisa, aprendi idiomas, recebi tudo isso em 
mim; mas de escrever simplesmente não me ocupava mais. Assim se 
passaram quase dez anos, até eu poder me dedicar novamente à literatura. 
E revisando meus exercícios líricos, não os achei totalmente maus, mas 
tampouco muito convincentes. Principalmente, descobri que a poesia 
profissional, tal como se deve manejá-la na elaboração de poemas, pode ser 
a morte da poesia verdadeira. Por isso, retornei à "saga", à lenda, ao conto 
simples, pois quem escreve estes assuntos é a vida e não a lei das regras 
chamadas poéticas. Então comecei a escrever Sagarana. Nesse meio tempo 
haviam transcorrido dez anos, como já lhe disse; e desde então não me 
interesso pelas minhas poesias, e raramente pelas dos outros. Naturalmente 
digo isso, porque é um dado biográfico, pois não aconteceu que, um belo dia, 
eu simplesmente decidisse me tornar escritor; isto só fazem certos políticos. 
Não, veio por si mesmo; cresceu em mim o sentimento, a necessidade de 
escrever e, tempos depois, convenci- me de que era possuidor de uma receita 
para fazer verdadeira poesia. (ROSA, 1994, p. 18). 

 

Receita para qual buscou seus ingredientes na fonte já anunciada por Benjamin 

(1985), para quem as melhores narrativas são as que não se diferenciam das 

transmitidas oralmente por qualquer indivíduo, pois trazem consigo histórias da vida, 

têm senso prático, um caráter utilitário, no sentido de ensinarem e aconselharem algo 

que se sustentaria na sabedoria. Esse autor, não se concentra em uma possibilidade 

de resposta a um questionamento, mas se entrega a uma reflexão. Argumenta... 

 
se "dar conselhos" parece hoje algo de antiquado, é porque as experiências 
estão deixando de ser comunicáveis. Em conseqüência, não podemos dar 
conselhos nem a nós mesmos nem aos outros. Aconselhar é menos 
responder a uma pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuação de 
uma história que está sendo narrada, Para obter essa sugestão, é necessário 
primeiro saber narrar a história (sem contar que um homem só é receptivo a 
um conselho na medida em que verbaliza a sua situação). O conselho tecido 
na substância viva da existência tem um nome: sabedoria. A arte de narrar 
está definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade – está em 
extinção. (BENJAMIN, 1985, p. 215). 

 

Esta habilidade em trocar experiências teria na modernidade o seu 

contraditório, as ações da experiência, em baixa, poderiam chegar à cessação. 

Entendimento esse que se avizinha ao de Hannah Arendt (1997), que faz coro ao 

desaparecimento da sabedoria com o esfacelamento da tradição na 

contemporaneidade, que seria a geradora da lacuna entre o passado e o futuro; um 

vazio percebido pelas velhas verdades não apresentarem mais algum vínculo com a 

experiência. Segundo a autora: 
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A dominação totalitária como um fato estabelecido, que, em seu ineditismo, 
não pode ser compreendida mediante as categorias usuais do pensamento 
político, e cujos “crimes” não podem ser julgados por padrões morais 
tradicionais ou punidos dentro do quadro de referência legal de nossa 
civilização, quebrou a continuidade da História Ocidental. A ruptura com a 
nossa tradição é agora um fato acabado. (ARENDT, 1997, p. 54). 

 

Ao mesmo tempo em que se enxerga a sombra da “tragédia”, ainda pode-se 

perceber o valor simbólico e estético que se desenha no que está prestes a 

desaparecer. O seguimento de extrusão paulatina da narrativa do discurso acima não 

é um fenômeno estritamente moderno, foi encetado em tempos mais remotos, mas 

teria sim, seu desenvolvimento nesse processo histórico (BENJAMIN, 1985). 

 

2.2 O papel da literatura: engajamento político, ficção e realidades 

 

E foram muitos os estudiosos do início do século XX com obras publicadas 

debatendo o papel da literatura, os significados do escrever, e colocando em dúvida 

a existência de seu caráter inocente. Questionamentos que não ocorrem por acaso, 

pois são anos de florescimento cultural e intelectual, principalmente, segundo Waldo 

Ansaldi e Patricia Funes (2008) as décadas de 1920 e 1960, que correspondem a 

tempos de transgressão, crítica, transformação e expectativas. 

Como lembra Rafael Rojas (2007), desde muito, essas instabilidades políticas 

causavam estremecimento nos países em que ocorreram. Tais acontecimentos 

produziram um "feitiço universal" (FURET apud. ROJAS, 2007, p.73) na cultura. Por 

um momento, o transtorno deixa de ser assunto de um país para converter-se em um 

"signo da mudança mundial". Destarte, 

 
A Revolução Francesa cativa alemães como Emmanuel Kant, ingleses como 
Thomas Paine e norte-americanos como Benjamin Franklin. A Revolução 
Russa seduz as mentes de H. G. Wells, André Gide, Romain Rolland, André 
Malraux, Louis Aragon, Aldous Huxley, Bertold Brecht. Por fim, a Revolução 
Cubana ganha a simpatia de alguns escritores ocidentais de grande prestígio, 
como Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse, Hans Magnus Enzensberger, 
Charles Wright Mills, Waldo Frank, Allen Ginsberg, e de quase toda a 
intelectualidade latino-americana: Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Gabriel 
García Márquez, Julio Cortázar. (ROJAS, 2007, p. 76). 

 

Gilman (2003) lembra que na década de 1960, o processo de produção literária, 

a elaboração da obra e a construção de sua história, bem como a mensagem a ser 

passada aos leitores, para diversos autores, seguiam critérios não somente estético, 
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mas ideológicos. A literatura estava imbuída em um processo de mudança do qual 

não sairia impune. Para uma parcela dos escritores suas criações eram significativas 

para a sociedade, seriam eles participantes das transformações em curso. O que é 

coerente com as palavras de Julio Cortázar: 

 
Insisto em que não exijo de qualquer escritor que se torne tribuno da luta em 
que tantas frentes está sendo travada contra o imperialismo em todas as suas 
formas, mas sim que seja testemunha de seu tempo [...], e que sua obra e 
sua vida (mas como separá-las?) dêem tal testemunho na forma que lhe seja 
própria. Não é mais possível, como em outros tempos, respeitar o escritor 
que se refugiava numa liberdade mal entendida para dar as costas à sua 
própria marca humana, à sua pobre e maravilhosa condição de homem entre 
os homens, de privilegiado entre despossuídos e martirizados. (CORTÁZAR, 
2001, p.39). 

 

A literatura era vista pelos autores engajados como uma atividade política 

capaz de transformar a sociedade, como se literatura e consciência política devessem 

seguir um mesmo caminho. Um pouco disso vemos neste trecho de uma entrevista 

com o escritor e tradutor Guntler Lorenz na qual externa ser esse um tema de 

preocupação dos escritores de todo o mundo, não apenas os da América Latina, 

 
Eis um tema que não diz respeito apenas à América Latina, mas é uma 
grande preocupação do escritor, em todo o mundo. O escritor é o grande 
motor da vida social, da vida cultural e da vida política. É o motor de todos os 
aspectos da vida. O intelectual é quem dá as ideias que, depois, vão ser 
executadas pelos políticos ou pelos sociólogos. 
Parece-me que, na América Latina, o escritor tem uma função muito especial, 
porque é muito importante que ele considere o meio em que vive. Minha ideia 
é que uma literatura não comprometida não é possível. Cada literatura 
precisa de um compromisso. Não quero dizer que seja um compromisso 
puramente político, porque seria minimizar uma questão de muito maior 
amplitude. Repito exatamente o que me disseram Guimarães Rosa, Adonias 
Filho e até mesmo Jorge Amado: o principal é o compromisso humano do 
escritor. Dentro dele, o compromisso político é um pequeno assunto, porque 
a vida não é apenas política. 
É desse compromisso que resulta a função do escritor no mundo. Um escritor 
alemão e um escritor francês não podem ter o mesmo compromisso que o 
escritor latino-americano. Na Europa não há fome, nem analfabetismo, nem 
injustiça social. Mas há o grande problema da desumanização, da 
automatização, que inclui também o homem, que, por fim, é só uma peça da 
grande engrenagem da vida moderna. Essa desumanização do homem, 
como disse Ortega y Gasset há mais de 40 anos, é o fundamento do 
compromisso do escritor europeu. (JORNAL ANEXO4, 1971, s/p). 

 

E reforça que o compromisso não precisa ser exatamente o político, mas que 

precisa existir, pois toda literatura necessita do tema e da forma, que devem ser 
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igualmente priorizados, para que o autor não corra o risco de se diminuir em sua 

prática literária (JORNAL ANEXO, 1971, s/p)5. 

No Brasil, Antônio Candido (1999), crítico literário brasileiro de grande 

referência, incorpora esse tipo de questionamento em seu livro Literatura e Sociedade. 

Para ele a arte, e assim também a literatura, seria uma transposição do real para o 

ilusório por meio de uma estilização formal da linguagem, que propõe um tipo arbitrário 

de ordem para as coisas, os seres, os sentimentos. Nela se combinariam um elemento 

de vinculação à realidade natural ou social, e um elemento de manipulação técnica, 

indispensável à sua configuração, implicando no que consideraria uma atitude de 

gratuidade e, estando a literatura ligada às demonstrações concretas, esta assumiria 

algumas funções que atuam diretamente no homem, sendo por ele expressas e, 

depois, voltam-se para a formação deste enquanto utilizador dessa arte. Assim, a 

literatura exerceria três funções, as quais, em seu conjunto, denomina de "função 

humanizadora da literatura" (CANDIDO, 1999, p. 80). 

A primeira seria a função psicológica, que encontraria fertilidade na 

necessidade universal do homem (aqui utilizado no conceito mais amplo do termo), 

pela ficção e pela fantasia; vide as lendas, anedotas, mitos, narrativas populares, 

romances, contos, poemas e até mesmo pela comunicação através da imagem como 

fotonovelas, histórias em quadrinho, cinema (CANDIDO, 1999). 

Para o autor, a fantasia não é pura, pois se refere recorrentemente ao que 

compreende como realidade: "sentimento, fato, desejo de explicação, costumes, 

problemas humanos, etc." (CANDIDO, 1999, p. 83), e assim não estaria muito distante 

das vivências humanas, relação essa que levaria à segunda função da literatura: a 

função formativa. Nessa função, a literatura atuaria como instrumento de educação, 

de formação do homem, uma vez que poderia exprimir realidades que se afastariam 

do convencional e das normas vigentes. Nesse âmbito, a crença é no poder formativo 

da personalidade humana atribuído à literatura, que mesmo não sendo moldada a um 

critério educacional formal, tem sua representatividade e força na humanização do 

indivíduo, no "sentido profundo, por que faz viver.” (CANDIDO, 1999, p. 85). 

A literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial. [...]. Longe de 
ser um apêndice da instrução moral e cívica, [...], ela age com o impacto 
indiscriminado da própria vida e educa como ela, – com altos e baixos, luzes 
e sombras. Daí as atitudes ambivalentes que suscita nos moralistas e nos 
educadores, ao mesmo tempo fascinados pela sua força humanizadora e 
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temerosos da sua indiscriminada riqueza. E daí as duas atitudes tradicionais 
que eles desenvolveram: expulsá-la como fonte de perversão e subversão, 
[...] Dado que a literatura ensina na medida em que atua com toda a sua 
gama, é artificial querer que ela funcione como os manuais de virtude e boa 
conduta. E a sociedade não pode senão escolher o que em cada momento 
lhe parece adaptado aos seus fins, enfrentando ainda assim os mais curiosos 
paradoxos, – pois mesmo as obras consideradas indispensáveis para a 
formação do moço trazem freqüentemente aquilo que as convenções 
desejariam banir. [...] É um dos meios por que o jovem entra em contato com 
realidades que se tenciona escamotear-lhe. (CANDIDO, 1999, p. 84). 

 

A terceira função diria respeito ao conhecimento do mundo e do ser. Sendo a 

literatura uma forma de conhecimento, mas também de expressão e construção de 

objetos com independência semiológica, esta autonomia não a distancia nem rompe 

de suas fontes de inspiração na vida concreta, nem mesmo impede a possibilidade de 

atuar nela. 

Sendo assim coerente o autor pensar a literatura enquanto ceva que 

proporciona ao indivíduo o desenvolvimento de seu entendimento do mundo, 

proporcionando-lhe um equilíbrio psicológico, bem como promovendo sua 

incorporação à realidade que o cerca, vivenciada ou não, sendo enquadrada dentro 

da categoria dos bens incompressíveis. Diz Antonio Candido: 

 
Pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer que aquilo que 
consideramos indispensável para nós é também indispensável para o 
próximo. [...] É necessário um grande esforço de educação e auto-educação 
a fim de reconhecermos sinceramente este postulado. Na verdade, a 
tendência mais funda é achar que os nossos direitos são mais urgentes que 
os do próximo. (CANDIDO, 1999, p. 110). 

 

Ainda no fim da década de 1940, período em que nações questionavam como 

se reconstruir após o fim da Segunda Guerra Mundial, o filósofo Jean Paul-Sartre 

escreveu um livro acerca da literatura. Para o autor, existiria na gênese de toda 

vocação artística determinada escolha indiferenciada, que as circunstâncias, a 

educação e o contato com o mundo, posteriormente, iria particularizar. E que não há 

dúvidas de que as artes de uma mesma época se influenciam mutuamente e que são 

condicionadas pelos mesmos fatores sociais. (SARTRE, 2004). 

 
A prosa é utilitária por essência; eu definiria de bom grado o prosador como 
um homem que se serve das palavras. Monsieur Jourdain fazia prosa para 
pedir seus chinelos, e Hitler, para declarar guerra à Polônia. O escritor é um 
falador; designa, demonstra, ordena, recusa, interpela, suplica, insulta, 
persuade, insinua. Se o faz no vazio, nem por isso se torna poeta: é um 
prosador que fala para não dizer nada. Já vimos suficientemente a linguagem 
pelo avesso; convém agora considerá-la do lado direito. (...) Falar é agir; uma 
coisa nomeada não é mais inteiramente a mesma, perdeu a sua inocência. 
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Nomeando a conduta de um individuo, nós a revelamos a ele; ele se vê. 
(SARTRE, 2004, pp.18; 20). 

 

Mesmo ao fazer a pergunta direcionada ao escritor “por que você falou disso e 

não daquilo, e já que você fala para mudar, por que deseja mudar isso e não aquilo?” 

(SARTRE, 2004, p.22), o pensador francês não exclui o valor do estilo na prosa, na 

definição do modo de dizer. 

 
Na prosa, o prazer estético só é puro quando vem por acréscimo. É 
constrangedor lembrar aqui idéias tão simples, mas parece que hoje em dia 
elas foram esquecidas. Se assim não fosse, como viriam nos dizer que 
estamos premeditando o assassinato da literatura, ou mais simplesmente, 
que o engajamento prejudica a arte de escrever? Se a contaminação de 
determinada prosa pela poesia não tivesse embaralhado as idéias dos 
nossos críticos, pensariam eles em nos atacar à forma, sendo que nunca 
falamos senão do conteúdo? Quanto à forma, não há nada a dizer de 
antemão e nada dissemos: cada um inventa a sua, depois se julga (SARTRE, 
2004, p.22). 

 

No pensamento sartreano a prosa seria utilitária por essência e sua matéria 

naturalmente significante. As palavras, de início, seriam designações de objetos e o 

prosador aquele que escolheu determinado modo de ação secundária, que se poderia 

chamar de ação por desvendamento. O escritor quando engajado sabe que a palavra 

é ação e que desvendar é mudar e que não se pode desvendar senão pretendendo 

essa mudança, pois diante da condição humana nenhum ser pode ter imparcialidade. 

Neste sentido, acrescenta: 

 
(...) se esse mundo me é dado com suas injustiças, não é para que eu 
as contemple com frieza, mas para que as anime com minha 
indagação, para que as desvende e as crie com sua natureza de 
injustiça, isto é, de abusos-que-devem-ser-suprimidos. (...) A arte da 
prosa é solidária com o único regime onde a prosa conserva um 
sentido: a democracia. (SARTRE, 2004, p. 50-51). 

 
A literatura, enquanto prosa, seria uma subjetividade que se entrega sob a 

aparência de objetividade. Um eterno que dá a entender ser apenas um momento 

histórico, o qual, pelos aspectos que revela, remeteria de súbito ao homem eterno; um 

perpétuo ensinamento, mas que se dá contra a vontade expressa daqueles que 

ensinam. Para Sartre, a escolha mais profunda e imediata dos autores, que seria 

comum a todos, é a própria opção de escrever e um dos principais motivos da criação 

artística seria certamente a necessidade de se sentir (o escritor) essencial em relação 

ao mundo. (SARTRE, 2004). 
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Uma vez que a criação só pode encontrar sua realização final na leitura, uma 
vez que o artista deve confiar em outrem a tarefa de completar aquilo que 
iniciou, uma vez que só é através da consciência do leitor que ele pode 
perceber-se como essencial à sua obra, toda obra literária é um apelo. 
Escrever é apelar ao leitor para que este faça passar à existência objetiva o 
desvendamento que empreendi por meio da linguagem. Então, o escritor 
apela à liberdade do leitor para que esta colabore na produção da sua obra. 
(SARTRE, 2004, p.39). 

 
Toda obra literária seria um apelo. Escrever seria o ato de apelar ao leitor para 

que este faça passar à existência objetiva o desvendamento que o escritor 

empreendeu por meio da linguagem. A imaginação não poderia usufruir de si mesma; 

estaria sempre do lado de fora, sempre engajada num empreendimento. Não que a 

obra de arte tenha uma finalidade, isso porque ela seria uma finalidade em si mesma. 

No entanto, ela só existe quando a vemos; ela é primeiramente pura exigência de 

existir. Não é um instrumento cuja existência é manifesta e cujo fim é indeterminado: 

ela se apresenta como uma tarefa a cumprir, coloca-se de imediato ao nível do 

imperativo categórico. A obra de arte seria valor porque também seria apelo. 

(SARTRE, 2004). 

E para reforçar essa cumplicidade entre escritor e leitor, diz que mesmo 

havendo o intento de “louros eternos, o escritor fala a seus contemporâneos, a seus 

compatriotas, a seus irmãos de raça ou de classe” (SARTRE, 2004, p. 56). O homem 

universal teria a característica essencial de não está engajado em nenhuma época 

em particular, exercendo assim valores que seriam universais, sendo a afirmação pura 

e abstrata dos direitos imprescritíveis do homem. Utilizando-se do exemplo da arte 

produzida no século XVII, lembra que se confundia o homem universal com os homens 

particulares que detêm o poder, não se dedicando à libertação de nenhuma categoria 

concreta de oprimidos; o escritor, porém, se bem que totalmente assimilado pela 

classe opressora, não é de modo algum seu cúmplice; sua obra é incontestavelmente 

libertadora, pois tem como efeito, no interior dessa classe, libertar o homem de si 

mesmo. (SARTRE, 2004). 

Pelo momento histórico, Sartre acreditava que reintegrar o absoluto na história 

se faz enquanto esforço para efetivar a reconciliação entre autor e leitor, pois ao 

pensar em ter janelas para o eterno, o escritor perde contato com os seus iguais, 

sente-se 

(...) beneficiado por luzes que não pode comunicar à turba ignara que fervilha 
abaixo dele; mas, se já concluiu que não se escapa da própria classe pelos 
bons sentimentos, que não existe consciência privilegiada em lugar algum, e 
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que as belas-letras não constituem atestado de nobreza; se chega a 
compreender que o melhor meio de ser atropelado por sua época é voltar-lhe 
as costas ou pretender elevar-se acima dela, e que não se chega a 
transcendê-la fugindo dela, mas sim assumindo-a para transformá-la, isto é, 
ultrapassando-a na direção do porvir mais próximo, então ele escreve por 
todos e com todos, porque o problema que procura resolver com seus meios 
próprios é o problema de todos. Aliás, aqueles dos nossos que colaboram em 
panfletos clandestinos dirigiam-se em seus artigos à comunidade inteira. Não 
estávamos preparados para isso e não nos mostramos muito hábeis: a 
literatura de resistência não chegou a produzir grande coisa. Mas essa 
experiência nos levou a pressentir o que poderia ser uma literatura do 
universal concreto. (SARTRE, 2004, 169). 

 

Considerando o fazer enquanto revelador do ser, cada gesto seria um sentido 

aberto para o mundo; as coisas têm tantas faces quantas são as maneiras de se servir 

delas. Não se trata de querer possuir o mundo, mas de transformá-lo, e é nesse 

processo de transformação que o mundo revela os segredos de ser. Para salvar a 

literatura, diz o autor, é preciso tomar posição, pois a literatura é por essência tomada 

de posição, as obras devem apresentar-se ao público sob um duplo aspecto de 

negatividade e de construção. E reforça “(...) o nosso pensamento não vale mais do 

que a nossa linguagem e deve-se julgá-la pela forma com que a utiliza” (SARTRE, 

2004, p. 209). 

No mesmo período de Sartre, na década de 1940, Georg Lukács escreveu 

Introdução aos Escritos Estéticos de Marx e Engels com reflexões em torno de que 

não haveria história autônoma, imanente, que resultasse exclusivamente da dialética 

interna na ciência, nem nos seus diversos ramos, nem na arte. Afirma: 

 
A evolução em todos esses campos determinada pelo curso de toda a história 
da produção social, no seu conjunto: e só com base neste curso é que podem 
ser esclarecidos de maneira verdadeiramente científica os desenvolvimentos 
e as transformações que ocorrem em cada campo singularmente 
considerado. (LUKÁCS, 1965, p. 12). 

 

O autor lembra que Marx e Engels não negaram a relativa autonomia do 

desenvolvimento dos campos particulares da atividade humana (direito, ciência, arte, 

entre outros); não ignoraram, por exemplo, o fato de que o pensamento filosófico, 

singularmente considerado, se liga a um outro pensamento filosófico que o precedeu 

e do qual ele é um desenvolvimento, uma correção, imanentes. Essas conexões 

imanentes existiriam, sem dúvida, na realidade objetiva, mas só como momentos da 

tessitura histórica, como momentos do conjunto do desenvolvimento histórico, no 

interior do qual, através das interações com suas complexidades, o desenvolvimento 

das forças sociais produtivas assumiria o papel principal. Para Lukács, a origem e o 
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desenvolvimento da literatura são parte do processo histórico geral da sociedade. A 

essência e o valor estético das obras literárias, bem como a influência exercida por 

elas, constituem parte daquele processo social geral e unitário através do qual o 

homem faz seu o mundo pela sua própria consciência. (LUKÁCS, 1965). Sustenta o 

autor:  

 
A íntima poesia da vida é a poesia dos homens que lutam, a poesia das 
relações inter-humanas, das experiências e ações reais dos homens. Sem 
essa íntima poesia não pode haver epopéia autêntica, não pode ser 
elaborada nenhuma composição épica apta a despertar interêsses humanos, 
a fortalecê-los e avivá-los. A epopéia – e, naturalmente, também a arte do 
romance – consiste no descobrimento dos traços atuais e significativos da 
práxis social. O homem quer ver na epopéia a clara imagem da sua práxis 
social. A arte do poeta épico reside precisamente na justa distribuição dos 
pesos. (LUKÁCS, 1965, p. 60-61). 

 

No pensamento de Georg Lukács, o problema da arte, no princípio do século 

XX, seria o seu distanciamento da vida. O desejo seria o de pertencer a algum lugar 

e a constatação de que não seria possível pertencer a nenhum lugar; pois não haveria 

mais sentimentos comuns e o racionalismo vigente apresentava-se cada vez mais 

perigoso e diluidor, pois, para o autor, narrava-se tudo, menos o essencial; observava-

se múltiplas relações, mas não se apreendia uma relação real. (LUKÁCS, 1972). 

Segundo o autor, é na criação que se esgota a relação entre o ideal e o real e 

que é a sabedoria do escritor, consciente e manifesta, que preencheria qualquer 

distância possível. O romance seria uma forma de virilidade amadurecida, não 

podendo acreditar que destino e sentimento não nomes da mesma coisa. (LUKÁCS, 

1966). 

Continuamente, o filósofo húngaro escreve, em 1955, o livro O Romance 

Histórico no qual critica a literatura pós-1848 acreditando haver um empobrecimento 

ante o realismo clássico. Diz ser a maleabilidade do material histórico uma armadilha 

para o ficcionista moderno, e completa que 

 
a grandeza literária provém justamente da resistência às intenções 
subjetivas, da sinceridade e da capacidade de reproduzir a realidade objetiva. 
Quanto mais plena e facilmente vitoriosas são as intenções subjetivas, mais 
fracas e, por conseguinte, mais pobres e desprovidas de conteúdo tornam-se 
as obras (LUKÁCS, 2011, p. 299). 

 

Raymond Williams (1979), ainda que de filiação marxista, expõe outro 

encaminhamento à questão, ao externalizar que não é simplesmente a superfície ou 

as aparências que se refletem na arte, mas a realidade que chama “essencial”, ou 
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subjacente, ou geral, e isso como um processo intrínseco, e não como um processo 

à parte no tempo. Alerta que devemos observar que o reflexo é uma maneira muito 

estranha de descrever os processos de concentração intrínseca que esse novo 

sentido indica. Mas a modificação permitiu a continuação de postulados gerais, no 

sentido de que  

 
(...) a arte reflete a realidade social, embora especificando seus processos 
detalhados de maneiras mais figurativas (seletivas ou intensificadoras). (...) A 
arte, por meios figurativos, tipifica os elementos e tendências da realidade 
que se repetem segundo leis regulares, embora modificando-se com as 
variações das circunstâncias. (WILIAMS, 1979, p.105). 

 

A suposta neutralidade da produção artística também foi questionada por 

Bourdieu (2009), pois ignorar as relações sociais nas quais a obra artística foi 

produzida e para qual utilização foi destinada; e ignorar as estruturas das funções 

sociais para quais foram produzidas resultaria em um formalismo arbitrário, pois a 

construção adequada do objeto da análise implicaria numa análise sociológica das 

funções sociais que constituem a base da estrutura e do funcionamento de todo 

sistema simbólico (BOURDIEU, 2009). Coloca-se em questionamento a crença no 

sujeito livre, mesmo em um universo aparentemente anárquico como o campo 

literário. 

Para Bourdieu (2009), existiram entre 1830 e 1950 três posições em torno das 

quais se organizou o campo intelectual e artístico e com poucas modificações 

chegaram ao século seguinte: a arte social, a arte pela arte e a arte burguesa. Para o 

autor, a posição adotada estaria intimamente relacionada ao grau de vinculação com 

o mercado e as gratificações econômicas e simbólicas da classe dominante. Enquanto 

os artistas e escritores "burgueses" se assumem enquanto porta-vozes de sua classe, 

para qual suas obras se dirigem, os defensores da arte social encontram em sua 

condição econômica e em sua exclusão social o respaldo para a solidariedade com 

as classes dominadas. Já os defensores da arte pela arte, o autor afirma que: 

 
ocupam no campo intelectual uma posição estruturalmente ambígua que os 
leva a sentir de maneira redobrada as contradições inerentes à posição 
ambígua da fração intelectual e artística na estrutura das frações das classes 
dominantes. Pelo fato de sua posição no campo obrigá-los a pensar sua 
identidade estética e política de modo simultâneo ou sucessivo (conforme a 
conjuntura política) em oposição aos "artistas burgueses", homólogos dos 
"burgueses" na lógica relativamente autônoma do campo, ou em oposição 
aos artistas "socialistas" ou à boêmia, homólogos do "povo", então fadados a 
formar imagens contraditórias tanto de seu próprio grupo quanto dos grupos 
a que se opõem. Encarando o mundo social de acordo com os critérios 



28 

estritamente estéticos, são levados a rejeitar na mesma classe desprezada o 
"burguês" fechado a arte e o "povo" às voltas com as preocupações 
materialistas da existência cotidiana. (BOURDIEU, 2009, p. 194). 

 

A chamada arte pela arte, ou seja, a arte voltada para si e seus criadores e 

iguais, que busca o belo e objetiva falar à alma e aos sentimentos, produzindo 

prazeres desinteressados, constituiria uma arte com tema oculto, o que é explicado 

neste escrito de Flaubert: 

 
O que me parece belo, o que eu gostaria de fazer, é um livro sobre nada, um 
livro sem vínculos exteriores, assim como a terra se sustenta sozinha no ar, 
um livro que pudesse quase prescindir de tema, ou pelo menos, em que o 
tema seria quase invisível, caso isso seja possível. As obras mais belas são 
aquelas onde há menos matéria (...) pois o próprio estilo é uma maneira 
absoluta de ver as coisas (FLAUBERT apud. BOURDIEU, 2009, p. 197). 

 

No pensamento de Pierre Bourdieu, a mensagem acima nos revelaria a utopia 

de uma intelligentsia sem origem. Pensar em uma arte pura seria buscar o 

esvaziamento dos discursos de todo o impensado social, e o papel da ciência seria 

apreender a obra de arte em sua dupla necessidade: a interna, tornando-a um objeto 

necessário e também seu referente; bem como a externa, encontro entre uma 

determinada trajetória e seu campo; "entre uma pulsão expressiva e um espaço dos 

possíveis expressivos, que faz com que a obra, ao realizar as duas histórias de que 

ela é produto, as supere." (BOURDIEU, (1998b, p. 70), fazendo uma análise de efeito 

também desmistificador de ruptura com uma concepção divina e encantada que se 

possa endereçar ao fenômeno estético, literário, artístico. 

 

 

 

2.3 A fenomenologia de Alfred Schütz como escolha 

 

Conclui-se, diante do exposto, que são diversas as possibilidades de 

abordagem ao fenômeno social em literatura, embora algumas categorias de análise 

padeçam de certa ambiguidade não seria fora de propósito pensar com Luiz Costa 

Lima (2002) alguns perigos de uma análise sociológica da literatura, ao não se ter uma 

concepção específica de seu objeto, pois, considerando o autor ser um propósito 

ético-político, a valorização tenderia a se contrapor, ou mesmo desconsiderar, aquela 

que se funda numa reflexão sobre o estatuto próprio da literatura. Se o propósito se 
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manifesta dominantemente em favor de uma compreensão da sociedade, a tendência 

será a de enxergar as obras literárias como “epifenômenos do tecido social” (LIMA, 

2002, p. 661), como se fossem um documento da realidade, capazes por si de dizerem 

sobre ela. Sublinha o autor: 

 
Assim, o analista esquece que o documento não tem um significado natural, 
mas que só se torna documento em função da interpretação que o elege; 
esquece ademais que a sua própria concepção da realidade social tampouco 
é um insofismável dado natural, algo que se impõe aos olhos, mas também 
produto de uma interpretação histórico-socialmente condicionada. Desta 
maneira, a análise sociológica se converte em freqüente bumerangue, 
fazendo o analista ver apenas o que sua teoria lhe faz querer ver, impedindo-
o ademais de reconhecer a resistência do objeto à teorização proposta. 
(LIMA, 2002, p. 662). 

 

Conforme Lima (2002) para o sociólogo stricto sensu, o valor da literatura é o 

mesmo de qualquer outra instituição social, se apresenta para mostrar o peso, a 

presença, as características de alguma outra coisa, mesmo quando se enquadra 

como ficção, pois 

 
O ficcional não é por certo uma entidade meta-histórica, a não ser talvez em 
sua caracterização mínima: ficcional é o que não se deixa governar pelo 
critério válido para os discursos da realidade, o critério de verdadeiro / falso. 
Para entender-se concretamente o ficcional, é preciso uma reconstituição 
histórica do que em uma época ou período preciso se tomava como realidade, 
consequentemente o que se tinha como potencialmente verdadeiro ou falso. 
Mas ainda não é suficiente tomar-se o ficcional por uma ausência de 
realidade, i. e., pelo fato de ele não ser governado pela referencialidade. O 
ficcional implica menos tal perda do que a sua neutralização. Isto é, não se 
pode julgar um discurso ficcional verdadeiro / falso porque não contenha 
referências fidedignas ao real, mas porque neutraliza nosso modo habitual de 
tematizar a realidade. (LIMA, 2002, p 666). 

 

Sobre realidade, Alfred Schütz diz que cada mundo é real à sua maneira, 

realidade essa que desaparece conforme nosso nível de atenção. E toda a distinção 

entre real e irreal, toda a psicologia da crença, do ceticismo ou da dúvida se baseia 

em dois fatos mentais: 

 
primeiro, que somos propícios a pensar de modo diferente sobre o mesmo 
objeto; e segundo, que, quando o fazemos, podemos escolher qual o modo 
de pensar a que queremos aderir e qual ignorar. A origem e a fonte de toda 
a realidade, seja de um ponto de vista absoluto, seja prático, sempre está, 
portanto, em nós mesmos. Consequentemente, existe um número 
considerável, provavelmente mesmo infinito, de diferentes ordens da 
realidade, cada uma das quais com seu estilo peculiar de existência e 
separada das outras – às quais William James chama de “subuniversos”. 
Entre eles, encontra-se o mundo dos sentidos ou das “coisas físicas”, que são 
experimentadas pelo senso comum, constituindo a realidade preponderante; 
o mundo da ciência; o mundo das relações ideais, o mundo “dos ídolos da 
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tribo”; os mundos sobrenaturais, tais como o céu e o inferno cristãos; os 
numerosos mundos da opinião individual, e finalmente os mundos da pura 
ociosidade e loucura, que são também infinitamente numerosos. Todo objeto 
em que pensamos se refere pelo menos a um dos mundos desta lista ou de 
outra semelhante. Cada um desses mundos, enquanto desperta nossa 
atenção, é real a seu próprio modo, e qualquer que seja a sua relação com 
nossa mente, senão houver uma relação mais forte com a qual se conflitue, 
bastará para tornar este objeto real. (SCHÜTZ, 2002, p. 751-752). 

 

Nascido no final do século XIX, Alfred Schütz elabora as bases e reflexões de 

sua obra intelectual dispondo de contato com duas influências diretas: a 

fenomenologia de Edmund Husserl e a sociologia compreensiva de Max Weber, 

recorrendo posteriormente a outros como Max Scheler, Henri Bergson e William 

James. 

Dentre suas preocupações estava a noção de significado referente ao ato 

(significativo) do indivíduo e como se constitui fenomenologicamente o mundo social. 

Recorrendo a Bergson, busca descrever os processos sociais entre a duração (durée) 

e o mundo espaço temporal, e o espaço intersubjetivo pelo qual as condutas são 

reguladas, o que implicaria em uma recuperação do mundo sócio-histórico concreto e 

os significados que lhe são dados por seus atores. O desafio a que Schütz se propôs 

foi colocar a fenomenologia no campo sociológico, que não ficasse apenas no campo 

filosófico. Sustenta ele: 

 
Sin embargo, esta mutua corroboración y refutación, aprobación y crítica, 
presupone la comunicación, y esta solo es posible fuera de la esfera teórica 
pura, en el mundo del ejecutar. Por lo tanto, para comunicar mi pensamiento 
teórico a mis semejantes, debo dejar de lado la actitud teórica pura, volver ao 
mundo de la vida cotidiana y su actitud natural, ese mundo que, como hemos 
visto, no es directamente accesible por la teorización. (SCHÜTZ, 2003, p. 
236). 

 

Para Schütz (2003), dentre as dificuldades teóricas das ciências sociais está a 

de compreender como se constitui significativamente o mundo social, uma vez que 

não só se adquire um caráter significativo para o pesquisador, mas que sempre há um 

significado prévio que é dado pelos próprios atores sociais no mundo da vida 

cotidiana. Em cada processo de explicação e compreensão do mundo está presente, 

a todo instante, um acervo de experiências prévias, tanto das que se experimentou de 

forma imediata, como das que lhes que foram transmitidas por seus semelhantes, 

comunicadas e mediadas, ou seja, estariam incluídas em certa unidade que têm a 

forma de seu acervo de conhecimento, o qual lhe serve como referência para o passo 

concreto de sua explicação do mundo. Todas as suas experiências no mundo da vida 
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se relacionam com esse acervo, de modo que os objetos e eventos do mundo da vida 

se apresentam desde o começo em seu caráter típico. 

A expressão terminológica mundo da vida6 (Lebenswelt) se refere, 

epistemologicamente, ao modo de compreensão do mundo do sentido comum. Esta 

forma de entender o mundo da vida como um mundo cotidiano vital implica na 

compreensão do mundo por parte dos seu atores; e se o mundo da vida se refere ao 

mundo da experiência cotidiana, o indivíduo é um ator que vivencia significativamente 

este mundo, sendo chamado a atuar nele e sobre ele, e assim, agir no mundo. Nele 

está todo o estrato cultural que possibilita tanto a vida em sociedade como a forma de 

perceber o mundo físico, atribuindo-lhe significados, em um conjunto de múltiplas 

realidades vivenciadas pelo indivíduo. Em seus termos: 

 
"Mundo de la vida cotidiana" significará el mundo intersubjetivo que existía 
mucho antes de nuestro nacimiento, experimentado e interpretado por Otros, 
nuestros predecesores, como un mundo organizado. Ahora está dado a 
nuestra experiencia e interpretación. Toda interpretación de este mundo se 
basa en un acervo de experiencias anteriores de él, nuestras propias 
experiencias y las que nos han transmitido nuestros padres y maestros, que 
funcionan como un esquema de referencia en la forma de "conocimiento a 
mano" (SCHÜTZ, 2003, p. 198). 

 

Mundo da vida, para Schütz, vai muito além da realidade cotidiana, envolve 

o relaxamento ou não da "tensão psíquica", todas as modificações de atitude, o 

diminuir ou aumentar da vigilância, compreende nossa capacidade de transcender o 

cotidiano através dos símbolos, de imaginar, fantasiar. É ao mesmo tempo cenário e 

objeto de nossas ações e interações, e que é alterado por elas e também as 

modificam. 

E aqui nos aproximamos do que seja experiência para o autor. Recorrendo 

à categoria durée de Bergson, é na duração que a experiência se desenvolve, sendo 

que na duração pura o que experienciamos é um aqui e agora em constante transição 

para um novo aqui e agora e essa estrutura somente é alterada através da reflexão, 

para apreender conceitos espaço temporais. Assim, a diferença entre as experiências 

será a atenção à vida (attention à la vie) do sujeito, que evitará o fluxo da duração e 

aí temos a experiência significativa. 

                                                           
6 Apesar de diversas vezes o Schütz (2003) se referir ao termo como "mundo da vida cotididana", usarei 
no decorrer da tese, mundo da vida, com e sem aspas. 



32 

Mais tarde, Schütz chamará a estes contextos de experiência de situação 

biograficamente determinada, que é o reconhecimento de que essa experiência 

possui uma história; é a sedimentação das experiências precedentes do indivíduo, 

organizadas como algo que é facilmente acessível em seu estoque de conhecimento 

e, enquanto sua particularidade, trata-se de algo que pertence exclusivamente a ele. 

Incluindo o que o autor chama de objetivo à disposição, o qual define, dentre os 

diversos itens de uma situação, o que terá relevância. A partir desse sistema de 

relevâncias se determina o que deve ser transformado em um substrato de tipificação 

generalizadora e quais são individuais (SCHÜTZ, 2012). 

Transcendência é outro termo caro na fenomenologia de Alfred Schütz, o 

conhecimento de que a natureza transcende a realidade do sujeito histórico tanto no 

tempo quanto no espaço. No tempo, o mundo da natureza existiu antes de nós e nos 

superará. No espaço, o mundo ao nosso alcance traz sempre diversas outras 

potencialidades de um mundo ao nosso alcance e dentro desse ainda há objetos os 

quais não fogem de nossa possibilidade de interferência e de manipulação. 

Acrescenta o autor: 

 
Eu sei, além disso, que o mundo social transcende a realidade da minha vida 
cotidiana de modo semelhante. Eu nasci em um mundo social já organizado 
que irá sobreviver a mim, um mundo compartilhado enquanto um cenário, 
com outros semelhantes que se organizam em grupos, um mundo que tem 
seus horizontes abertos no tempo e no espaço, e também naquilo que os 
sociólogos chamam de distância social. (...) Meu ambiente social real refere-
se sempre a um horizonte de ambientes potenciais, e podemos até mesmo 
falar de uma infinidade transcendente de mundos sociais, assim como 
falamos de uma infinidade transcendente de mundos naturais. Eu experiencio 
ambas as transcendências, a da natureza e a da sociedade, como sendo 
impostas a mim em um duplo sentido: por um lado, a todo momento de minha 
existência eu me encontro na natureza e na sociedade; ambas são 
permanentemente elementos constitutivos concomitantes de minha situação 
biográfica e são portanto, experienciados como inescapavelmente 
constitutivos dela. Por outro lado, elas constituem o cenário no qual eu posso 
desenvolver livremente minhas potencialidades, e isso significa que elas 
prescrevem o escopo de todas as possibilidades que eu tenho para definir a 
minha situação. Nesse sentido elas não são elementos da minha situação 
mas determinações dela. No primeiro sentido, eu posso – mas do que isso, 
eu devo – tomá-las como evidentes. No segundo sentido eu preciso enfrentá-
las. Mas em ambos os sentidos eu preciso entender o mundo natural e o 
mundo social, a despeito de suas transcendências, em termos de uma ordem 
de coisas e de eventos (SCHÜTZ, 2012, p. 266). 

 

Segundo Schütz, qualquer ser humano experiencia as mesmas 

transcendências impostas pela natureza e pela sociedade, embora as experiencie a 

partir de suas perspectivas e sensações individuais. Mas a ordem da natureza e da 
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sociedade é comum a toda a humanidade. Ela oferece a todos os seres o cenário do 

ciclo de sua vida individual, e cada um de nós participa do ritmo recorrente da natureza 

enquanto elementos de uma situação coletiva. Cada indivíduo pertence a um grupo 

no qual nasceu ou ao qual ingressou e que continuará existindo mesmo com a falta 

de alguns de seus membros ou com a entrada de novos membros. Em todo lugar 

existem sistemas de parentesco, grupos etários, por exemplo. Compreendemos no 

pensamento do senso comum que a natureza e a sociedade representam algum tipo 

de ordem; mesmo essa parecendo-nos incognoscível, sendo sua apreensão feita 

através de analogias, reveladas, por exemplo, por imagens, que por si só também são 

tomadas como certas e evidentes as transcendências às quais elas se referem 

(SCHÜTZ, 2012). 

Isto, porque em nosso meio sociocultural, encontramos sistemas aprovados 

socialmente que nos trazem respostas, desenvolvemos esquemas para apreender 

esses fenômenos que transcendem o mundo da vida cotidiana, assim, criamos 

referências apresentacionais, que são os símbolos, que podem ser definidos, segundo 

o autor, 

 
(...) em uma primeira aproximação como sendo uma referência de 
apresentação de uma ordem mais elevada na qual o membro do par que é 
apresentado é um objeto, fato ou evento que faz parte da realidade de nossa 
vida cotidiana, enquanto o outro membro do par refere-se a uma ideia que 
transcende nossa experiência da vida cotidiana. (SCHÜTZ, 2012, p. 268). 

 

Considerando com Schütz que a natureza e o mundo social transcendem à 

realidade da vida cotidiana e se impõem aos sujeitos, enquanto elementos 

constitutivos de sua situação biográfica (devendo assim tomá-las como evidente), e 

enquanto espaço de desenvolvimento de suas potencialidades (portanto devendo 

enfrentá-las), nessa forma de experienciá-los nos deparamos com aspectos 

incognoscíveis, que, para clarificar em nosso entendimento, recorremos a criações de 

referência, que são os símbolos. 

Para Berger e Luckmann (2010), o universo simbólico é legitimador, e assim 

concebido como a matriz de todos os significados socialmente objetivados e 

subjetivamente reais. A sociedade histórica e a biografia dos indivíduos são 

acontecimentos que se passam neste universo e todas as situações marginais da vida 

do indivíduo são acolhidas pelo universo simbólico, sendo esse construído por meio 
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de objetivações sociais, mas extrapolando o espaço da vida social em suas atribuições 

de significação. Sua cristalização seguiria 

 
os processos de objetivação, sedimentação e acumulação de conhecimento. 
Isto é, os universos simbólicos são produtos sociais que têm uma história. Se 
quisermos entender seu significado temos de entender a história de sua 
produção. Isto é tanto mais importante quanto estes produtos da consciência 
humana, por sua própria natureza, apresentam-se como plenamente 
desenvolvidos e inevitáveis. (BERGE, LUCKMANN, 2010, p. 128). 

 

É o universo simbólico que oferece a ordem para o entendimento subjetivo da 

experiência biográfica. Experiências pertencentes a diferentes esferas da realidade 

são integradas pela incorporação ao mesmo universo envolvente de significação. 

Permite também ordenar as diferentes fases da biografia (como os rituais de 

passagem), e também ordena a história: com o passado estabelece uma memória 

coletiva, com o futuro constrói quadro de referências comuns, ligando o sujeito aos 

seus sucessores e predecessores numa relação dotada de sentido. 

A simbolização seria uma referência de apresentação de ordem mais elevada, 

pois estaria sustentada em referências de apresentação já formadas e utilizando-se 

de um exemplo bíblico, Schütz exemplifica assim 

 
Jacó, quando despertou do sonho sobre o altar no qual Deus revelou-se a ele 
(Gn 28, 10-25), tomou a pedra que ele usava como travesseiro e fez dela um 
pilar, e ungiu-a na parte de cima, afirmando que essa casa deveria ser a casa 
de Deus. “Seguramente”, afirmou ele, “o Senhor está neste lugar; e eu não 
sabia disso”. A irrupção da experiência transcendente no mundo da vida 
cotidiana, que a transforma e dá a cada um de seus elementos um significado 
apresentacional (“eu não sabia disso”), provavelmente nunca foi escrita de 
modo mais dramático do que nessa passagem. A pedra torna-se um 
travesseiro, o travesseiro torna-se um pilar, o pilar, a casa de Deus. 
(SCHÜTZ, 2012, p. 268). 

 

Dentre as formas de simbolização está a linguagem, também canal de 

transmissão do conhecimento socialmente construído, constituindo um esquema de 

interpretação e expressão da cultura e, para Schütz, o modo de dizer as coisas, 

incluindo a literatura, reflete a história do grupo linguístico. 

As formas simbólicas sob as quais as forças do universo, da natureza e da 

sociedade são apresentadas são tão variadas quanto os símbolos que as apresentam. 

Para formular o conceito de realidades múltiplas, Alfred Schütz se baseia na 

formulação de William James, que afirmava existirem várias ou mesmo infinitas 
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ordens de realidade, cada qual com seu estilo próprio e de existência independente, 

as quais chamou de subuniversos. Assim sendo, afirma Schütz: 

 
o mundo dos sentidos ou das coisas físicas (como a realidade mais 
importante), o mundo da ciência, o mundo das relações ideais, os mundos da 
mitologia e da religião, o mundo “ídolos da tribo”, os vários mundos das 
opiniões individuais e o mundo da pura loucura e dos caprichos. “Cada 
mundo, quando se está voltado para ele, é real ao seu próprio modo; mas a 
realidade evapora com a atenção” (SCHÜTZ, 2012, p. 272). 

 

Para Schütz (2012), a realidade está relacionada à nossa vida emocional e 

ativa; qualquer coisa que estimule nosso interesse é real. Conferimos status de 

realidade a tudo o que nos é concebido e não existe algo que o contradiga. Neste 

sentido, sugere que: 

 
Todas as proposições, sejam atributivas ou essenciais, são acreditadas em 
virtude de mero fato de serem concebidas, a menos que colidam com outras 
proposições nas quais se acredita ao mesmo tempo, mediante a afirmação 
de que seus termos são os mesmos termos das outras proposições. 
(SCHÜTZ, 2012, p. 273). 

 

Entretanto, para superar o caráter psicologista de subuniverso de William 

James, Schütz altera a terminologia para províncias de significado finitas (sendo 

chamadas nesta tese, por preferência metodológica, também de realidades múltiplas, 

províncias e ou subuniversos7), entendendo-se, segundo o referido autor, ao falar de 

províncias de significado, e não de subuniversos, que se constitui como realidade 

seria o significado de nossas experiências, e não a estrutura ontológica dos objetos. 

Ilustrando, explica o autor: 

 
Cada província de significado – o mundo principal dos objetos e eventos reais 
que podemos manipular com nossas ações, o mundo da imaginação e dos 
fantasmas, assim como o mundo de brincadeira da criança, o mundo do 
insano, mas também o mundo da arte, o mundo dos sonhos e o mundo da 
contemplação científica – possui seu próprio estilo cognitivo particular. É esse 
estilo particular de um conjunto de nossas experiências o que as constitui 
como uma província de significado finita. Todas as experiências no interior de 
cada um desses mundos são, no que se refere ao seu estilo cognitivo, 
consistentes em si mesmas e compatíveis uma com a outra (embora não 
compatível com o significado da vida cotidiana). Além disso, cada uma 
dessas províncias de significado finita é, dentre outras coisas, caracterizada 
por uma tensão específica da consciência (desde o estado de alerta total na 
realidade da vida cotidiana até o estado de sono no mundo dos sonhos), por 
uma perspectiva temporal, por uma forma específica de experienciar-se a si 
mesmo e, finalmente, por uma forma específica de sociabilidade. (SCHÜTZ, 
2012, p. 273). 

                                                           
7 Estando em sintonia com o próprio Schütz que adota esse método no artigo “Dom Quixote e o 
problema da realidade” (2002). 
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A realidade de nossa vida cotidiana, das coisas físicas, seria a realidade 

suprema, bem como a dos eventos que estão ao alcance real e potencial e que são 

percebidos como tais. Dentre as características que constituem esse estilo cognitivo 

dessa realidade suprema, estão: 

 
1) Uma tensão específica da consciência, nomeadamente, o estado de alerta 
total, originado da plena atenção à vida. 
2) Uma epoché específica, nomeadamente, a suspensão da dúvida. 
3) Uma forma predominante de espontaneidade, ou mais precisamente, o 
trabalho (um tipo significativo de espontaneidade baseado sobre um projeto 
e caracterizado pela intenção de tornar real o estado de coisas planejado 
mediante movimentos corporais que atuam no mundo exterior). 
4) Uma forma específica de experienciar o próprio self (o self trabalhador 
como o self total). 
5) Uma forma específica de sociabilidade (o mundo intersubjetivo da 
comunicação e da ação social) 
6) Uma perspectiva temporal específica (o tempo padrão originado de uma 
intersecção entre a durée e o tempo cósmico como a estrutura temporal 
universal do mundo intersubjetivo). (SCHÜTZ, 2012, p. 274). 

 

À medida em que nossas experiências comungam com essas caracteríscitas, 

podemos considerar esta província de sentido como algo real, atribuindo-lhe caráter 

de realidade; passando a ser nossa realidade, a qual só abandonamos ao ter uma 

experiência de choque (que corresponde a uma modificação na tensão de nossa 

consciência, uma attention à la vie distinta) que nos faça transcender os limites dessa 

província de sentido finita e fornecer a uma outra, o caráter de realidade. 

Conforme Schütz, há tantas experiências de choque quanto províncias de 

significado finitas diferentes às quais podemos atribuir caráter de realidade: ao 

ingressar no mundo dos sonhos, da arte, da imaginação, da ciência, etc. Mundos 

esses que têm caráter cognitivos específicos, que tornam as experiências harmônicas 

no interior de cada um deles, e que seguem estilos cognitivos diferentes: o que é 

conciliável em um, não o será em outro. O que justifica a expressão finitas, pois a 

transição de uma província para outra ocorre através da experiência subjetiva do 

choque. 

Destarte, considerando que Grande Sertão: Veredas já foi estudado sob as 

diversas formas de analisar a literatura, aqui expostas, compreendemos como 

passível de uma pesquisa de doutorado escolher Alfred Schütz como guia para 

analisar o problema das realidades múltiplas na referida obra e as diversas formas de 

Riobaldo Tatarana experimentar a realidade. Mas antes, exponho no próximo capítulo 
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algumas passagens da biografia de Guimarães Rosa, bem como estudos sobre a 

obra, e referências teóricas sobre o romance na modernidade, como forma de me 

aproximar não somente das diversas interpretrações possíveis da obra, mas também 

de contexto de escrita. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

Figura 2: Charge sobre Guimarães Rosa 
Fonte: Acervo do Instituto de Estudos Brasileiros – IEB 
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3 DA BIOGRAFIA DO ESCRITOR E DAS POSSIBILIDADES DA OBRA: 

CONTEXTOS DE UM MUNDO MISTURADO 

 

3.1 A biografia: uma história contada 

 

Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Estado de Minas Gerais, no ano de 

1909. Formou-se em medicina em 1930 e, por dois anos, trabalhou em Itaguara, 

cidade mineira da região metropolitana de Belo Horizonte que, então, era distrito de 

Itaúna. Participou da Revolução Constitucionalista de 1932, chegando a ser capitão-

médico, em Nono Batalhão de Infantaria, em Barbacena, no mesmo estado. Em 1934 

mudou-se para o Rio de Janeiro, tendo sido aprovado em concurso para o Itamarati, 

talvez inconscientemente para se dedicar à literatura, e começou a escrever seus 

livros, publicados em 1935, movido pela saudade do interior de Minas Gerais, conta8. 

Nomeado Cônsul da 3ª classe, morou no Rio de Janeiro, em Hamburgo e em Paris. 

Observador, gostava de registrar suas impressões, como confessa nesta anotação: 

 
A ânsia de fixar no papel as minhas impressões priva-me de certo modo de 
gozar do espetáculo do campo de tulipas. Mas não é avareza, é a 
necessidade de contar, transmitir a outros esta beleza. Estou sendo o escritor 
e não o diarista. 
O diário (o ato de escrevê-lo) dá-me coragem para a vida. Ponho grades entre 
mim e as feras. (Meu desprezo anterior para com diaristas e diários). É que, 
então, bem fraca era a minha vida anterior. (JGR-EO-1,3-123 p. 60)9. 

 

Acrescenta ainda: 

 
Apenas sou incorrigivelmente pelo melhorar e aperfeiçoar, sem descanso, em 
ação repetida, dolorida, feroz, sem cessar até o último momento, a todo o 
custo. Faço isso com meus livros. Nêles não tem um momento de inércia. 
Nenhuma preguiça! Tudo é retrabalhado, repensado, calculado, rezado, 
refervido, recongelado, descongelado, purgado e reengrossado, outra vez 
filtrado. Agora, por exemplo, estou refazendo, pela vigésima terceira vez, uma 
noveleta. E, cada uma dessas vêzes, foi uma tremenda aventura e uma 
exaustiva ação de laboratório. Acho que a gente tem de fazer sempre assim. 
Aprendi a desconfiar de mim mesmo. Quando uma página me entusiasma, e 
vem a vaidade de achar boa, eu aguardo por uns dias, depois retomo-a, mas 
sinceramente afirmando a mim mesmo: – vamos ver por que é que esta 
página não presta! e, só então, por incrível que pareça, é que os erros e 

                                                           
8 Informações contidas em documento pessoal, uma entrevista concedida a Maria da Graça de Faria 
Coutinho, que se encontra no Instituto de Estudos Brasileiros – IEB sob a referência JGR-R8, 11, pp. 
14-18. 
9 Referência do documento consultado no acervo do Instituto de Estudos Brasileiros – IEB, conforme a 
metodologia do instituto. Todas as demais citações do IEB presentes nesta tese recorrem a esse 
mesmo procedimento metodológico de utilizar como referência o código daquela instituição. 
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defeitos começam a surgir, a pular-me diante dos olhos. Vale a pena, dar 
tanto? Vale. (ACGR -1215, p.3). 

 

São recortes de jornais, cartas, fotografia, cadernos de anotações, entre outros 

tantos documentos que deixam a mensagem de que o autor já era um memorialista 

de si mesmo e de determinados momentos históricos, enquanto testemunha de um 

período tão conflituoso da história da humanidade como o da experiência nazi-

fascista. A título de ilustração, transcrevo os relatos seguintes: 

 
No dia 25 serão distribuídos 2 ovos por pessôa, pela Teilabschnitt b da 
Reichseierkatxxxxxxxxxx. Die Belieferung mit kàrtoffeln: erfolgt a 6 de maio, 
de acôrdo também com as inscrições nas listas de fregueses. Se não 
receberem batatas (os que não receberem) poderão receber, pela 
Einzelabschnitte a bis d der Felder, mit ungeraden Zahlen, je 100 gramas de 
farinha de trigo xxxxx e com os números pares, de 125 gramas de pão. (JGR-
EO-01,01-110, p. 160-161). 

 

m% – Hitler – o mais perigoso dos nefelibatas (JGR-EO-01,01-056, p. 75). 

 

Em Hamburgo Bomba-Monumento, no meio da calcada do Jungfernstieg, 
espécie de torpêdo, de cauda para cima. "Denk an Karlsruhe. Am 22.6.1916 
Morreram por ataque aéreo 110 crianças alemãs, 123 pessôas ficaram 
feridas. "Dem Deutschen Volk zur Mahnung”. (GR-EO-02,01-007 pag. 17). 

 

Do jornal de 7 de novembro de 1939: Ontem à tarde, um avião alemão que 
se equivocou e voou na Luftsperrbereich de Hamburg, foi derrubado com tiros 
da Flak. Os dois tripulantes se salvaram, de paraquedas, sem ferimentos. ---
--- 8-x-39: o atentado, na Burgerbraukeller. (GR-EO-02,01-007 pag. 20) 

 

No jornal: "Além da máscara contra gás, todos devem trazer ao abrigo um 
lenço molhado (para os casos de ter de combater a caliça e poeira, etc.)”. 
(GR-EO-02,01-007 pag. 05). 

 

Guimarães Rosa e Araci Moebius, sua segunda esposa, moraram na Alemanha 

durante o nazismo, e contribuíram para que diversas famílias judias conseguissem 

sair daquele país. Em dezembro de 2014, foi lançado, aqui no Brasil, o documentário 

Esse viver ninguém me tira, o qual traz depoimentos sobre a vida de Araci Moebius, 

bem como dos refugiados agradecidos. Sobre essa passagem da vida do casal, 

algumas notas foram escritas em jornais e revistas na década de 1960: 

 

A Araci, sua espôsa, Guimarães Rosa trata como Ara. É a ela que êle dedica 
o "Grande Sertão", sua obra máxima. Com ternura, certo dia me conta o que 
ela fêz, a seu lado, para salvar os perseguidos do nazismo. Deixava de comer 
para socorrer. Muita gente ainda chora, ao deparar com Araci e Guimarães 
Rosa, relembrando a vida que roubaram à Gestapo. (BLOCH, 1963, p. 43). 
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O embaixador da Alemanha, Sr. Herbert Dittmann, entregou ontem, ao 
embaixador Guimarães Rosa, por ocasião de um almôço em sua residência, 
a condecoração de Grande Oficial da Ordem de Mérito da República Federal 
da Alemanha, conferindo ao diplomata brasileiro, não só por sua atividade 
como cônsul-geral em Hamburgo, mas, principalmente, em reconhecimento 
à ajuda que o diplomata brasileiro dispensou à emigração, durante o regime 
de Hitler. 
Na sua alocução, o embaixador alemão, sr. Herbert Dittmann, salientou 
especialmente o procedimento humano exemplar do diplomata brasileiro e 
transmitiu-lhe a gratidão da nova Alemanha por sua atitude e atividade 
humanitárias durante o período do regime nazista. 
O embaixador Guimarães Rosa agradeceu a homenagem, salientando a 
honra que tinha ao receber tão elevada condecoração. (CORREIO DA 
MANHÃ, 1961, s/p)10. 

 

Momento esse com certa raridade na vida do escritor, que não era muito afeito 

a manifestações públicas de posição política. Dizia que, como escritor, sua missão era 

muito mais importante, pois visava o próprio homem. Em uma entrevista concedida a 

Gunter Lorenz, foi indagado porque ele, sendo político, diplomata e escritor, 

abandonou a sala onde os participantes do "Congresso de Escritores Latino-

Americanos", realizado em Gênova em 1965, debatiam sobre a política em geral e o 

compromisso político do escritor. Esclarece: 

 
(...) agi daquela forma porque o tema não me agradava. E para que nos 
entendamos bem, digo-lhe que não abandonei a sala em sinal de protesto 
contra o fato de estarem discutindo política. Não foi absolutamente um ato de 
protesto. Saí simplesmente porque achei monótono. Se alguém interpreta 
isso como um protesto, nada posso fazer. Embora eu veja o escritor como 
um homem que assume uma grande responsabilidade, creio entretanto que 
não deveria se ocupar de política; não desta forma de política. Sua missão é 
muito mais importante: é o próprio homem. Por isso a política nos toma um 
tempo valioso. Quando os escritores levam a sério seu compromisso, a 
política se torna supérflua. Além disso, eu sou escritor, e se você quiser, 
também diplomata; político nunca fui. (ROSA, 1994, p. 28). 

 

Algumas outras manifestações constam em cartas que escreveu à família, 

como essas para os pais, datada de 30.11.1945, na qual se despede porque "precisa 

fazer um pouco de propaganda pela candidatura do General Dutra"11, em outra de 

14.04.1946, a qual encerra com um "P.S. (só para a Dora): VIVA DUTRA"12 e uma 

outra carta, mais afastada no tempo, de 08.10.1958 na qual diz: 

 
Para variar, as eleições, com tantas surprêsas no recheio das urnas: a derrota 
do Ademar em São Paulo, a derrota do Artuzinho Bernardes aí, a do Luthero 

                                                           
10 Identificação do Acervo de João Guimarães Rosa no Instituto de Estudos Brasileiros – IEB 
11 JGR-CC,01,35, p.1. 
12 JGC-01,35, p 1.  
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Vargas aqui no Rio. Por êstes dias, cá, só se fala em política, com ou outra 
interrupção, para se comentar o estado de saúde do Papa. Ainda há pouco 
estive pensando: Pio X morreu em 1914, ano do comêço da Primeira Grande 
Guerra, e Pio XI em 1939, ano da Segunda. Que Deus não deixe constituir 
isso regra nenhuma de agouro. (JGR-CC-01,53). 

 

A crença em Deus é algo presente na vida de Guimarães Rosa13. Suas 

convicções religiosas se mostram nas conversas com a família e os amigos. Dizia que 

"rezo muito. Carrego comigo terços" (DANTAS, 1975, p. 26). E essa credulidade ao 

sacral também está presente em suas cartas pessoais, como externada nessa 

destinada ao pai, datada de 11.06.1959, na qual também revela a importância que 

confere ao ato de rezar e de ter a religião como norte de sua vida. 

 
Afinal o que vale, real, é a Graça de Deus e a salvação da alma. O resto, é 
bobagem. O que caceteia, por aqui, será descontado no Purgatório. Esta vida 
é uma espécie de infância, brincadeira de crianças. Rezar é o que importa. 
Como o Sr. está vendo, coloco o centro da vida na religião. Com isso, consigo 
despreocupar-me, e evito que a pressão arterial suba demais. (JGR-CC-
01.61). 

 

Sem definir uma única religião de devoção, Guimarães Rosa permeia o 

catolicismo e a Umbanda, fazendo em suas comunicações, por vezes, referências 

assim: 

 
Mas o que me alegra mais, é sentir que você entrou, firme, na "corrente 
quente" na "série" boa do destino, a estrela avante, o tônus triunfante, a 
merecida canalização vitoriosa – e que há de permanecer e crescer e 
aumentar, com o apoio de todos os "cablocos" e a bênção jagunça do Santo 
São Bom Jesus da Lapa (além dos bafejos, co-abençoadores, do Beato 
Antonio Conselheiro e do Padrinho Padre Cícero). (DANTAS, 1975, p.91). 

 

Guimarães Rosa chegou a afirmar ao amigo José Geraldo Nogueira Moutinho 

(1967), sentir um temor reverencial diante do sagrado e de suas manifestações. E até 

mesmo fazendo referências de participações externas em suas produções literárias: 

Os caboclos "baixaram" em mim... Só escrevo altamente inspirado, como que 
"tomado", em transe. Aquele livro me cansou fisicamente. Acabei extenuado. 
Deu-me, porém, um enorme prazer. Sensação igual só senti ao escrever 
Miguilim. Foi outro "clarão" que recebi na vida. (DANTAS, 1975, p. 28). 

 

O pai, Florduardo Pinto Rosa, era uma fonte sempre consultada sobre termos, 

costumes e expressões utilizadas em sua vivência em Minas Gerais, que resumimos 

                                                           
13 Aliás, era o contexto brasileiro na qual vivia. Desde 1872, quando foi realizado o primeiro registro 
censitário no Brasil, até 1970, menos de 1% dos brasileiros não tinham religião. (Fonte: FGV. Disponível 
em: http://www.cps.fgv.br/cps/bd/rel3/REN_texto_FGV_CPS_Neri.pdf). 
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nessa escrita de Guimarrães Rosa em mais uma troca de correspondência, datada de 

05.07.1956. 

 
Também fiquei contente por o senhor ter recebido os livros e estar gostando 
do “Corpo de Baile”. Como o senhor não deixará deter notado, ele está cheio 
de coisas que o senhor me forneceu naquelas cartas e notas, extremamente 
valiosas para mim. (...) Agora, daqui a poucos dias, sairá o romance: 
“GRANDE SERTÃO: VEREDAS”, que logo enviarei. Já vi um exemplar, já 
está pronto; mas o livro é impresso em São Paulo, só recebeu até agora o 
editor um exemplar, um indêz. Ficou uma beleza, com capa muito vistosa, em 
belas cores. Vamos ver se tem sorte e obtém o mesmo sucesso dos outros, 
que, graças a Deus, estão retumbando e brilhando, provocando uma 
barulhada tremenda, aqui no Rio, em São Paulo, em Pernambuco, quase que 
pôr toda parte. Inclusive, irritando os ressentidos e invejosos – o que constitui 
o melhor sinal e a melhor garantia de uma obra. (JGR-CC-01,47). 

 

As cartas destinadas aos pais são referência nas quais conseguimos acessar 

um Guimarães Rosa mais descontraído com relação a suas opiniões e pensamentos. 

Não costumava conceder entrevistas e nem mesmo comentar seus livros. Declara em 

entrevista a Bloch: 

 
Você sabe por que não dou entrevistas? – diz-me Guimarães Rosa – Não é 
por vaidade, por nada. No comêço, quando eu não era ninguém, ninguém 
queria entrevistar-me. Depois, com o comêço de minha carreira literária, com 
"Sagarana", começaram a entrevistar-me. As entrevistas saiam e eu 
guardava. Não tenho nada contra quem me entrevista. Tenho é contra mim. 
Passado tempo ia ver o que tinha dito e não concordava mais comigo. Não 
diria mais aquilo, compreende? Não gosto do transitório, do provisório. Gosto 
do eterno. – Pra confirmar o que lhe digo, veja você, por exemplo, aquêle 
questionário em que me perguntava "quais as dez palavras mais bonitas da 
língua". Eu, por exemplo, não acho bonita a palavra saudade. Pra mim é a 
palavra alma mesmo graficamente. Das palavras que enumerei, naquela 
ocasião, só sobraram esta e alegria. Alma é feia em qualquer idioma, menos 
no nosso. (BLOCH, 1963, p. 43). 

 

Tal postura, que tentava silenciosa, gerava especulações, como o publicado na 

coluna Esquina do Tempo, do Correio de Minas. 

 
A fama que conquistou deve-se exclusivamente à qualidade peculiar da sua 
literatura – sem nenhuma dívida marginal à publicidade. Por isso o escritor 
João Guimarães Rosa recusa terminantemente convites para responder 
gratuitamente a perguntas na televisão. Contam-me que êle, com toda razão, 
acha que só a dinheiro deve aceitar tais convites – pois, afinal, há gente muito 
menos importante (isso já é por minha conta) que só vai lá com dinheiro na 
frente. Dir-se-á que são “artistas”; mas, afinal, Guimarães Rosa também é 
artista, e sem aspas. (CORREIO DE MINAS, 1963)14. 

 

                                                           
14 Referência do Acervo do Instituto de Estudos Brasileiros sobre João Guimarães Rosa. 
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Ao ser questionado por Pedro Bloch se falar de si não faria sua obra se 

aproximar do grande público, respondeu: 

 
Não. Quero que a minha obra se imponha sozinha. (...) A prova da arte é 
vender-se por si. Eu não crio facilidade, crio dificuldade. Só acredito no 
eterno. Não quero facilidades. Por isso meu livro “Sagarana” começa com o 
conto mais difícil. Se eu pudesse só poria, nas capas, as críticas que 
escrevessem mal de meus livros, para dificultar ainda mais. Tenho tanta 
confiança de que a minha obra vai crescer com o tempo que sua divulgação 
não me preocupa. (BLOCH, 1963, p. 43). 

 

Depois de candidatar-se por duas vezes à Academia Brasileira de Letras, 

desde a campanha vencedora Guimarães Rosa adiou por quatro anos sua posse. 

Dizia, conforme Moutinho (1967), que lhe que não lhe parecia um bom presságio a 

entrada interina na "imortalidade". Morreu três dias depois de assumir a cadeira que 

foi de João Neves da Fontoura, de infarto. 

 

3.2 Alguns estudos sobre Grande Sertão: Veredas 

 

Compreendido como um romancista moderno por Alfredo Bosi, que o define 

como um feitor de romance de tensão transfigurada, no qual “o herói procura 

ultrapassar o conflito que o constitui existencialmente pela transmutação mítica ou 

metafísica da realidade.” (BOSI, 2006, p. 439), Guimarães Rosa não se vê como 

romancista, o que se evidencia a partir da declaração “não sou romancista; sou um 

contista de contos críticos. Meus romances e ciclos de romances são na realidade 

contos nos quais se unem a ficção poética e a realidade.” (ROSA, 1994, p. 19). 

Classificado por Proença (1991) como uma epopeia, Grande Sertão: Veredas 

se constitui, conforme Coutinho (1990), na tensão entre opostos, um “grande princípio 

de reversibilidade, dando-lhe um caráter fluido e misteriosa eficácia” (COUTINHO, 

1990, p. 305). Princípio que acredita ser percebido nas ambiguidades presentes na 

narrativa. Ambiguidade que permeia o cenário, as ações e as relações do 

protagonista, cujo eixo principal se revela no jogo de “Dês”: Diadorim, Deus e o Diabo 

(CAMPOS, 1991) no qual Riobaldo se vê lançado ao realizar a sua existência de 

sertanejo. O título reforça essa aparente contradição. Um grande sertão e suas 

veredas. Veredas são separadoras de chapadas, vales de chão argiloso onde emana 

a água absorvida. Como bem ilustra o tradutor de sua obra para o italiano: 
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De longe, a gente avista os buritis, e já sabe: lá se encontra água. A vereda 
é um oásis. Em relação às chapadas, elas são, as veredas, de belo verde-
claro, aprazível, macio. O capim é verdinho-claro, bom. As veredas são 
férteis. Cheias de animais, de pássaros. (...).  As veredas são sempre belas! 
(BIZZARRI, 1981, p. 23) 

 

São ocupadas pelos moradores dos “Gerais”, onde plantam e criam bois. 

Existem no grande sertão, e sertão é uma categoria de sentido sempre adiado, 

escorregadio, com sua dificuldade de definição. O que a narração de Riobaldo já 

anunciava ao repetir que sertão é um mundo. Na versão reconstruída por Monteiro 

(2006), a configuração do espaço alcança um nível de detalhamento conceitual 

rigoroso, como se pode acompanhar pela citação que faço em sua integralidade: 

 
E assim o sertão é apresentado em seus aspectos essenciais do ponto de 
vista geográfico, em três caracteres definitivos: 
a) O sertão é uma unidade na diversidade. Ele é composto de grandes 
chapadões, fracionados em tabuleiros e com variadas formas intermediárias 
(tabuleiros chapadosos), coberto de cerrados, de feições as mais variadas; 
as serras, que por vezes os atravessam ou emolduram, às vertentes das 
quais nicham-se matas; vales de rios que os atravessam, em diferentes 
ordens hierárquicas – filiadas à grande artéria, o rio do Chico – e seus 
afluentes, dentre os quais se destaca o Urucuia, em generoso vale de matas, 
atraindo povoação; os “gerais” correndo em volta, sem tamanho e dentro do 
complexo conjunto, variedade de subunidades segundo a presença da água 
naquele pacote de rochas sedimentares, notadamente calcáreas, com lagoas 
e várzeas, brejos, atoleiros. Outras vezes nas escassez dela, nos baixões 
secos, areiões etc. E avultando em todo esse complexo conjunto, o contraste 
supremo, em seus oponentes higrométricos: o difícil e rude sertão e “o verde 
macio”, “belimbeleza” das veredas. Os acidentes simbólicos do pensamento 
taoísta; o yang e o yin. 
b) A essa complexidade junta-se a imprecisão dos limites, em horizontes 
fugidios segundo a “percepção” dos habitantes. “Enfim. Cada um o que quer 
aprova, o senhor sabe: pão ou pães, é questão de opiniães... O Sertão está 
em toda parte” (Rosa, 1985, p.9). 
c) Percepção essa ligada àquela sensação interior de isolamento, lugar de 
refúgio, onde se vive “arredado do arrocho de autoridade”. Enfim: “Sertão. 
Sabe o senhor: sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte 
que o poder do lugar”. (MONTEIRO, 2006, p. 51). 

 

Firma-se assim um vínculo indissolúvel entre o mundo físico das coisas, e o 

que transcende, na geografia do sertão. O caráter geográfico, dentro de sua 

complexidade e imprecisão de limites, aparece como percepção que se afirma 

interiorizada, produzida dentro do Homem, como bem diz Antonio Candido, “O meio 

físico tem para ele [Guimarães Rosa] uma realidade envolvente e bizarra, servindo de 

quadro à concepção de mundo e suporte do universo inventado”. (CANDIDO, 2006a, 

p. 113). 



46 

Sertão seria o interior e, mais do que concretamente, a intenção por 

caracterizá-lo tem sido de uso convencional. Afinal, outras regiões do mundo possuem 

sua fauna e flora e no Brasil apenas o interior de algumas regiões possui essa 

denominação. (CASCUDO, 1962). 

Assim parece carregar um sentido político, pois tem seu significado sempre 

referido a uma centralidade, que pode parecer geográfica e espacial, mas na verdade 

é política. Possivelmente teve seus primeiros registros no século XII, mas certo é seu 

uso, a partir do século XIV, quando os portugueses empregavam a palavra, grafando-

a sertão" ou "certão", para referir-se a áreas situadas dentro de Portugal, porém 

distantes de Lisboa (CORTESÃO, 1958). A partir do século XV, usaram-na também 

para nomear espaços vastos, interiores, ou para ”além de Ceuta, até onde alcançam 

as vistas, estendem-se os certões (...) ", escreveu, em 1534, Garcia de Resende 

(GODINHO, 1990, p.96). 

Conforme Teles (1991), sertão proviria do latim clássico serere, sertanum 

(trançado, entrelaçado, embrulhado), desertum (desertor, aquele que sai da fileira e 

da ordem) e desertanum (lugar desconhecido para onde foi o desertor). Foi ainda 

largamente utilizado, até o final do século XVIII, pela Coroa portuguesa e autoridades 

lusas nas colônias. Para Saint-HiIaire (1937, p. 378) eram “as áreas despovoadas do 

interior do Brasil. Quando digo 'despovoada', refiro-me evidentemente aos habitantes 

civilizados, pois de gentios e animais bravios está povoada até em excesso. 

Com o sertão já retratado em obra literária no início do século XX, por Euclides 

da Cunha, é apresentado um lugar estranhado, da sociedade rude dos vaqueiros – ao 

mesmo tempo deserto de polidez, em contraste com o litoral. Descreve o autor: 

 
Estiram-se então planuras vastas, galgando-as pelos taludes, que as 
soerguem, dando-lhes a aparência exata de taboleiros suspensos, topam-se 
a centenas de metros, extensas áreas ampliando-se, boleadas pelos 
quadrantes, numa prolongação indefinida de mares. É a paragem 
formosíssima dos campos gerais, expandida em chapadões, grandes 
tablados onde campeia a sociedade rude dos vaqueiros... Atravessêmo-la 
(CUNHA, 1979, p. 9). 

 

Para Guimarães “é onde os pastos carecem de fechos; onde um pode torar 

dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador; e onde criminoso vive seu cristo-

jesus, arredado do arrocho de autoridade. (ROSA, 1985, p.3). “(...) é onde manda 

quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha armado!” 

(ROSA, 1985, p. 9) “(... ) é do tamanho do mundo.” (ROSA, 1985, p. 96). E ainda “é 
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isto: o senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. 

Sertão é quando menos se espera” (ROSA, 1985, p. 402). 

Pensar sertão enquanto um conceito e a constituição do regionalismo na 

literatura também se deu na medida em que passa a ser signo constitutivo da 

identidade nacional, se reconhecendo como universal nas manifestações locais. Mas 

Pimentel (1997) também lembra com Levi-Strauss que, mesmo destituído de toda 

territorialidade e temporalidade, o sertão pode, então, se reproduzir enquanto mito de 

significado invertido, sem deixar de ser mito. Pois, ao se tentar quebrar a aspereza 

simbólica do sertão, busca-se a sua universalidade (em contraposição a definições já 

conhecidas de José de Alencar e Euclides da Cunha em relação à de Rosa). 

Segundo Fiorin (2009), havia, nos dois primeiros autores, uma negação do 

sertão no âmbito da concepção do que era a nacionalidade. Em um papel fundamental 

na constituição da nacionalidade brasileira, os autores românticos, com destaque para 

José de Alencar, deram suas contribuições na construção da identidade nacional. 

Exemplo seria seu livro O guarani (1857), no qual se determina a paisagem típica do 

Brasil, a singularidade de sua língua, além de externar a ancestralidade dos brasileiros 

no casal Peri e Cecília, que povoam a terra após um dilúvio que seria uma forma de 

destruir o passado dos dois jovens, extinguindo as diferenças culturais e raciais, 

superando as relações de “escravo” e “senhora”. Um índio que aceitara os valores 

cristãos ao ser batizado, e uma portuguesa que acolhera os valores da natureza do 

Novo Mundo. 

Sem ter qualquer intenção de reforçar a dicotomia entre o sertanejo de Euclides 

da Cunha e o sertanejo de Guimarães Rosa, como se houvesse uma antonímia, pois 

são obras com processos de criação e propostas de narrativas diferentes, que seria 

desonesto abonar. Mas compreendo que concepção de nação do primeiro ajustava-

se a de nação republicana, o que induzia que seu pensamento de sertão bárbaro, 

unicamente, entendimento esse, predominante, afirma: 

 
A civilização avançará nos sertões impelida por essa implacável força motriz 
da história que Gumplowicz, maior do que Hobbes, lobrigou, num lance 
genial, no esmagamento inevitável das raças fracas pelas raças fortes. 
(CUNHA, 1979, p. 93). 

 

E mais adiante, reforçando a mesma concepção. 

 
A mistura de raças mui diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. Ante as 
conclusões do evolucionismo, ainda quando reaja sobre o produto o influxo 
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de uma raça superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. A 
mestiçagem extremada é um retrocesso. (CUNHA, 1979, p. 168). 

 

A busca pela ideia de nação tem na modernidade seu princípio, esboçando-se 

na Europa do Oeste na metade do século XVIII e, nesse processo, de invenção / 

formação das identidades nacionais elabora-se novas referências coletivas bem como 

o planejamento para que cada vez mais, a população as conheça e, principalmente, 

se reconheça. A nação é uma herança, tanto simbólica quanto material, no sentido de 

que pertencer a uma requer reconhecer um patrimônio comum. 

Uma nação deve apresentar um conjunto de elementos simbólicos e materiais: 

uma história, que estabelece uma continuidade com os ancestrais mais antigos; uma 

série de heróis, modelos das virtudes nacionais; uma língua; monumentos culturais; 

um folclore; lugares importantes e uma paisagem típica; representações oficiais. A 

identidade nacional é um discurso e, por isso, ela, como qualquer outro discurso, é 

constituída dialogicamente (BAKHTIN, 1993). 

Tendo essa busca pela nacionalidade e construção de uma identidade 

brasileira como contexto histórico, o sertão de Guimarães Rosa seria cenário de uma 

obra que pode ser lida como um romance de aventuras, análise da paixão amorosa, 

retrato original do sertão brasileiro, invenção de um espaço quase mítico, reflexão 

sobre o destino do homem, expressão de angústia metafísica (CANDIDO, 2006b). 

Guimarães Rosa incorpora em sua escrita muito do que registrou e lhe foi 

transmitido oralmente em suas visitas ao sertão de Minas Gerais, o que parece uma 

tentativa de retratar o sertanejo do ponto de vista do sertanejo, o que fica evidenciado 

nessa fala de Mariano, um dos vaqueiros a inspirar a novela Manuelzão e Miguelim, 

e outras obras: 

 
“Seu” Guimarães era gozado... Me acordava todo dia às duas da madrugada 
para eu ir tirar leite no curral, com ele junto. A gente ia e ele segurava o balde 
e pedia para aprender o tanger o peito da vaca. Eu deixava ele fazer. Mas 
era de uma falta de jeito. Nossa! e a vaca escondia o leite... ele deixava, eu 
pegava, ele se aquietava e ficava puxando coisas e pondo lá num caderninho. 
Tudo queria saber: os nomes dos pássaros dos pés, de folha, o nome das 
vacas. Não largava o caderninho, nem nos rodeios. De vez em quando 
parava o cavalo pra perguntar as coisas, tirava o caderninho e escrevia. Aí o 
cavalo se espantava, dava uma cabeçada e “seu” Guimarães se aperreava, 
em vias de cair, porque não sabia montar. As perguntas eram gozadas... Uma 
vez pediu pra eu responder se urubu sentia frio. Mas, o mais gozado em “seu” 
Guimarães era quando tinha vaca no meio da conversa. Duma vez ele me 
disse no meio do campo: – “Mariano” – eu só queria era penetrar na alma de 
um bovino!”. Eu disse “que coisa esquisita, doutor”, e ele temperou: – Quando 
vejo a grama molhada só tenho vontade é de pastar... 
(...) 
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Achava ele muito natural. Boa pessoa, boa prosa, figura muito, mas muito! 
fina, “seu” Guimarães. Dizem que escreveu um livro sobre mim, e a minha 
mágoa é que não me mandou para ler. Dele só vi mesmo, depois disso, uns 
retratos numa revista, mostrando ele num rodeio, em Minas. 
E observa, depois de um momento de reflexão: 
Só não sei mesmo como tiraram aqueles retratos com ele guapo em riba do 
cavalo. Ora, “seu” Guimarães montava de mal-a-mal, segurando no arção da 
sela o tempo todo, com medo de cair. Só se em Minas, na terra dele, ele é 
diferente. Ou os cavalos é que são. (ACGR-2030 (11/12) pp.120-122)15. 

 

Evidenciando um universo até então invisibilizado, pois o sertão assim 

enxergado não se encontrava na narrativa hegemônica de nação, busca derrubar 

fronteiras definitivas. Mas fronteira não como o lugar onde algo acaba para outro 

começar, mas, como o local mesmo de ajuntamento. Essa mescla do mundo que o 

livro exemplifica, em variados aspectos e do qual fala Riobaldo: 

 
Que isso foi o que sempre me invocou, o senhor sabe: eu careço de que o 
bom seja bom e o ruim, ruim. Que dum lado esteja o preto e do outro o branco, 
que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza! ...Como 
é que posso com esse mundo? (...) Ao que, esse mundo é muito misturado 
(ROSA, 1985, p. 307). 

 

Arrigucci (1994), ao usar o termo mundo misturado implicitamente aborda a 

questão da memória quando identifica no romance uma narrativa épica, enleada à 

coletividade e uma narrativa individualizada. Walter Benjamin (1985) estabeleceu uma 

correlação explícita entre as formas narrativas e as diferentes modalidades da 

recordação. Segundo ele, 

 
Mnemosyne, a deusa da reminiscência, era para os gregos a musa da poesia 
épica. Esse nome chama a atenção para uma decisiva guinada histórica. Se 
o registro escrito do que foi transmitido pela reminiscência – a historiografia – 
representa uma zona de indiferenciação criadora com relação às várias 
formas épicas (como a grande prosa representa uma zona de indiferenciação 
criadora com relação às diversas formas métricas), sua forma mais antiga, a 
epopéia propriamente dita, contém em si, por uma espécie de 
indiferenciação, a narrativa e o romance. Quando no decorrer dos séculos o 
romance começou a emergir do seio da epopéia, ficou evidente que nele a 
musa épica – a reminiscência – aparecia sob outra forma que na narrativa. 
(BENJAMIN, 1985, p. 211). 

 

De acordo com Benjamin, com o processo de diferenciação o romance e a 

narrativa épica, a reminiscência daria lugar, de um lado, à rememoração, como musa 

do romance; e, do outro, à memória enquanto musa da narrativa épica. Sobre a 

                                                           
15 Codificação utilizada pelo Instituto de Estudos Brasileiros para o Acervo de João Guimarães Rosa. 
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diferença, afirma: “A primeira é consagrada a um herói, uma peregrinação, um 

combate; a segunda, a muitos fatos difusos.” (BENJAMIN, 1985, p. 211). Destarte, a 

rememoração estaria atrelada ao individual, e a memória adquiriria o relevo coletivo. 

A mistura do mundo dita por Riobaldo se reflete na linguagem misturada, uma 

profusão de línguas utilizadas por Guimarães Rosa, nas quais se encontram: 

 
O falar regional do Norte de Minas, certamente muito estilizado, de 
combinação com latinismos; arcaísmos tomados ao português medieval – 
esse “magnífico idioma já quase esquecido: o antigo português dos sábios e 
poetas daquela época dos escolásticos da Idade Média, tal como se falava, 
por exemplo, em Coimbra”, indianismos; neologismos; termos aproveitados e 
adaptados de múltiplos idiomas (do inglês, do alemão, do francês, do árabe 
etc.); vocábulos cultos e raros, bebidos nos clássicos portugueses; elementos 
da linguagem das ciências, e sabe-se lá de que fontes mais. (ARRIGUCCI, 
1994, p.13). 

 

Nesta amálgama, podemos também acrescentar a linguagem em Guimarães 

Rosa que se impõe com tanta força, que, em 2001, Nilce Sant’Anna Martins lançou o 

livro O Léxico de Guimarães Rosa, uma espécie de dicionário dos verbetes dos termos 

usados pelo escritor. (MARTINS, 2001). 

Em Grande Sertão: Veredas, o sertão é apresentado por meio de uma 

paisagem que não é homogênea e observa que "O sertão aceita todos os nomes: aqui 

é os Gerais, lá é o chapadão, lá acolá é a caatinga" (ROSA, 1985, p.701). Seria, então, 

o que é sempre adiado e é no que o narrador personagem insiste, e essa revelação 

movediça é evidenciada não apenas pela diversidade de vozes e pontos de vista que 

constrói o romance, mas também por certas indeterminações, tão característico 

pensamento e agir do personagem, podendo assim ser entendido o sertão (enquanto 

forma de pensamento), como o sem lugar e, ao mesmo tempo em que está em toda 

parte. (VIANA, 2009). 

O próprio regionalismo de Guimarães Rosa se desvia da proposta dos 

regionalistas da “fidelidade ao meio a descrever no que aprofundavam a linha realista.” 

(BOSI, 2006, p. 207). Com atributos de uma narrativa conforme Benjamin (1985), para 

quem o romance estaria totalmente ligado ao próprio livro e a narrativa com a 

experiência; também possui características de um romance para Bakhtin (1993), com 

marcas do romance de cavalaria e o barroco de provocação. 

Segundo Bakhtin, o romance põe em crise o próprio gênero enquanto formação 

estável e se apresenta como antigênero, um metagênero, em desacordo com normas 

e cânones; reconhece a arbitrariedade e convencionalidade de todas as formas, 
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inclusive de si próprio. Quando o presente se torna o centro da orientação humana no 

tempo e no espaço, estes perdem seu caráter acabado. O “herói” ao invés de glorioso 

e imbatível, é um ideólogo em potencial. O romance, travestido de Sherazade, 

especula sobre categorias da ignorância, mantendo aceso o interesse pelo que vem 

depois. (BAKHTIN, 1993). 

Mas por meio o romance, percebe-se outros gêneros discursivos igualmente 

definidores de caráter da prosa romanesca. Trata-se das formas que o aproximam de 

gêneros retóricos, que dificultam a definição do romance enquanto gênero poético, e 

esses são fonte inesgotável do seu plurilinguismo, pois são eles que trazem para o 

romance uma diversidade de linguagens. Qualquer gênero pode ser introduzido na 

estrutura do romance. Assim, o romance estudado e “defendido” por Bakthin, não é o 

que denomina de sofista, no qual a linguagem é neutra e agradável (para ele, os 

romances de cavalaria, por exemplo), que pretende ensinar o bom estilo da 

conversação e onde se percebe um enobrecimento da linguagem. O romance 

valorizado por Bakthin (1993) é o barroco ou de provocação (provocação do herói e 

de sua palavra), no qual existem diversos gêneros intercalados. 

Antonio Candido (2006a) chama atenção às afinidades, já destacadas por 

Cavalcanti Proença (1958), entre Grande sertão: Veredas e os romances de cavalaria. 

Hazin (2008) verifica, nesta linha comparativa, que, em Grande Sertão: Veredas há 

indicativos que o aproximam da Ilíada homérica. A amizade de Riobaldo e Diadorim 

no primeiro, bem como Aquiles e Pátroclo no segundo, personagens que viveriam em 

nível aproximado de camaradagem guerreira. Lembra também as inversões de gênero 

vividas por Aquiles e Diadorim, como é possível observar no trecho abaixo: 

 
(...) procurando evitar que o filho encontre a morte diante de Tróia, a ninfa 
Tétis decide esconder o rapaz vestido de roupas femininas, na corte de 
Licomedes, rei de Squíros, onde ele vive ao lado das princesas. O disfarce, 
porém, não impede que o instinto guerreiro do jovem, despertado por uma 
astúcia de Ulisses, o leve ao encontro da glória guerreira e da morte. Note-se 
a inversão das situações: Diadorim se disfarça em homem para ir à guerra; 
Aquiles é disfarçado em mulher para que não vá à guerra. Este artifício não 
produz resultado algum. O outro, o de Grande sertão: veredas, é eficaz no 
plano prático, mas de conseqüências trágicas no tocante à afetividade de 
Diadorim e de Riobaldo, implacavelmente sacrificada a um imperativo de 
dever filial, colocado pela “donzela que vai à guerra” como o cumprimento 
perfeito de seu destino (HAZIN, 2008, p. 294). 

 

Mas parece ser o teor lendário da narrativa que confere a esse romance o 

caráter arcaico / imaginário próprio às mitologias. Talvez não por acaso exista no 
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Arquivo Guimarães Rosa, no Instituto de Estudos Brasileiros, uma pasta com o título 

“Dante Homero La Fontaine” e, embora nela não se encontre datas explícitas, a edição 

alemã da Ilíada, de 1938, integra o acervo da biblioteca do autor, também depositada 

no IEB, e traz escrito à mão por Guimarães Rosa, o milésimo 1940, ou seja, anterior 

à escrita de Grande Sertão: Veredas. 

Em sua pesquisa Elizabeth Hazin observou que algumas citações de Ilíada, 

sendo destacadas 110, gerando trinta e três páginas, foram transcritas por Guimarães 

Rosa e sobre as quais percebe-se deveras semelhanças com passagens de sua obra, 

como nas transcritas a seguir, quando Riobaldo enumera seus parceiros de batalha. 

 
Zé Bebelo, nosso chefe, indo à frente, e que não sediava folga nem cansaço; 
o Reinaldo, que era Diadorim: sabendo deste, o senhor sabe minha vida; o 
Alaripe, que era de ferro e de ouro, e de carne e osso, e de minha melhor 
estimação; Marcelino Pampa, segundo em chefe, cumpridor de tudo e senhor 
de muito respeito; João Concliz, que com o Sesfredo porfiava, assoviando 
imitado de toda qualidade de pássaros, este nunca se esquecia de nada; o 
Quipes, sujeito ligeiro (...). (ROSA, 1985, p. 450). 

 

E o seguinte trecho do Livro II da Ilíada, no qual Homero discrimina 

minuciosamente as forças prestes a empenhar-se em batalha. 

 
(...) Nestor dá o sinal e os chefes põem em ordem os seus guerreiros (...) 
Já se levantam; pelas tendas lume 
Acendem logo, a refeição preparam; 
Cada Argivo a seu nume oferenda, roga 
Livre-o da morte e bélicos perigos. 
Ao pai sumo Agamémnon sacrifica 
Pingue touro quinquene: os mais conspícuos, 
Nestor em frente e Idomeneu, convida; 
Um e outro Ajax, Diomedes; sexto Ulisses, 
No siso igual a Jove: per si mesmo 
Vem Menelau guerreador, ciente 
Dos generosos fraternais cuidados. 
Com seus bolos nas mãos, a rês circundam 
E ora o chefe de heróis. (HAZIN, 2008, p. 298). 

 

Segundo Galvão (1972), não seria apenas em Grande Sertão: Veredas a 

presença de elementos do imaginário da cavalaria em obras brasileiras. Euclides da 

Cunha, em Os Sertões, utiliza com recorrência, elementos feudais para estabelecer 

suas metáforas, apesar de também expor traços histórico-literários de outras épocas. 

Assim, o arraial de Canudos pode ser Tróia de taipa, e em outro momento Tebaida; 

os jagunços seriam titãs. Nomeia a relação entre os vaqueiros sertanejos de “cavalaria 

rústica” (CUNHA 1979, p. 62). Ao descrever os trajes do vaqueiro, os percebe como 

uma armadura, como no trecho a seguir. 
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As vestes são uma armadura. Envolto no gibão de couro curtido, de bode ou 
de vaqueta; apertado no colete também de couro; calçando as perneiras, de 
couro curtido ainda, muito justas, cosidas às pernas e subindo até as virilhas, 
articuladas em joelheiras de sola; e resguardados os pés e as mãos pelas 
luvas e guarda-pés de pele de veado – é como a forma grosseira de um 
campeador medieval desgarrado em nosso tempo. 
Esta armadura, porém, de um vermelho pardo, como se fosse de bronze 
flexível, não tem cintilações, não rebrilha ferida pelo sol. É fosca e poenta. 
Envolve ao combatente de uma batalha sem vitórias (CUNHA, 1979, p.59). 

 

O folclorista Luís Camara Cascudo, no seu livro Vaqueiros e Cantadores 

(2005), em prefácio evocativo do sertão que conheceu antes da “modernização” diz 

que a herança feudal pesava como uma luva de ferro. Estes poucos exemplos 

literários, todos ainda do século XIX e do início das manifestações regionalistas, que 

culminarão no romance de 30, serviriam de exemplo. 

Assim, a novela de cavalaria estaria bem mais próxima do Grande Sertão: 

Veredas do que poderíamos supor. O livro não é “menos cru, com suas traições, 

torturas, estupros, assassínios, sadismos; mas também não é menos idealizado, em 

suas lealdades, amores, sentimentos de honra e outros belos sentimentos”. 

(GALVÃO, 1972, p. 63). 

 

3.3 Sobre a questão do romance 

 

O romance, criticado por Walter Benjamin, surge principalmente no formato de 

folhetins, conquista os novos-ricos europeus e são disputados na corte e nos 

ministérios, o que contribuiu para estruturar o campo literário dispondo, de um lado, 

os literatos ecléticos e mundanos ocupantes dos salões da corte, e do outro, os 

grandes escritores elitistas. A imprensa, inclusive, teria participação nesse processo. 

Segundo Bourdieu: 

 
Os próprios jornais “sérios” abrem espaços ao folhetim, à crônica de bulevar 
e ao pequeno noticiário que dominam as duas mais célebres criações da 
época: Le Figaro, cujo fundador, Henri de Villemessant, reparte o lote dos 
mexericos que pôde coletar nos salões, nos cafés e nos bastidores entre 
diversas colunas, “ecos”, “crônicas”, “artigos”, e Le Petit Journal, jornal a um 
soldo, deliberadamente apolítico, que consagra a supremacia do pequeno 
noticiário mais ou menos romanceado. Os diretores de jornais, 
frequentadores assíduos de todos os salões, íntimos dos dirigentes políticos, 
são personagens aduladas, que ninguém ousa desafiar, especialmente entre 
os escritores e os artistas que sabem que um artigo em La Presse ou Le 
Figaro cria uma reputação e abre um futuro (BOURDIEU, 1996, p. 69) 
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É ainda Bourdieu que faz questão de registrar que para o fundador do Le 

Figaro, Villemessant, o perfil de seus leitores da época fazia um incêndio num sótão 

do Quartier Latin ser mais importante que uma revolução em Madri. Destarte, isso 

mostraria que o saber que vem de longe parece encontrar menos ouvintes que a 

informação sobre acontecimentos próximos. Esse saber distante, tanto espacial 

quanto temporal, emanava autoridade, mesmo não sendo controlável pela 

experiência. E a informação é de percepção imediata, muitas vezes não é mais exata 

que os relatos antigos. Porém, enquanto esses relatos recorriam frequentemente ao 

miraculoso, é indispensável que a informação seja plausível. Nisso ela é incompatível 

com o espírito da narrativa. (BENJAMIN, 1985). 

Na contramão desse pensamento, Bakhtin (1993) compreende o romance 

como um gênero que, ao debruçar-se sobre o presente, descobre um tempo que não 

é o seu. Este diálogo transtemporal estimularia o autor a conceber a noção de ser este 

um gênero por vir. A tarefa do escritor seria tornar este discurso, já impregnado de 

intenções sociais, o elemento primordial de sua escrita, obrigando-o, evidentemente, 

a servir a suas novas intenções. Desta forma, a literatura seria entendida como um 

fenômeno estético consonante ao contexto cultural. O discurso é tido como ato social. 

É 

 
a língua em sua integridade concreta e viva e não a língua como objeto 
específico da linguística, obtido por meio de uma abstração absolutamente 
necessária de alguns aspectos da vida concreta do discurso. (BAKHTIN, 
2008, p. 207). 

 

Conforme Bakhtin (1993), o homem se relaciona com o mundo pela linguagem. 

No seu método dialógico, o conteúdo é compreendido como o elemento ético-

cognitivo que evidencia a relação entre a ação humana e o mundo no qual se 

desenvolve. É o conhecimento que revela a capacidade potencial de os seres vivos 

reagirem ao meio em que vivem. “A literatura tem de ser vida! O escritor deve ser o 

que ele escreve.” (ROSA, 1994, p. 27). 

Assim, a estética é conteúdo dotado de forma. O estilo do romance é antes 

uma combinação de estilos agenciados, sobretudo, pela diversidade social de 

linguagens que organizam artisticamente sua composição, dificultando, assim, a 

consolidação de uma estrutura canônica, premissa elementar dos gêneros poéticos.  

Bakhtin (1993) diz que cada palavra evoca um ou mais contextos nos quais ela 

viveu sua vida socialmente tensa, o que sugere a intencionalidade das palavras e 
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formas. Esta densidade intencional torna o discurso poético uma manifestação 

plurilíngue, pois se trata não somente de uma linguagem, mas de um diálogo. 

Concluindo que: 

 
Meu lema é: a linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma 
o espelho de sua personalidade não vive; e como a vida é uma corrente 
contínua, a linguagem também deve evoluir constantemente. (ROSA, 1994, 
p. 26). 

 

O diálogo socrático seria o primeiro documento que reflete o nascimento 

simultâneo do conceito científico e da nova personagem romanesca na arte literária 

em prosa: a figura central do gênero é alguém que fala e que conversa. A palavra do 

homem que fala não é apenas transmitida em seus constituintes verbais, mas é 

representação literária pelo discurso do autor. (BAKHTIN, 1993). 

O romance se alimentaria do presente instável, e transitório. Das sátiras 

populares, que fazem da instabilidade do presente e do sujeito que nele vive o objeto 

de sua representação. Especularia sobre categorias da ignorância, as respostas 

adiadas são perguntas em formação, nem sempre resolvidas no final. (BAKHTIN, 

1993). 

Walter Benjamin (1985), na contramão desta tese, afirma que com o surgimento 

da imprensa, esse tipo de produção (o romance) encontra âncora na consolidação da 

burguesia, da qual a imprensa no auge do capitalismo é um instrumento importante, 

e traz ainda consigo algo mais perigoso para a narrativa do que o romance: a 

informação. Característica essa intencionada por Rosa em suas obras, como exposto 

no depoimento a seguir. 

 
Ele não facilitava a vida de ninguém não. Ele queria o contrário, que você se 
dedicasse a entendê-lo, ele exigia esse esforço de você. Pode ser até que 
ele fizesse um primeiro rascunho simples de uma história complexa dele, 
pode ser, mas que eu saiba ninguém nunca viu não. (CALLADO, 2011, p. 13). 

 

Isso porque os fatos chegam, na informação, carregados de explicações, ao 

contrário da narrativa que não tem qualquer intenção de relatar o “puro em si”, ela 

adentra na vida do narrador para se retirar em seguida, mas deixando sua marca. 

Assim, seus vestígios estão, de muitas maneiras, nas coisas narradas, tanto na 

qualidade de quem as viveu, quanto na qualidade de quem as relata. (BENJAMIN, 

1985). Assim, como também diz o próprio Guimarães Rosa em uma entrevista 

concedida a Gunter Lorenz: 
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Não deve haver nenhuma diferença entre homens e escritores; esta é apenas 
uma maldita invenção dos cientistas, que querem fazer deles duas pessoas 
totalmente distintas. Acho isso ridículo. A vida deve fazer justiça à obra, e a 
obra à vida. Um escritor que não se atém a esta regra não vale nada, nem 
como homem nem como escritor. Ele está face a face com o infinito e é 
responsável perante o homem e perante a si mesmo. Para ele não existe uma 
instância superior. Para que você não tenha de me interrogar a esse respeito, 
gostaria de explicar meu compromisso, meu compromisso do coração, e que 
considero o maior compromisso possível, o mais importante, o mais humano 
e acima de tudo o único sincero. Outras regras que não sejam este credo, 
esta poética e este compromisso não existem para mim, não as reconheço. 
Estas são as leis de minha vida, de meu trabalho, de minha responsabilidade. 
A elas me sinto obrigado, por elas me guio, para elas vivo. Mesmo com a 
melhor boa vontade não posso fazer mais confissões, porque tudo que possa 
me acontecer na vida está contido aí, ou não vale a pena ser chamado de 
confissão (ROSA, 1994, p. 20). 

 

E é pela aparente mudança desse mundo no qual se vive, que Benjamin 

acredita ser o homem hodierno alheio ao que seja prolixo, contraditório, complexo, 

inacabado, cultivando somente o que pode ser abreviado, compendiando até mesmo 

a narrativa. “Como escritor, não posso seguir a receita de Hollywood, segundo a qual 

é preciso sempre orientar-se pelo limite mais baixo do entendimento” (ROSA, 1994, 

p. 28). 

Essa fala do escritor tem amparo em sua obra, e em Grande Sertão: Veredas, 

compreendo, através das representações construídas pela e na linguagem literária, 

costumes, aforismos, crenças e, por conseguinte, algumas regras que ordenam a 

conduta social. Traz em si elementos afetivos e sociais e adjutoram para a construção 

de uma realidade comum, da qual o próprio leitor pode, também, fazer parte, ou até 

mesmo, ter escutado falar. O seu regionalismo não se limita à prática de um gênero, 

mas de uma ambientação consequente do exercício da memória e suas possibilidades 

de registro. 

A cantoria, uma forma de exteriorização de fatos da vida do sertanejo, é lida, 

quando o personagem autor Riobaldo canta na morte de Medeiros Vaz: “boi preto 

mocangueiro? Árvore pra te apresilhar? Palmeira que não debruça, buriti-sem 

entortar” (ROSA, 1985, p. 74). Ditados como: “Estou de costas guardadas, a poder de 

minhas rezas” (ROSA, 1985, p. 34); ou “Foi dormir em rede branca. Deu a venta” 

(ROSA, 1985, p. 74). As lembranças das armadilhas culinárias que trazem em si, 

também, aforismos: “pois, num chão, e com igual formato de ramos e folhas, não dá 

a mandioca mansa, que se come comum, e a mandioca-brava, que mata? Agora, o 

senhor já viu uma estranheza?” (ROSA, 1985, p. 27). As crenças: “Noite essa, astúcia 
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que tive uma sonhice: Diadorim passando por debaixo do arco-íris.” (ROSA, 1985, p. 

52), acreditando que ao atravessar o arco-íris o homem se transformava em mulher. 

Logo no início do livro, se ler lendas do exagero popular na crença do diabo, 

que possui uma infinidade de nomes como “arrenegado”, “pé-preto”, “canho”, e outros 

tantos mais, sempre relacionado ao diabólico. 

 
Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. 
Alvejei mira em árvores no quintal no baixo córrego (...) Daí, vieram me 
chamar. Causa dum bezerro erro branco, erroso, os olhos de nem ser-se viu: 
e com máscara de cachorro. Me disseram: eu não quis avistar. (...) o diabo 
regula seu estado preto nas criaturas, nas mulheres, nos homens. Até nas 
crianças (...) E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento... 
Estrumes... O diabo na rua, no meio do redemuínho... (ROSA, 1985, p. 7-10). 

 

Desvelando no entendimento de que a produção literária tem seu caráter 

imaginário e inventivo, também compreendo que o seu discurso ficcional, emanando 

em um contorno social, através de seu criador, pode adquirir parte de sua experiência. 

A literatura, assim como a história, consegue revelar aspectos por vezes 

velados de uma determinada realidade histórica e mesmo com diferentes linguagens 

e formas, uma artística e outra “científica”, elas têm sua função cognitiva essencial. 

Não quero dizer que a representação artística seja simplesmente a reprodução ou 

reconfiguração de uma realidade comum, ela tem, sim, uma dinâmica característica e 

idiossincrática. Como sustento, diz Coutinho que: 

 
já Aristóteles observara, não interessa ao artista o que efetivamente ocorreu, 
a singularidade em sua nudez factual; interessa-lhe sobretudo o que poderia 
– e, dada certas condições, até mesmo deveria – ter ocorrido. Em outras 
palavras: a arte autêntica não figura a realidade imediata, mas sim o 
‘verossímel’, aquilo que Hegel chamou de ‘possibilidade objetiva’, que é um 
modo ontológico mais essencial e mais profundo da realidade como um todo. 
Por outro lado, a grande arte não apenas reproduz o real, como ocorre nas 
ciências (inclusive na história), mas também – e simultaneamente – avalia e 
julga a realidade a partir de um ponto de vista genericamente humano... 
Assim, quando um fato histórico aparece em uma obra de arte, o que 
interessa não é saber se os seus detalhes estão fielmente reproduzidos, mas 
até que ponto o artista representou corretamente a relação entre esse fato 
histórico (entendido em sua dimensão essencial, universal concreta) e o 
desenvolvimento do gênero humano (COUTINHO, 1990, p. 106). 

 

Para Benjamin (1985), o grande narrador tem suas raízes no povo, 

principalmente nas camadas artesanais, e exemplificando sua afirmação lembra “a 

simpatia tradicional do narrador pelos patifes e malandros” (BENJAMIN, 1985, p. 218). 

Defendendo que a relação entre o narrador e sua matéria é artesanal, afirma: 
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Podemos ir mais longe e perguntar se a relação entre o narrador e sua 
matéria – a vida humana – não seria ela própria uma relação artesanal. Não 
seria sua tarefa trabalhar a matéria-prima da experiência – a sua e a dos 
outros – transformando-a num produto sólido, útil e único? Talvez se tenha 
uma noção mais clara desse processo através do provérbio, concebido como 
uma espécie de ideograma de uma narrativa. Podemos dizer que os 
provérbios são ruínas de antigas narrativas, nas quais a moral da história 
abraça um acontecimento, como a hera abraça um muro. (BENJAMIN, 1985, 
221). 

 

Em Grande Sertão: Veredas, percebo a asserção de Walter Benjamin (1985). 

Riobaldo, o narrador do sertão de Minas Gerais, está, a todo momento, incorporado, 

envolvido com o objeto de sua narração. Não apenas nos seus aforismos e histórias 

que completam a obra, mas por ser suas vivências um rebento filosófico no fluxo 

narrativo. 

A história é cheia de valores múltiplos concedidos por uma herança cultural de 

ressonâncias profundas. Enquanto acumulação cultural, esse romance é 

compreendido como breviário das experiências humanas, na sua formação de 

camadas de mistérios e espantos do homem. (ARROIO, 1984). 

Não seria ousado dizer que a herança do romance antigo está em Grande 

Sertão: Veredas no amor inacessível e, assim, infeliz, de Riobaldo por Diadorim, 

história que tem realmente seu fim, sem qualquer outra possibilidade, como diz Walter 

Benjamin: 

 
o romance chega a seu fim, e este é mais rigoroso que em qualquer narrativa. 
Com efeito, numa narrativa a pergunta – e o que aconteceu depois? – é 
plenamente justificada. O romance, ao contrário, não pode dar um único 
passo além daquele limite em que, escrevendo na parte inferior da página a 
palavra fim, convida o leitor a refletir sobre o sentido de uma vida. 
(BENJAMIN, 1985, p. 213). 

 

Mas sua superação está diluída por entre suas páginas, com as frases 

desconcertantes de tão reflexivas, sobre política, a travessia humana, violência 

sexual, prostituição, etc., mesmo que sabendo que a “vida não é entendível” (ROSA, 

2001, p. 191), mas atrevendo-se a desconfiar de muita coisa, deixa outras tantas 

percepções da pessoa humana: 

A riqueza: 

 
Uma coisa é pôr idéias arranjadas, outra é lidar com país de pessoas... Tanta 
gente – dá susto se saber – e nenhum se sossega: todos nascendo, 
crescendo, se casando, querendo colocação de emprego, comida, saúde, 
riqueza, ser importante, querendo chuva e negócios bons. (ROSA, 2001, p. 
39). 
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A beleza: 

 
o mais importante e bonito do mundo, é isto: que as pessoas não estão 
sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre 
mudando. Afinam ou desafinam. (ROSA, 2001, p. 45). 

 

A sujeição: 

 
a moreninha miúda, e essa se sujeitou fria estendida, para mim ficou de 
pedras e terra. Ah, era que nem eu nos medonhos fosse – e, o senhor crê? – 
a mocinha me aguentava era num rezar, tempos além. Às almas fugi de lá, 
larguei com ela o dinheiro meu, eu mesmo roguei pragas. Contanto que 
nunca mais abusei de mulher. Pelas ocasiões que tive, e de lado deixei, 
ofereço que Deus me dê alguma minha recompensa. O que eu queria era ver 
a satisfação – para aquelas, pelo meu ser. (ROSA, 2001, p. 238). 

 

Afirmação do valor negado: 

 
Nhorinhá, namorã, que recebia todos, ficava lá, era bonita, era a que era 
clara, com os olhos tão dela mesma... E os homens, porfiados, gostavam de 
gozar com essa melhora de inocência. Então, se ela não tinha valia, como é 
que era de tantos homens? (ROSA, 2001, p. 745). 

 

Sem desviar que a “verdade” no mundo social é escorregadia e tem apenas, 

na possibilidade, o seu alcance. Não considero a arte um reflexo da vida, mas também 

não a compreendo isolada dela, totalmente imune à nossa existência. Como lembra 

Schutz (2012) o significado das coisas é dado pela experiência passada da pessoa 

sobre um fato. Isto faz com que o significado dos fatos esteja em sintonia com suas 

experiências. Os significados são produzidos biograficamente em um mundo vivido 

coletivamente possuindo um caráter prático. Cada ser humano só pode ser 

compreendido a partir de sua biografia, de seu posicionamento no tempo e no espaço, 

determinados pelos valores e crenças com os quais comunga e compartilha. A 

situação biográfica determinada. Concluindo que: 

 
(...) é a sedimentação de todas as experiências anteriores desse homem, 
organizadas de acordo com as posses ‘habituais’ de seu estoque de 
conhecimento a mão, que como tais são posses unicamente dele, dadas a 
ele e a ele somente (SCHÜTZ, 2012, p.85). 

 

Essa aproximação afirma somente isto, uma aproximação, não as coloca como 

iguais ao mundo da vida. A literatura é lugar privilegiado de acesso ao imaginário das 

diversas épocas e na contemporaneidade as disciplinas que trabalham com o 
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imaginário recorrem à literatura como fonte e ainda colocam em pauta o seu próprio 

caráter enquanto narrativa portadora de ficção (PESAVENTO, 2006). 

O que "poderia ser" pode está em sintonia com uma época e os personagens 

literários enquanto possibilidades de existência, retratando sensibilidades, formando 

verdade do simbólico, tendo sua realidade de retratação dos defeitos e virtudes 

humanas, dos absurdos da existência. 

Quando percebo sabedorias pelas falas de Riobaldo em passagens de Grande 

Sertão: Veredas, acredito está diante de um personagem que se apresenta enquanto 

um ser universal. Guimarães rompe, em sua obra, com a ideia de um sertão selvagem, 

perigoso, estranhado, ocupado pelo outro, para trazer um sertão que está dentro de 

nós, que é um mundo, onde tudo é e não é. 

Um exemplo é a frase do personagem narrador “Eu quase que nada sei. Mas 

desconfio de muita coisa.” (ROSA, 2001, p. 38), que muito se aproxima da socrática 

“só sei que nada sei”, em uma versão sertaneja. E se Riobaldo prenuncia que na vida 

não é na partida nem na chegada que o real se mostra, mas na travessia, o próprio 

livro se apresenta com tal propósito. A grandeza da obra está em cada reflexão de 

seu personagem que sem grande dificuldade nos percebemos diante de desafios da 

existência. 

Até a década de 1920, o sertão era pensado enquanto espaço de perigo, terra 

sem lei, povoado por indígenas e feras, sem conforto devido ao vácuo de civilização, 

reino absoluto da liberdade e desregramento. Era oposto a todas as conquistas a que 

o litoral permitia ter acesso. Mas novos discursos surgem, dentre eles, na década de 

1950, estará um que Pimentel (1997) define como discurso erudito, com Guimarães 

Rosa. 

Em seus escritos, o sertão é universalmente dramático, deixando de ser o 

indesejável para ser o inevitável, espaço privilegiado do entendimento humano. Mas 

Grande Sertão: Veredas também pode ser entendido como um registro de uma 

história sedimentada. Minas Gerais, que serve de cenário para seus personagens, 

tem sua paisagem, fauna, flora e expressões comuns a uma região e época, descritas 

com propriedade. Digo isso por que, apesar de negar alguma fidelidade geográfica, 

Guimarães assume que adotou 

 
naturalmente o processo de acumular material e afiar as ferramentas, à 
espera de momentos propícios e decisivos, quando a oportunidade passa por 
perto e a gente tem de segurá-la com mão firme, doidamente, como um louco 
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que se agarrasse ao rabo de um cavalo a galope (NASCIMENTO, 1998, p. 
71). 

 

O que se estende a lendas, ditados, nome de animais, plantas, a tudo que 

pudesse ser útil para seus textos, que, havendo ou não intencionalidade formaram um 

registro de nosso passado, de nossas crenças e hábitos. Interessante acrescentar 

trechos de outros documentos deixados pelo autor, que faz essa prática ir muito além 

de uma obra só 

 
Todo trecho, que descreve o acidente e a formidável reação dos bois da 
parelha do coice, é de extraordinária importância. Trata-se de narração real, 
e raríssima, de um caso que aconteceu, de fato, realmente. As palavras e 
expressões, do carreiro, que me contou sua dramática experiência, foram por 
mim quase que “taquigrafadas”, ipsis verbis. (NASCIMENTO, 1998, p. 73). 

 

Assim, pelo já exposto, o narrador do romance, Riobaldo, traz para o leitor, 

também e não só, um acervo de toda uma vida para o qual Guimarães Rosa dá voz à 

sua própria experiência e em grande parte à experiência alheia, enquanto 

pressuposta, cuidadosamente anotada durante suas viagens pelo sertão mineiro e 

outros países, fazendo-o uma representação do marinheiro comerciante, de Walter 

Benjamin, misturados ao romance de cavalaria, de provocação e influências tal como 

concebe Bakhtin. Sua literatura traz um sertão em sua humanidade ao invés de 

apenas seus estranhamentos, apresenta-o como lugar de vivências tantas, com 

homens e mulheres e suas inteirezas, particularidades e desassossegos. Uma mescla 

de formas narrativas associada à existência de um mundo inacabado e fluido no 

romance. Diante de tantas possibilidades de interpretações e análises da obra, 

seguimos para o último capítulo onde Riobaldo Tatarana e Alfred Schuz se encontram 

para um dedo de prosa. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 
Figura 3: Representação de Riobaldo e o Diabo 

Fonte: Disponível em: <http://viscondesabugosa.blogs.sapo.pt/>. Acesso em: 07.03.2013, às 22:42h 
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4 AS MÚLTIPLAS REALIDADES EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS 

 

4.1 Do tempo da jagunçagem 

 

Para a Fenomenologia o mundo não seria uma realidade pura, a qual se 

permite descrever independente da vida, sendo assim compreensível em sua alusão 

ao sujeito que experimenta o mundo como origem de todas as formações e 

legitimidades de seu significado. A compreensão da realidade estaria dentro da 

experiência das pessoas, ou seja, as coisas não seriam definidas por si, mas por sua 

aparência. 

A partir desse entendimento, Alfred Schütz define a sua categoria mundo da 

vida como sendo o conjunto de todas as realidades que o homem experimenta, que 

representa uma realidade dada de forma indiscutível, e, sendo assim, é o centro 

enquanto objetivo das nossas ações, pelo fato de a encararmos por meio de uma 

atitude natural. No entanto, não se trata de um mundo privado, mas sim, 

intersubjetivo e, deste modo, social. 

Esse mundo necessita de uma interpretação permanente dos indivíduos que 

atuam nele e para ele, pois somente através de uma interpretação e de um 

aproveitamento dos seus acontecimentos passados e dos acontecimentos dos 

outros é que se pode orientar no mundo da vida e, assim, experimentar sentidos. 

Com isso, a constituição do mundo começaria com o ato da interpretação: não 

existindo percepções sensitivas puras de um mundo externo, somente construções 

em que o objeto percebido se constituiu. (SCHÜTZ, 2012). 

Lembramos com Bergson (2006) que quando se fala "mundo" parece que nos 

referimos a algo bem composto, delimitado, evocando uma possível unificação. Mas 

é preciso perceber a fluidez das coisas e as flutuações das relações. 

Riobaldo, hoje fazendeiro, narra a sua história da época de jagunço, na busca 

de uma razão de ser para o curso dos acontecimentos e um sentido para sua vida, 

vivida, à época, sem consciência, segundo ele próprio: 

 
De primeiro, eu fazia e mexia e pensar não pensava. Não possuía os prazos. 
Vivi puxando difícil de difícel, peixe vivo no moquém: quem mói no asp`ro, 
não fantaseia. Mas, agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos 
dessossegos, estou de range rede. E me inventei nesse gosto, de especular 
idéia (ROSA, 1985, p. 6). 
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E sendo a interpretação, a partir de nós e de nossas experiências, que nos faz 

definir o que é real e irreal, o que acreditamos ou não, e o que colocamos em 

discussão como dúvida, então estaria em nós mesmos a origem de toda realidade, 

de um ponto de vista prático ou absoluto. 

Sendo um mesmo objeto possibilitado de diversas interpretações e podendo, 

cada um de nós, definir a qual interpretação aderir, é coerente afirmar que existem 

ordens diferentes da realidade. Orientando suas perspectivas de interpretação e 

ações desde suas coordenadas subjetivas, encontra-se imerso em um mundo que 

não é privado, mas social, intersubjetivo. Ao contar sua experiência pessoal, que 

também é social, o que Riobaldo Tatarana busca é o entendimento daqueles dias já 

passados, um autoconhecimento através de uma vivência coletiva. Arremata, então: 

 
Eu queria decifrar as coisas que são importantes. E estou contando não é 
uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente. Queria 
entender do medo e da coragem, e da gã que empurra a gente para fazer 
tantos atos, dar corpo ao suceder. O que induz a gente para más ações 
estranhas é que a gente está pertinho do que é nosso, por direito, e não 
sabe, não sabe, não sabe!. (ROSA, 1994, p. 134). 

 

Riobaldo Tatarana trata exatamente da questão das múltiplas realidades, ou 

seja, das diversas formas que a experimentamos, que são variações da realidade 

preponderante da vida quotidiana. 

Desde o início de Grande Sertão se percebe o conflito entre o que é real e o 

que não é, e diante disso a necessidade de Riobaldo de identificá-los como algo 

único e acabado, e sobre as quais encontrava suas dificuldades. Pois, 

 
eu careço de que o bom seja bom e o rúim ruim, que dum lado esteja o preto 
e do outro o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria 
longe da tristeza! Quero os todos pastos demarcados... Como é que posso 
com este mundo? A vida é ingrata no macio de si; mas transtraz a esperança 
mesmo do meio do fel do desespero. Ao que, este mundo é muito 
misturado... (ROSA, 1984, p. 307). 

 

Nas primeiras linhas de Grande Sertão: Veredas se percebe essa dualidade, 

quando o interlocutor explica que o que parecia ser um tiroteio era apenas seu treino 

de pontaria, e logo em seguida, relata a história do bezerro "com máscara de cachorro. 

(...) que figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão" (ROSA, 1994, p. 3). 

No parágrafo seguinte a conversa inicia em torno do "demônio", o qual a existência é 

interrogada em toda narrativa por Riobaldo: "Mas o demônio não precisa de existir 

para haver – a gente sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo." 
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(ROSA, 1994, p.77). Na lista conflituosa de Riobaldo se acrescenta o seu amor por 

Diadorim. Assim se confessa: 

 
Mas eu gostava dele, dia mais dia, mais gostava. Diga o senhor: como um 
feitiço? Isso. Feito coisa feita. Era ele estar perto de mim, e nada me faltava. 
Era ele fechar a cara e estar tristonho, e eu perdia meu sossego. Era ele 
estar por longe, e eu só nele pensava. E eu mesmo não entendia então o 
que aquilo era? Sei que sim. Mas não. E eu mesmo entender não queria. 
Acho que. Aquela meiguice, desigual que ele sabia esconder o mais de 
sempre. E em mim a vontade de chegar todo próximo, quase uma ânsia de 
sentir o cheiro do corpo dele, dos braços, que às vezes adivinhei 
insensatamente – tentação dessa eu espairecia, aí rijo comigo renegava. 
Muitos momentos. Conforme, por exemplo, quando eu me lembrava 
daquelas mãos, do jeito como se encostavam em meu rosto, quando ele 
cortou meu cabelo. Sempre. Do demo: digo? Com que entendimento eu 
entendia, com que olhos era que eu olhava? Eu conto. O senhor vá ouvindo. 
Outras artes vieram depois. (ROSA, 1994, p. 202). 

 

E ainda a busca de mais uma resposta ou definição, quando perpassa a 

tentativa de acepção do que seja o sertão que "está em toda a parte" (ROSA, 1994, 

p. 4), indo além de um significado geográfico, 

 
Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde um pode 
torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador; é onde criminoso 
vive seu cristo-jesus, arredado do arrocho da autoridade. O Urucuia vem 
dos montões oestes. Mas hoje que na beira dele tudo dá fazendões de 
fazendas, almargem de vargens de bom render, as vazantes; culturas que 
vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens dessas lá 
há. O gerais corre em volta. Esses gerais são sem tamanho (ROSA, 1994, 
p. 3). 

 

O contexto em que se passa a narrativa de Riobaldo é um sertão que se 

encontra em guerra entre bandos de jagunços, figuras conhecidas da história 

brasileira, de práticas violentas, para qual ele mesmo tinha dúvidas se realmente 

pertencia ao grupo deles. Expõe, assim, seu dilema pessoal: 

 
— Eu ia matar gente humana. Dali a pouco, o madrugar clareava, eu tinha 
de ver o dia vindo. Como era o Hermógenes? Como vou dizer ao senhor...? 
Bem, em bró de fantasia: ele grosso misturado – dum cavalo e duma jibóia... 
Ou um cachorro grande. Eu tinha de obedecer a ele, fazer o que mandasse. 
Mandava matar. Meu querer não correspondia ali, por conta nenhuma. Eu 
nem conhecia aqueles inimigos, tinha raiva nenhuma deles. Pessoal de Zé 
Bebelo, povo reunido na beira do Jequitaí, por ganhar seu dinheirinho fiel, 
feito tropa de soldo. Quantos não iam morrer por minha mão? Andante que 
perpassou um vento, entre ele o crico de grilos e tantos bichinhos divagados. 
Assaz, a noite, com sombras vermelhas. O exemplar da morte, dessa, é que 
é num átimo, tão ligeira, tão direitinha. As coisas que eu nem queria pensar, 
mas pensava mais, elas vinham. Vezo de falar do Geraldo Pedro, que disse: 
— “Aquele? Hoje ele não existe mais, virou sombração... Matei...” E o 
Catocho, contando doutro: — “... Lá tem uns órfãos meus, lá ... Tive de matar 
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o pai deles...” Por que era que falavam essas perversidades... Por que é que 

falavam... (ROSA, 1984, p. 287). 

 

Mas tal sentimento vai se confrontando com a sua percepção de que "Não sou 

amansador de cavalos! E, mesmo, quem de si de ser jagunço se entrete, já é por 

alguma competência entrante do demônio. Será não? Será?" (ROSA, 1985, p.6). E 

aqui, reforça-se o caráter violento do grupo, quando presenciou a morte de um 

jagunço, por traição. Relata: 

 
Digo ao senhor que aquele povo era jagunços; eu queria bondade neles? 
Desminto. Eu não era criança, nunca bobo fui. Entendi o estado de jagunço, 
mesmo assim sendo eu marinheiro de primeira viagem. Um dia, agarraram 
um homem, que tinha vindo à traição, espreitar a gente por conta dos 
bebelos. Assassinaram. Me entristeceu, aquilo, até ao vago do ar. (ROSA, 
1985, p.234). 

 

Escrever uma história sobre jagunços e sua imersão pelo sertão brasileiro não 

foi uma particularidade imaginativa de Guimarães Rosa, como já dito. Seus feitos 

estão registrados nos livros de história, mas também em crônicas e livros nacionais. 

Ao pesquisar sobre o tema, Colasans (1970) diz que, mesmo já dicionarizado, foi a 

Guerra de Canudos, no final do século XIX, que sustentou maior popularidade à 

palavra "jagunço". Segundo ele: 

 
Era, apenas um regionalismo baiano, que Caldas Aulete registrara, na 1ª 
edição do Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, em 1888, do 
seguinte modo: «Jagunço — s.m. (brasil.) valentão, guarda-costas de 
fazendeiro ou senhor de engenho, na Bahia» (*) O visconde de Beaupaire 
Rohan, pouco depois, comentando o texto de Caldas Aulete e 
acrescentando que a expressão equivalia a capanga, «valentão que se põe 
ao serviço de quem lhe paga ser guarda-costas; acompanhá-lo sempre 
armado em suas viagens; auxiliá-lo em obter satisfação de quem o ofendeu; 
e servir-lhe de agente nas campanhas eleitorais», manda escrever jagunso 
e não jagunço (2), o que não teve aceitação. (...). Paremos, então, para 
indagar da sua origem, Jacques Raimundo foi encontrá-la no ioruba jagun, 
guerreiro, tendo a sílaba final ço resultado da contaminação de alguma 
palavra em unço (5), explicação, digamos de passagem, que não fêz 
adeptos. Paulo Terêncio, a propósito do vocabulário de Os Sertões, onde a 
expressão aparece inúmeras vezes, seguiu caminho diferente, embora 
admitindo a procedência africana. Preferiu a etimologia sugerida pelo 
pesquisador Alfredo Rodrigues, incluída por Carlos Teschauer no Novo 
Dicionário Nacional (6). Jagunço seria a adulteração da palavra portuguesa 
de origem africana, zarguncho, arma de guerra usada pelos cafres. O nome 
foi aplicado ao possuidor da arma (7), comprovando Paulo Terêncio a 
presença de zarguncho em autores lusitanos como Camilo Castelo Branco 
e António Diniz (8). (COLASANS, 1970, pp. 31-32). 

 

Para Wilson Lins, jagunço é como "o homem que, sem abandonar o seu 

roçado ou o seu curral de bois de cria, participa de lutas armadas ao lado de amigos 
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ricos ou pobres" (LINS, 1983, p. 97). Era um homem igual aos outros. Discorre: 

 
O seu chapéu de couro é o mesmo que o vaqueiro usa. O mesmo homem 
que campeia, perseguindo os bois nas vaquejadas, quando necessário, 
despe o gibão e o jaleco, tira as perneiras e solta o gado, troca a vara-de-
ferrão por um fuzil, quebra o chapéu de couro na frente e vai brigar como 
um guerreiro antigo. Não é preciso tirar carta de valente para ser jagunço. 
Jagunço todo mundo é, pois, no sertão, os covardes nascem mortos. Nos 
tempos de paz, aquele mesmo caboclo de cara patibular, que, de punhal 
à cintura, cartucheira a tiracolo, cuspia fogo na luta, mordendo com raiva 
o ferrolho do fuzil em brasa, calmo e pachorrento lavra a sua terra sem 
perder a paciência com os periquitos danados que não deixam o milho 
embonecar. A lazarina pendurada atrás da porta, o "pau-de-fogo" 
arquivado embaixo do jirau-de-varas, que serve de cama, são 
substituídos, nas horas de tranquilo labor, pela enxada ou pela vara-de-
ferrão, conforme as aptidões do caibra (LINS, 1983, p.98). 

 

Mas jagunço não podia ser confundido com cangaceiro. Esse vivia do crime, 

de assaltos a viajantes ou casas, jagunço seria aquele que ao possuir uma arma 

de fogo ou um punhal de aço, estaria pronto pra lutar, sem retorno financeiro, em 

defesa de um amigo. Tinha respeito pelas leis. Era o roceiro, pescador ou agregado 

que viviam em casebres, de construção frágil, se alimentava do seu trabalho. E 

finalize: "Como o remeiro, o jagunço tem veia poética, sabe improvisar na viola e 

tem boa memória para as histórias de valentia” (LINS, 1983, p. 99). Mas retrata 

também a exceção, como revela: 

 
O jagunço ribeirinho não era mercenário. É verdade que, nas grandes 
lutas, os chefes mandavam buscar caibras regiamente pagos, em 
Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Mas estes, terminadas as lutas, eram 
dispensados. Os chefes regionais contavam, para a defesa efetiva de 
suas cidadelas, com a ajuda de seus amigos, pessoas ricas, fazendeiros, 
comerciantes, cada qual com o seu bom número de agregados, afilhados 
e compadres. É um erro imaginar que o jagunço do São Francisco tenha 
sido um profissional do crime, como os de outras zonas, especialmente 
nos Estados do Nordeste. Só por extrema necessidade o chefe são- 
franciscano recorria a jagunços mercenários. Eles lutavam sempre 
apoiados em carabinas empunhadas por filhos, cunhados, sobrinhos, 
compadres, afilhados e amigos, o que empresta ao caudilhismo ribeirinho 
um caráter gregário que o livra do cunho bandoleiresco que querem 
emprestar-lhe certos comentaristas e observadores menos avisados 
(LINS, 1983, p.82). 

 

Com uma visão menos defensiva dos jagunços, Galvão (1972), explica a partir 

de Oliveira Vianna, que a jagunçagem, enquanto exercício privado e organizado da 

violência, era uma instituição do direito público costumeiro no Brasil, representou um 

regime autoritário de dominação, no qual os fazendeiros. Recrutavam seus 

subordinados para defenderem sua propriedade e sustentar suas ambições políticas. 
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O latifúndio com seu exército particular de jagunços constitui a unidade mínima do 

poder no país e de suas alianças originam-se os partidos municipais, estaduais e 

nacionais. (GALVÃO, 1972). 

Apesar de identificar, pela definição de Wilson Lins, que faz algum sentido 

Riobaldo ser jagunço e não cangaceiro, considerando que seu criador era um 

cuidadoso com a escolha das palavras, não entrarei aqui no mérito terminológico. 

Esse apanhado era para perceber que muito já se escreveu sobre as práticas de 

jagunços e cangaceiros e que o contexto escolhido por Guimarães Rosa para contar 

a história de Riobaldo Tatarana, teve sua existência histórica fora das páginas 

roseanas. Na literatura, Graciliano Ramos com textos escritos entre de 1931 a 1941, 

que viraram posteriormente o livro "Cangaço" e José Lins dos Reis, em 1953, com 

"Cangaceiros", Di Cavalcanti, Ulysses Lins de Albuquerque e Maximiano Campos 

(PERICÁS, 2010). E também surgiram: 

 
(...) interpretações de estudiosos politicamente à esquerda, enfocando 
principalmente o contexto de injustiça social do sertão para, de certa forma, 
entender e até mesmo justificar o desenvolvimento do cangaceirismo. 

Autores como Rui Facó
8

e Christina Matta Machado
9

, fossem de origem 
partidária, jornalística ou acadêmica, em alguns casos também se 
mostravam condescendentes com os bandoleiros, vendo neles quase que 
"embriões" de possíveis guerrilhas populares no interior da região. Essas 
análises pioneiras, que enfatizavam a questão social no campo, (mesmo 
sendo tentativas mais sofisticadas que a de seus antecessores), ainda 
assim não apresentava um quadro completo das motivações e da atuação 
de grande parte daqueles bandoleiros. É claro que há exceções. Diversos 
scholars, nacionais e estrangeiros, trabalharam o tema com grande 
competência. Cabe aqui destacar, entre outros, Federico Pernambucano de 
Mello e seu Guerreiros do sol, certamente uma das mais sofisticadas 

interpretações do cangaceirismo
10

. Também vale mencionar os trabalhos do 

brasilianista Billy Jaynes Chandler
10 assim como o antropólogo Jorge Villela, 

que com o seu O povo em armas dá uma importante contribuição para o 
estudo do banditismo rural nordestino no período da República Velha, 

especialmente por meio da análise de vasta documentação
12

. (PERICÁS, 
2010, pp. 10-11). 

 

4.2 Do mundo da fantasia: o rio, os riachos e as veredas 

 

Alfred Schütz (2003) atribui ao mundo da fantasia muitos outros reinos. Aqui é 

um espaço fértil para a ocorrência de diversos subuniversos, dos mitos, das 

brincadeiras, dos devaneios, da ficção. Cada um se origina em uma determinada 

modificação experimentada pela realidade eminente da vida cotidiana. Ao ingressar 

em um mundo da fantasia, o fazemos sem o intuito de dominar o mundo exterior ou 

mesmo de superar as resistências objetivas. Nos libertamos do pragmatismo que guia 
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nossa atitude natural, não ficamos presos ao que compõe o alcance físico presente, 

é onde tudo é recuperável e possível. O mundo exterior não nos impõe dificuldades 

às quais precisamos estabelecer limites com relação às nossas potenciais 

realizações. 

O autor chama a atenção e distingue a imaginação enquanto manifestações de 

nossa vida espontânea e as imaginações imaginadas. As primeiras fazem parte de 

um projeto preconcebido, com motivos de existir e finalidades, integrando uma 

hierarquia de planos, investida de uma intenção de realização de determinado projeto 

que se quer realizar, interferindo no mundo exterior. Já a imaginação imaginada é, 

contudo ineficiente, então se encontra em qualquer hierarquia de planos, não 

transforma o mundo exterior. 

A questão do rio, em Grande Sertão: Veredas, pode ser analisada na 

perspectiva do mito, em um aspecto mais amplo do termo. Assim como as religiões, 

formas de explicação da origem e funcionamento das coisas da natureza, os mitos 

servem também como fonte para o entendimento humano do mundo que nos rodeia, 

mesmo não sendo precursor de mudanças no mesmo. 

O mito transmite experiência e conhecimentos, foi por sua imaginação 

fantástica que os homens começaram a refletir, depois vieram os conceitos. Os mitos 

transmitem sabedoria poética e a trajetória da linguagem, segundo Giambattista Vico 

(apud. CASSIRER, 2001) representa não só um signo representativo das ideias, mas 

também um signo emocional dos sentimentos. As teorias da Antiguidade 

consideravam que a linguagem derivaria das emoções, do sentimento e que seria 

necessária e natural quanto a própria sensação imediata, desenvolve-se como uma 

esfera peculiar ao ser humano, originária de uma disposição tendente à expressão 

sensorial e mímica, que lhe seria inerente, não como resultado de uma reflexão, mas 

sim de modo inconsciente e involuntariamente (CASSIRER, 2001). 

A linguagem estaria no contexto de uma metafísica universal do espírito. 

Iniciando-se do que chama "metafísica poética", cuja tarefa consistiria em revelar a 

origem do pensamento mítico, ao qual relaciona a poesia, perpassando pelo 

intermédio de uma lógica poética que deve ter como escopo a averiguação da gênese 

das metáforas e dos tropos poéticos; estaria se relacionando assim com a origem da 

linguagem que, se identificaria com a origem da literatura e das ciências em geral. A 

linguagem estaria vinculada à dinâmica da fala, e essa, à do sentimento e da emoção. 

A poesia seria a língua materna do gênero humano. (CASSIRER, 2001). 



70 

Nas vivências de Riobaldo Tatarana, o rio tem um destaque que permeia 

toda a narrativa. Uma relação profunda de afinidade com o personagem narrador, 

além de constituir seu próprio nome, o que nos direciona para uma certa devoção, 

como ilustra tão bem a citação abaixo: 

 
O tanto assim, que até um corguinho que defrontei – um riachim à-toa de 
branquinho – olhou para mim e me disse: – Não... – e eu tive que obedecer 
a ele. Era para eu não ir mais para diante. O riachinho me tomava a benção. 
Apeei. (ROSA, 1994, p. 404). 

 

Nesse momento de diálogo com o "riachim", Riobaldo traz à tona o que Schütz 

chama de encantadores e sua capacidade de transformar as coisas naturais. “Nada 

permanece inexplicado ou é contraditório, assim que as atividades do encantador, não 

verificáveis por meio sensorial, são reconhecidas como elementos constitutivos do 

mundo.” (SCHÜTZ, 2002, p. 755). Assim, é possível ao personagem ouvir e obedecer 

àquela ordem oral. 

A relação metafórica e mítica que Riobaldo estabelece com o rio, não se 

desenrola em ações concretas no mundo vida. Serve como fio condutor de certos 

entendimentos, como representação simbólica de todo processo vital. Como se 

observa: 

 
Eu queria minha vida própria, por meu querer governada. A tristeza, por 
Diadorim: que o ódio dele, no fatal, por uma desforra, parecia até ódio de 
gente velha – sem a pele do olho. Diadorim carecia do sangue do 
Hermógenes e do Ricardão, por via. Dois rios diferentes – era o que nós dois 
atravessávamos? (ROSA, 1994, p. 501). 

 

Em uma determinada passagem, Riobaldo diz que "O São Francisco partiu 

minha vida em duas partes.” (ROSA, 1994, 436). o que nos remete ao significado 

simbólico do rio na visão religiosa. Foi em um rio, o Rio Jordão, que Jesus Cristo foi 

batizado, a água representa a purificação, recusa do pecado original para a entrada 

na vida cristã. Também cita o rio para se referir ao encantamento pelo amigo "Sereno, 

sereno. Eu vi o rio. Via os olhos dele, produziam uma luz." (ROSA, 1994, p. 145). E 

enquanto, metaforicamente, espaço de autoconhecimento: "No geral. Isso é que é a 

salvação-da-alma... Muita religião, seu moço! Eu cá, não perco ocasião de religião. 

Aproveito de todas. Bebo água de todo rio... (ROSA, 1994, p. 15). 

 
Assaz o senhor sabe: a gente quer passar um rio a nado, e passa; mas vai 
dar na outra banda é num ponto muito mais embaixo, bem diverso do em que 
primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso? (ROSA, 1994, p. 42). 
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Temos aqui elementos que nos remetem ao pré-socrático Heráclito, que diz 

que tudo flui (panta rei), nada persiste, nem permanece o mesmo. Compara as 

vivências com o movimento da corrente de um rio – no qual não se pode entrar duas 

vezes, pois o rio corre e torna-se outra água. Seus sucessores diriam até que nele 

nem se pode mesmo entrar, pois veja que, imediatamente, se transforma; o que é, ao 

mesmo tempo já não é mais. 

O rio é apreendido pelo personagem como representação de sua esposa 

Otacília, sendo ela “forte como a paz feito aqueles largos remansos do Urucuia, mas 

que é rio de braveza” (ROSA, 1994, p. 439), parece ser realmente o Rio São Francisco 

que figura com mais intensidade a relação de Riobaldo e Diadorim, e sua recíproca 

paixão. Em todo o caso, se o sertão é o mundo, o rio pode ser também. 

Outra passagem representativa é a travessia do Liso do Sussuarão, que foi 

tentada pelo bando dos jagunços liderado por Medeiro Vaz, uma primeira vez, mas 

fracassada; e que depois sob o comando de Riobaldo, por desejo de Diadorim (que 

assim via como viabilizar a vingança da morte do pai, Joca Ramiro), será realizada 

com êxito. E à primeira travessia, no dia em que se conheceram. Diz Riobaldo: 

 
A aguagem bruta, traiçoeira – o rio é cheio de baques, modos moles, de 
esfrio, e uns sussurros de desamparo. Apertei os dedos no pau da canoa. [...] 
“Eu tinha o medo imediato” [...] O arrojo do rio, e só aquele estrape, e o risco 
extenso d’água, de parte a parte. Alto rio, fechei os olhos.” [...] Aí o 
bambalango das águas, a avançação enorme, roda-a-roda – o que até hoje, 
minha vida, avistei, de maior, foi aquele rio. Aquele, daquele dia. (ROSA, 
1985, p. 144). 

 

Não sendo assim exagero afirmar que a história de Riobaldo também se 

encaixa em uma vocação ecológica e histórica, como fala Antonio Cândido: 

 
nosso romance tem fome de espaço e uma ânsia topográfica de apalpar 
todo o país. Talvez o seu legado consista menos em tipos, personagens e 
enredo do que em certas regiões tornadas literárias, a seqüência narrativa 
inserindo-se no ambiente, quase se escravizando a ele. (CANDIDO, 1969, 
p. 114). 

 

Os lugares e rios citados por Riobaldo, em Grande Sertão Veredas, foram 

objeto de estudo de Alan Viggiano (2007) e identificados como existentes no norte 

de Minas, Sudeste de Goiás e Sudoeste da Bahia, 

 
Quem viaja de automóvel pela estrada que vai do Distrito Federal até à 
cidade de Belo Horizonte, constata, não só o clima físico e emocional das 
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estórias de Guimarães Rosa, como os próprios nomes de lugares usados 
por ele na concepção de seus enredos. É natural. Aquela estrada corta, em 
sentido diagonal descendente, de noroeste para sudeste, o território do 
Sertão. 
Constatando essa realidade, resolvi fazer, inicialmente, um pequeno 
trabalho relacionando o verdadeiro com o fictício no romance de Guimarães 
Rosa. À medida, porém, que a pesquisa se alastrava pelo cerrado, fui 
obrigado a dar nova dimensão a ela, em vista da impressionante gama de 
locais identificados. 
Descobri também que as andanças dos cangaceiros se desenvolviam num 
sentido lógico, isto é, seguiam não só as trilhas naturais do Sertão e os leitos 
dos rios, como também as localidades se sucediam na narração e no mapa 
em uma mesma ordem, provando assim Guimarães Rosa não só se utilizou 
de anotações detalhadas para fazer seguir jagunços, como também os fez 
andar na mesma ordem em que ele se movimentou para recolhimento desse 
material (VIGGIANO, 2007, p. 13-14). 

 

O autor registra que o local onde o bando de Zé Bebelo derrota o de 

Hermógenes, o rio Pacu, está localizado no município de Brasília de Minas (que até 

1962, era apenas Brasília), em Minas Gerais16. Que o primeiro encontro entre 

Riobaldo e Diadorim ocorreu "às margens no rio das Velhas, barra do córrego 

Batistério. O córrego Batistério deságua no rio das Velhas à altura do município de 

Várzea da Palma, pouco abaixo da cidade de Pirapora" (VIGGIANO, 2007, p. 17). O 

local da batalha final do romance, na qual ocorre a morte de Diadorim, também merece 

destaque. "O Paredão é uma vila, distrito do município de Buritizeiro. Está localizada 

na margem do rio do Sono, quase na confluência desse com o rio Paracatu." 

(VIGGIANO, 2007, p. 57). 

Mas Viggiano (2007) afirma que "Guimarães Rosa não inventou sequer um 

nome, em toda a toponímia utilizada na saga de Riobaldo Tatarana." (VIGGIANO, 

2007, p. 13). Uma afirmação apressada, pois, o próprio autor informa que alguns 

lugares, mesmo identificados geograficamente, foram renomeados por Guimarães 

Rosa, como 

o caso do Liso do Suçuarão, que com este nome não existe nos mapas. 
Mas o roteiro lógico das demais localidades indicou com tal precisão o Liso 
da Campina ou Liso da Campanha, único existente na região, que nós não 
tivemos dúvidas em indicá-lo como tal. (VIGGIANO, 2007, p. 14). 

 

Além de alguns lugares não identificáveis como o local do julgamento de Zé 

Bebelo, quando feito prisioneiro pelo bando de Joca Ramiro, "foi a fazenda Brejinho 

do Brejo, obviamente não localizada. Mas é fácil dizer que é bem ao norte, próxima 

                                                           
16 Esse rio nasce no município de João Pinheiro e desagua no rio Paracatu, divisa com Buritizeiro e 
próximo a Paredão. (VIGGIANO, 2007). 
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à Bahia, não muito longe do rio Verde Grande." (VIGGIANO, 2007, p. 25). Outro 

exemplo é quando Riobaldo reencontra Medeiro Vaz, quase morto, em Marcavão, na 

beira do rio do Sono. "Esse Marcavão não foi localizado. Provavelmente será algum 

riacho obscuro, que deságua no rio do Sono” (VIGGIANO, 2007, p. 37). E após 

Riobaldo ser batizado Urutu-Branco e assumir a liderança de seu bando, eles 

seguem uma rota que envolve o Vão do Oco e o Vão do Cuio. 

 
Esses dois vãos não foram encontrados, mas existem na região vários vãos, 
com nomes diferentes. É quase certo ou pelo menos muito provável que 
dois desses tenham se chamado, em alguma época, do Oco e do Cuio. 
(VIGGIANO, 2007, p. 55-56). 

 

Como já dito anteriormente nesta tese, não se trata de questionar ou diminuir a 

capacidade imaginativa que é tão necessária para um escritor, mas apenas de 

mostrar, juntamente com Alan Viggiano, que Guimarães Rosa se utilizou de certa 

capacidade descritiva dos lugares que visitou e trouxe alguns já existentes lugares e 

situações também acontecidas, para sua ficção. Para comprovar, seu argumento 

disserta sobre uma notícia publicizada na imprensa sobre a descoberta de uma vila 

de escravos que seria a mesma referida por Guimarães Rosa no trecho a seguir: 

 
Dali vindo, visitar convém ao senhor o povoado dos pretos: esses bateavam 
em faisqueiras – no recesso brenho da Vargem da Cria – donde ouro já se 
tirou. Acho, de baixo quilate. Uns pretos que ainda sabem cantar cabos em 
suas língua da Costa." (ROSA, 1985, p. 39). 

 

Um segundo exemplo dado por Viggiano (2007) é sobre o que foi noticiado 

nos jornais sobre Itacambira, cidade mineira, onde descobriram, no portão da igreja 

matriz, cadáveres mumificados. Fato esse também anunciado por Guimarães Rosa 

ao relatar a saga de Riobaldo à procura de conhecidos de Maria Deodorina da Fé 

Bettancourt, Diadorim. Nessa passagem comenta do templo onde ela foi batizada. 

"Da matriz de Itacambira, onde tem tantos mortos enterrados” (ROSA, 1985, p. 871). 

Nas páginas seguintes apresento 4 (quatro) mapas que resultaram da 

pesquisa de Alan Viggiano que, não só comprovam a existência real dos lugares 

descritos no livro, mas também: 

 
(...) que as andanças dos cangaceiros se desenvolviam num sentido lógico, 
isto é, seguiam não só a trilhas naturais do Sertão e os seus leitos dos rios, 
como também as localidades se sucediam na narração e no mapa em uma 
mesma ordem, provando assim que Guimarães Rosa não só se utilizou de 
anotações detalhadas para fazer seguir seus jagunços, como também os 
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fez andar na mesma ordem em que ele se movimentou para o recolhimento 
desse material. (VIGGIANO, 2007, p. 14). 

 

Não seria a existência real dos rios uma contradição para o entendimento da 

relação mítica, metafórica e imagética de Riobaldo, porque o mundo da fantasia não 

somente cria, mas faz das coisas reais diversas representações. É um processo 

interno não compartilhado, nesse caso específico, com os demais, que ele o faz para 

suas compreensões internas e de certa forma espaço de atenuações. Nas próximas 

páginas compartilhamos os mapas produzidos por Viggiano (2007). 

 

 

Figura 4: Imagem retirada do livro de Alan Viggiano (mapa 1 modificado) 
Fonte: VIGGIANO, 2007, p. 70-71. 
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Figura 5: Imagem retirada do livro de Alan Viggiano (mapa 2 modificado) 
Fonte: VIGGIANO, 2007, p. 72-73. 

 

 

Figura 6: Imagem retirada do livro de Alan Viggiano (mapa 3 modificado) 
Fonte: VIGGIANO, 2007, p. 74-75. 
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Figura 7: Imagem retirada do livro de Alan Viggiano (mapa 4 modificado) 
Fonte: VIGGIANO, 2007, p. 76-77. 

 

4.3 Riobaldo atormentado: o pacto e o mundo da religião 

 

A religião há muito tem feito parte de estudos sociológicos. Aqui iremos tratá-la 

enquanto um dos mundos da realidade não suprema (SCHÜTZ, 2002), não sendo 

exagero dizer que ele é proeminente em toda a narrativa de Riobaldo Tatarana. Ela é 

o fulcro da dúvida central da obra. O desejo de realização do pacto constitui existência 

no mundo da religião. Posteriormente a dúvida da existência ou não do pacto com 

diabo, não é respondida por meio de alguma transição ou salto de uma província de 

significado finita para outra, mas sim dentro do próprio mundo da religião, como segue 

a narrativa: 

 
Por daí, então, careço de que o senhor escute bem essas passagens: da vida 
de Riobaldo, o jagunço. Narrei miúdo, desse dia, dessa noite, que dela nunca 
posso achar o esquecimento. O jagunço Riobaldo. Fui eu? Fui e não fui. Não 
fui! – porque não sou, não quero ser. Deus esteja! (ROSA, 1994, p. 300). 
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Essa fala de Riobaldo externa o conflito que permeia sua narrativa entre seu 

passado e seu presente. No intuito de negar o pacto com o Diabo, pede cumplicidade 

ao seu interlocutor, como nessa passagem: 

 
Agora, bem: não queria tocar nisso mais – de o Tinhoso; chega. Mas tem um 
porém: pergunto: o senhor acredita, acha fio de verdade nessa parlanda, de 
com o demônio se poder tratar pacto? Não, não é não? Sei que não há. 
Falava das favas. Mas gosto de toda boa confirmação. Vender sua própria 
alma... invencionice falsa! E, alma, o que é? Alma tem de ser coisa interna 
supremada, muito mais do de dentro, e é só, do que um se pensa: ah, alma 
absoluta! Decisão de vender alma é afoitez vadia, fantasiado de momento, 
não tem a obediência legal. (ROSA, 1985, p.27). 

 

E nesse propósito nega a existência de qualquer divindade que não seja Deus, 

como podemos verificar a seguir: 

 
E as idéias instruídas do senhor me fornecem paz. Principalmente a 
confirmação, que me deu, de que o Tal não existe; pois é não? 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 existe! E, se não existe, 
como é que se pode se contratar pacto com ele? E a idéia me retorna. Dum 
mau imaginado, o senhor me dê o lícito: que, ou então – será que pode 
também ser que tudo é mais passado revolvido remoto, no profundo, mais 
crônico: que, quando um tem noção de resolver a vender a alma sua, que é 
porque ela já estava dada vendida, sem se saber; e a pessoa sujeita está só 
é certificando o regular dalgum velho trato – que já se vendeu aos poucos, 
faz tempo? Deus não queira; Deus que roda tudo! Diga o senhor, sobre mim 
diga. Até podendo ser, de alguém algum dia ouvir e entender assim: quem-
sabe, a gente criatura ainda é tão ruim, tão, que Deus só pode às vezes 
manobrar com os homens é mandando por intermédio do diá? Ou que Deus 
– quando o projeto que ele começa é para muito adiante, a ruindade nativa 
do homem só é capaz de ver o aproximo de Deus é em figura do Outro? Que 
é que de verdade a gente pressente? Duvido dez anos. Os pobres ventos no 
burro da noite. Deixa o mundo dar seus giros! Estou de costas guardadas, a 
poder de minhas rezas. (ROSA, 1985, pp. 48-49). 

Ao indagar "E se eu quiser fazer outro pacto, com Deus mesmo – posso? – 

então não desmancha na rãs tudo o que em antes se passou? Digo ao senhor: 

remorso?" (ROSA, 1985, p. 658). Riobaldo revela, com relação ao que ele hoje 

concede caráter de realidade, o pacto com o Diabo não faz sentido, e para amparar 

sua afirmativa, recorre a seu compadre Quelemém que "deduziu que os fatos daquela 

era faziam significado de muita importância em minha vida verdadeira (ROSA, 1985, 

p. 658). 

Na Bíblia cristã, Deus é o oposto do mal, ao qual combate e vence. Mas tanto 

na doutrina católica, quanto no imaginário religioso brasileiro, esse tema tem suas 

neblinas, ora tratando essa relação na dualidade bem versus mal, no qual sempre o 
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bem vence, ora estabelecendo uma relação ambígua na qual o mal, em sua 

representação na figura do Diabo, existe por uma permissão de Deus, como 

instrumento para testar os seus seguidores de fé. Mas em ambas, é a presença de 

Deus que combate o mal. No livro sagrado do cristianismo, o apóstolo Mateus relata 

que depois de ser batizado no rio Jordão por João, Jesus foi conduzido pelo Espírito 

de Deus ao deserto, onde foi tentado pelo diabo por 3 (três) vezes. 

 
1Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo demônio. 
2Jesus jejuou durante quarenta dias e quarenta noites, e depois, sentiu fome. 
3Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: “Se tu és Filho de Deus, 
manda que estas pedras se tornem pães!”. 4Mas Jesus respondeu: “A 
escritura diz: ‘Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da 
boca de Deus’ ”. 
5Então o diabo o levou à Cidade Santa, colocou-o na parte mais alto do 
templo. 6E lhe disse: “Se tu és Filho de Deus, joga-te para abaixo! Porque a 
Escritura diz: ‘Deus ordenará a seus anjos a teu respeito; e eles te levarão 
nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra.’ ” 7Jesus respondeu-
lhe: “A Escritura também diz: ‘Não tente o Senhor seu Deus’ ”. 
8O diabo tornou a levar Jesus, agora para um monte muito mais alto. Mostrou-
lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas. 9E lhe disse: “Eu te darei tudo 
isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar.” 10Jesus disse-lhe: “Vá 
embora, Satanás, porque a Escritura diz: ‘Você adorará ao Senhor seu Deus 
e somente a ele servirá.’ ”. 
11Então o diabo o deixou. E os anjos de Deus se aproximaram e serviram a 
Jesus. (BÍBLIA, 1991, p. 1241-1242). 

 

Sendo o trecho acima um indutor para pensarmos essa relação dualista, a 

experiência de Jó, descrita nos Livros Sapienciais, e de Zacarias, nos Livros 

Proféticos, podem ser entendidas como um exemplo da dinâmica ambígua. 

 
1Certo dia, os anjos se apresentaram a Javé e, entre eles, foi também Satã. 
2Então Javé perguntou a Satã: “De onde você vem?” Satã respondeu: “Fui 
dar uma volta pela terra”. 3Javé lhe disse: “Você reparou no meu servo Jó? 
Na terra não existe nenhum outro como ele: é um home íntegro e reto, que 
teme a Deus e evita o mal. Ele continua firme na sua integridade. E você, a 
troco de nada, me lançou contra ele para o aniquilar”. 4Satã respondeu a 
Javé: “Pele por pele! O homem dá tudo que tem para manter a vida. 5Estende, 
porém, a mão e o atinge na carne e nos ossos. Garanto que ele te 
amaldiçoará na cara!” 6Então Javé disse a Satã: “Faça com ele o que você 
quiser, mas poupe a vida dele”. 7E Satã saiu da presença de Javé. 
Fidelidade até o fim – Satã feriu Jó com feridas graves, desde a planta do 
pé até a cabeça. 8Então Jó pegou um caco de telha para se coçar, sentado 
no meio da cinza.9Sua mulher lhe disse: “E você ainda continua em sua 
integridade? Amaldiçoe a Deus e morra de uma vez!” 10Jó respondeu: “Você 
está falando como louca! Se aceitamos de Deus os bens, não devemos 
também aceitar os males?” 
E, apesar de tudo isso, Jó não ofendeu a Deus com palavras. (BÍBLIA, 1991, 
p. 641). 

 
Depois Javé me fez ver Josué, o chefe dos sacerdotes, parado na frente do 
anjo de Javé. E Satanás estava em pé, à direita de Josué, para acusá-lo. E o 
anjo falou a Satanás: “Que Javé segure você, Satanás, que Javé o segure, 
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pois ele escolhe Jerusalém. Esse aí não é, por acaso, um tição tirado do 
fogo?” (BÍBLIA, 1991, p.1218). 

 

Nos tratados da Teoria Dogmática, dimensão da teologia que estuda as 

matérias doutrinárias definidas como dogmas pela Igreja, ou seja, uma sistematização 

do que a Tradição Eclesiástica confirma como revelações feitas por Deus e na qual 

dissertam sobre proposições da ordem natural, a realidade sobrenatural e preceitos 

morais que constituem o corpo da doutrina revelada, diz que "os diabos e os outros 

demônio foram criados por Deus, naturalmente bons, mas se tornaram maus por 

causa própria" (BARTMANN, 1962, p. 423). E mais adiante: 

 
A influência do Maligno não deve ser negada, mas tampouco exagerada. Eis 
o pensamento de S. Tomé: O conhecimento que o diabo possuía, como anjo, 
permaneceu-lhe; é, portanto, superior ao humano; todavia, não conhece o 
futuro e nem mesmo os pensamentos do homem, nem pode fazer milagre 
propriamente ditos, ou ações lesivas à liberdade humana. Deus permite-lhes 
tentar-nos, porém, nem tôdas as tentações provêm do diabo, podendo nós 
sermos tentados também pela carne e pelo mundo; (...); não nos pode obrigar 
a pecar: não há pecado sem liberdade. (BARTMANN, 1962, p. 423). 

 

E o mesmo documento sugere que os pactos com o diabo possíveis, nos “quais 

vão unidas a magia e a divinização. Também S. Agostinho fala da existência de 

"pactum diabolicum" (De Doct. christ., 2,23), fundando-se sôbre I Cor 10,20.” 

(BARTMANN, 1962, p. 423). 

O mundo da religião é um subuniverso de Riobaldo, tanto do jagunço como do 

fazendeiro, e se apropria de seus símbolos e rituais, que o ato de rezar é uma prática 

sua para alcançar qualquer cura da loucura, também é explicitado durante toda a 

narrativa: 

 
Reza é que sara da loucura. No geral. Isso é que é a salvação-da-alma... 
Muita religião, seu moço! Eu cá, não perco ocasião de religião. Aproveito de 
todas. Bebo água de todo rio... Uma só, para mim é pouca, talvez não me 
chegue. Rezo cristão, católico, embrenho a certo; e aceito as preces de 
compadre meu Quelemém, doutrina dele, de Cardéque. Mas, quando posso, 
vou no Mindubim, onde um Matias é crente, metodista: a gente se acusa de 
pecador, lê alto a Bíblia, e ora, cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, 
me suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Mas é só muito provisório. 
Eu queria rezar – o tempo todo. Muita gente não me aprova, acham que lei 
de Deus é privilégios, invariável. E eu! Bofe! Detesto! O que sou? – o que 
faço, que quero, muito curial. E em cara de todos faço, executado. Eu não 
tresmalho!( ROSA 1994, pp. 15-16). 

 

Para Schütz (2003), os símbolos se formam de acordo com o estilo cognitivo 

característico de cada província, onde pode haver de fato a comunicação. A relação 
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simbólica é uma relação apresentacional entre pertencentes da mesma província de 

significado finita, mas o símbolo apresentado é algo pertencente à realidade eminente 

da vida cotidiana. Clifford Geertz (2008), antropólogo estudioso das culturas e das 

religiões, diz que símbolos são estratégias para aglomerar situações e os símbolos 

sagrados carregam todo um sistema religioso que impõe um determinado código de 

conduta de vida. 

Riobaldo entra em um bando de jagunços por acaso e de forma ambígua, ao 

fugir17, contraditoriamente de Zé Bebelo depois de enfrentarem o bando de Ricardão, 

quando reencontra com Reinaldo (Diadorim) e assim o segue com o "pessoal brigal 

de Joca Ramiro" (ROSA, 1985, p. 192) começando aqui a história que culminará no 

desejo de matar Hermógenes, para vingar Joca Ramiro, objetivo esse para o qual 

invocará entidades desconhecidas, forças que julga poderosas para alcançar seu 

objetivo e que o atormentará ao longo da vida o fazendo afirmar que “relembrando 

minha vida para trás, eu gosto de todos, só curtindo desprezo e desgosto é por minha 

mesma antiga pessoa." (ROSA, 1985, p. 192). O pacto atormenta Riobaldo. 

Havia entre os jagunços a certeza de que Hermógenes tinha pacto18 com o 

diabo e assim Riobaldo passa a acreditar ser também essa a forma de garantir sua 

supremacia diante do então inimigo19 e enquanto planeja "– Ah, qualquer dia destes, 

qualquer hora...” – era como eu me aprazava. O dum dia, duma noite. Duma meia-

noite." (ROSA, 1985, p. 584), externa duas representações do diabo na qual acredita 

                                                           
17 Fugi. De repente, eu vi que não podia mais, me governou um desgosto. Não sei se era porque eu 
reprovava aquilo: de se ir, com tanta maioria e largueza, matando e prendendo gente, na constante 
brutalidade. Debelei que descuidassem de mim, restei escondido retardado. Vim-me. Isso que, pelo 
ajustado, eu não carecia de fazer assim. Podia chegar perto de Zé Bebelo, desdizer: – “Desanimei, 
declaro de retornar para o Curralim...” Não podia? Mas, na hora mesma em que eu a decisão tomei, 
logo me deu um enfaro de Zé Bebelo, em trosgas, a conversação. Nem eu não estava para ter confiança 
nenhuma em ninguém. A bem: me fugi, e mais não pensei exato. Só isso. O senhor sabe, se 
desprocede: a ação escorregada e aflita, mas sem sustância narrável. (ROSA, 1985, p.185). 
18 – Pois era – o Lacrau me confirmou – o Hermógenes era positivo pactário. Desde todo o tempo, se 
tinha sabido daquilo. A terra dele, não se tinha noção qual era; mas redito que possuía gadose 
fazendas, para lá do Alto Carinhanha, e no Rio do Borá, e no Rio das Fêmeas, nos gerais da Bahia. E, 
veja, por que sinais se conhecia em favor dele a arte do Coisa-Má, com tamanha proteção? Ah, pois 
porque ele não sofria nem se cansava, nunca perdia nem adoecia; e, o que queria, arrumava, tudo; 
sendo que, no fim de qualquer aperto, sempre sobrevinha para corrigimento alguma revirada, no instinto 
derradeiro. E como era a razão desse segredo? – “Ah, que essas coisas são por um prazo... Assinou 
a alma em pagamento. Ora, o que é que vale? Que é que a gente faz com alma?...” O Lacrau se ria, 
só por acento. Ele me dizia que a natureza do Hermógenes demudava, não favorecendo que ele tivesse 
pena de ninguém, nem respeitasse honestidade neste mundo. – “Pra matar, ele foi sempre muito 
pontual... Se diz. O que é porque o Cujo rebatizou a cabeça dele com sangue certo: que foi o de um 
homem são e justo, sangrado sem razão...” Mas a valência que ele achava era despropositada de 
enorme, medonha mais forte que a de reza-brava, muito mais própria do que a de fechamento-de-
corpo. Pactário ele era, se avezando por cima de todos (ROSA, 1985, pp. 580-581). 
19 – “Que sim, certo! O inimigo é o Hermógenes...” (ROSA, 1985, p. 580). 
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"Na verdade real do Arrenegado, a célebre aparição, eu não cria. Nem." (ROSA, 1985, 

p. 584); pra logo em seguida dizer 

 
E veio mesmo outra manhã, sem assunto, eu decidi comigo: – É hoje... Mas 
dessa vez eu ainda remudei. Sem motivo para sim, sem motivo para não. 
Delonguei, deveras. Não é que, não foi de medo. Nem eu cria que, no passo 
daquilo, pudesse se dar alguma visão. O que eu tinha, por mim – só a 
invenção de coragem. Alguma coisice por principiar. O que algum tivesse 
feito, por que era que eu não ia poder? E o mais – é peta! – nonada. Do 
Tristonho vir negociar nas trevas de encruzilhadas, na morte das horas, 
soforma dalgum bicho de pêlo escuro, por entre chorinhos e estados 
austeros, e daí erguido sujeito diante de homem, e se representando, canhim, 
beiçudo, manquinho, por cima dos pés de bode, balançando chapéu 
vermelho emplumado, medonho como exigia documento com sangue vivo 
assinado, e como se despedia, depois, no estrondo e forte enxofre. Eu não 
acreditava, mesmo quando estremecia. T’arreneguei. (ROSA, 1985, pp. 584-
585). 

 

Em seu estudo comparativo entre Grande Sertão: Veredas e Doutor Fausto, 

obra do escritor alemão Thomas Mann, datada da primeira metade do século XX, 

Roberto Schwarz (1981) diz que o grande mérito dos dois autores em questão estaria 

no fato de conseguirem manter uma zona de ambiguidade, de dúvida, com relação ao 

pacto. E para exemplificar essa ambiguidade se utiliza do caso do diabo. Para ele, 

dentre as representações feitas do diabo duas se destacariam: a que o apresenta de 

forma personificada, e a que o apresenta como sendo uma entidade meramente 

psicológica, uma energia mística. 

Segundo Mário Souto Maior (1975), os tripulantes das caravelas portuguesas 

que vinham colonizar o Brasil respeitavam e temiam o diabo conforme o uso de seu 

lugar de origem, o qual era personagem central de lendas, e crendices. Assim, 

confirma o seu uso como elemento de catequese de indígenas e como recurso 

atemorizador: 

 
A fim de evitar que os homens se envolvessem com as índias que aqui 
encontravam, os missionários usavam, na catequese, o Diabo como arma 
poderosíssima. Pintavam seu retrato empregando as cores mais fortes para 
que o impacto fosse ainda maior. Assim, o Diabo era preto, usava chifres, 
tinha o nariz adunco por onde expelia fogo e fumaça, os pés eram de pato, a 
cauda terminava como se fosse uma seta, parecia um morcego, sua presença 
era sentida por causa do cheiro de enxofre que exalava e só andava com um 
espeto na mão. Mas às vezes, para melhor tentar o homem, o Diabo também 
se disfarçava em animais, tomando a forma de um cachorro, de um porco, de 
um bode, de um gato ou de outros bichos. (MAIOR, 1975, p. 17). 

 

Na Idade Média, para explicar e fortalecer a crença no cristianismo, a Igreja se 

utilizava dos sermões, encenações, pinturas em vitrais, mosaicos e esculturas, e 
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assim o significado das coisas determinava-se pela iconografia, que normalmente era 

estabelecida pelas igrejas individuais e executada por seus próprios artistas. Na 

tentativa de criar contornos ao realizar a pintura do diabo, os artistas tinham 

dificuldades, pois não existia tradição literária que contribuísse nem mesmo pictórica, 

o que seriam "razões importantes para a ausência de uma imagem unificada do Diabo 

e da iconografia irregular." (LINK, 1998, p. 53). Assim, seria comum sua representação 

diferir até mesmo nas obras de um mesmo artista. Relata o autor: 

 
Difere até mesmo na mesma obra, como no Juízo Final de Fra Angelico, no 
convento de São Marcos, em Florença, três séculos mais tarde. (...). Alguns 
dos diabos de Fra Angelico têm chifre, outros, não; uns têm rabo, outros, não; 
há os alados e os não-alados, os peludos e os glabros, uns com cara de 
cachorro, outros de gato.(...) E o grande Satã negro de Fra Angelico mais 
parece Godzilla do que qualquer outra coisa.. Quando vemos representações 
do Diabo feitas entre os séculos XI e XVI, em geral nos deparamos com 
animais grotescos, ou mesmo com um dragão açoitando com a língua as 
nádegas bem-feitas de uma bruxa nua. (LINK, 1998, pp. 46-47). 

 

E assim o narrador descreve o dia em que Riobaldo vai à encruzilhada no intuito 

de realizar o pacto, o qual disse já saber como se faz por conversas realizadas e 

histórias contadas20. O trecho é longo, mas se faz necessária a sua incorporação, pois 

se trata de uma experiência, tal como teve vivenciado Riobaldo: 

 
Viesse, viesse, vinha para me obedecer. Trato? Mas trato de iguais com 
iguais. Primeiro, eu era que dava a ordem. E ele vinha para supilar o ázimo 
do espírito da gente? Como podia? Eu era eu – mais mil vezes – que estava 
ali, querendo, próprio para afrontar relance tão desmarcado. Destes meus 
olhos esbarrarem num ror de nada. Esperar, era o poder meu; do que eu 
vinha em cata. E eu não percebia nada. Isto é, que mesmo com o escuro e 
as coisas do escuro, tudo devia de parar por lá, com o estado e aspecto. O 
chirilil dos bichos. Arre, quem copia o riso da coruja, o gritado. Arrepia os 
cabelos das carnes. E não conheci arriação, nem cansaço. Ele tinha que vir, 
se existisse. Naquela hora, existia. Tinha de vir, demorão ou jajão. Mas, em 
que formas? Chão de encruzilhada é posse dele, espojeiro de bestas na 
poeira rolarem. De repente, com um catrapuz de sinal, ou momenteiro com o 
silêncio das astúcias, ele podia se surgir para mim. Feito o Bode-Preto? O 
Morcegão? O Xu? E de um lugar – tão longe e perto de mim, das reformas 
do Inferno – ele já devia de estar me vigiando, o cão que me fareja. Como é 
possível se estar, desarmado de si, entregue ao que outro queira fazer, no se 
desmedir de tapados buracos e tomar pessoa? Tudo era para sobrosso, para 
mais medo; ah, aí é que bate o ponto. E por isso eu não tinha licença de não 
me ser, não tinha os descansos do ar. A minha idéia não fraquejasse. Nem 
eu pensava em outras noções. Nem eu queria me lembrar de pertencências, 
e mesmo, de quase tudo quanto fosse diverso, eu já estava perdido provisório 
de lembrança; e da primeira razão, por qual era, que eu tinha comparecido 

                                                           
20 Em tal já sabia do modo completo, o que eu tinha de proceder, sistema que tinha aprendido, as 
astúcias muito sérias. Como é? Aos poucos, pouquinhos, perguntando em conversa a uns, escutando 
de outros, me lembrando de estórias antigo contadas. A maneira de que quase sem saber o que eu 
estava fazendo e querendo. De em desde muito tempo. (ROSA, 1985, p. 573). 
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ali. E, o que era que eu queria? Ah, acho que não queria mesmo nada, de 
tanto que eu queria só tudo. Uma coisa, a coisa, esta coisa: eu somente 
queria era – ficar sendo! E foi assim que as horas reviraram. – A meia-noite 
vai correndo... – eu quis falar. O cote que o frio me apertava por baixo. Tossi, 
até. – “Estou rouco?” – “Pouco...” – eu mesmo sozinho conversei. Ser forte é 
parar quieto; permanecer. Decidi o tempo – espiando para cima, para esse 
céu: nem o setestrelo, nem as três-marias, – já tinham afundado; mas o 
cruzeiro ainda rebrilhava a dois palmos, até que descendo. A vulto, quase 
encostada em mim, uma árvore mal vestida; o surro dos ramos. E qualquer 
coisa que não vinha. Não vendo estranha coisa de se ver. Ao que não vinha 
– a lufa de um vendaval grande, com Ele em trono, contravisto, sentado de 
estadela bem no centro. O que eu agora queria! Ah, acho que o que era meu, 
mas que o desconhecido era, duvidável. Eu queria ser mais do que eu. Ah, 
eu queria, eu podia. Carecia. “Deus ou o demo?” – sofri um velho pensar. 
Mas, como era que eu queria, de que jeito, que? Feito o arfo de meu ar, feito 
tudo: que eu então havia de achar melhor morrer duma vez, caso que aquilo 
agora para mim não fosse constituído. E em troca eu cedia às arras, tudo 
meu, tudo o mais – alma e palma, e desalma... Deus e o Demo! – “Acabar 
com o Hermógenes! Reduzir aquele homem!...” –; e isso figurei mais por 
precisar de firmar o espírito em formalidade de alguma razão. Do 
Hermógenes, mesmo, existido, eu mero me lembrava – feito ele fosse para 
mim uma criancinha moliçosa e mijona, em seus despropósitos, a formiguinha 
passeando por diante da gente – entre o pé e o pisado. Eu muxoxava. 
Espremia, p’r’ ali, amassava. Mas, Ele – o Dado, o Danado – sim: para se 
entestar comigo – eu mais forte do que o Ele; do que o pavor d’Ele – e lamber 
o chão e aceitar minhas ordens. Somei sensatez. Cobra antes de picar tem 
ódio algum? Não sobra momento. Cobra desfecha desferido, dá bote, se deu. 
A já que eu estava ali, eu queria, eu podia, eu ali ficava. Feito Ele. Nós dois, 
e tornopio do pé-de-vento – o ró-ró girado mundo a fora, no dobar, funil de 
final, desses redemoinhos: ... o Diabo, na rua, no meio do redemunho... Ah, 
ri; ele não. Aheu, eu, eu! “Deus ou o Demo – para o jagunço Riobaldo!” A pé 
firmado. Eu esperava, eh! De dentro do resumo, e do mundo em maior, 
aquela crista eu repuxei, toda, aquela firmeza me revestiu: fôlego de fôlego 
de fôlego – da mais-força, de maior-coragem. A que vem, tirada a mando, de 
setenta e setentas distâncias do profundo mesmo da gente. Como era que 
isso se passou? Naquela estação, eu nem sabia maiores havenças; eu, 
assim, eu espantava qualquer pássaro. Sapateei, então me assustando de 
que nem gota de nada sucedia, e a hora em vão passava. Então, ele não 
queria existir? Existisse. Viesse! Chegasse, para o desenlace desse passo. 
Digo direi, de verdade: eu estava bêbado de meu. Ah, esta vida, às não vezes, 
é terrível bonita, horrorosamente, esta vida é grande. Remordi o ar: – “Lúcifer! 
Lúcifer!...” – aí eu bramei, desengolindo. Não. Nada. O que a noite tem é o 
vozeio dum ser-só – que principia feito grilos e estalinhos, e o sapo-cachorro, 
tão arranhão. E que termina num queixume borbulhado tremido, de 
passarinho ninhante mal-acordado dum totalzinho sono. – “Lúcifer! 
Satanás!...” Só outro silêncio. O senhor sabe o que o silêncio é? É a gente 
mesmo, demais. – “Ei, Lúcifer! Satanás, dos meus Infernos!” Voz minha se 
estragasse, em mim tudo era cordas e cobras. E foi aí. Foi. Ele não existe, e 
não apareceu nem respondeu – que é um falso imaginado. Mas eu supri que 
ele tinha me ouvido. Me ouviu, a conforme a ciência da noite e o envir de 
espaços, que medeia. Como que adquirisse minhas palavras todas; fechou o 
arrocho do assunto. Ao que eu recebi de volta um adejo, um gozo de agarro, 
daí umas tranqüilidades-de pancada. Lembrei dum rio que viesse adentro a 
casa de meu pai. Vi as asas. Arquei o puxo do poder meu, naquele átimo. Aí 
podia ser mais? A peta, eu querer saldar: que isso não é falável. As coisas 
assim a gente mesmo não pega nem abarca. Cabem é no brilho da noite. 
Aragem do sagrado. Absolutas estrelas! (ROSA, 1985, pp. 596-602). 
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Com a permissão já concedida por Schütz, ao dizer que existem subuniversos 

dentro de subuniversos, conclui-se que o pacto pertence ao mundo da fantasia de 

Riobaldo, dentro do mundo da religião. Não se entra aqui da discussão teológica da 

existência ou não de Deus e do Diabo, mas de que as mudanças de Riobaldo, 

percebidas a partir desse momento, estão de acordo com as que ele desenvolveu em 

diversos outros momentos da narrativa, quando ocorriam os confrontos contra os 

outros bandos de jagunços. O seu propósito com o pacto é matar Hermógenes, o que 

não acontece, ou seja, não resulta em ação concreta no mundo da vida cotidiana. 

Quem o faz é Diadorim. 

Percebe-se ao menos duas representações do diabo nos pensamentos de 

Riobaldo. Ele que antes descrevera característica de seu imaginário com relação ao 

Demo, beiçudo, manco com pés de bode, exalando cheio de enxofre, etc, 

posteriormente o substitui por um diabo que "não tinha carnes de comida da terra, não 

possuía sangue derramável." (ROSA, 1985, p. 597). 

À meia-noite segue seu ritual, invoca Lúcifer e mesmo não descrevendo na sua 

narrativa qualquer aparição do demônio, ele acredita no pacto e suas atitudes e 

vivências a partir daí sofrem modificações. Riobaldo, em diversos momentos, 

demonstra desconforto com a vida de jagunço, com as "perversidades" praticadas 

pelo grupo, como a relatada por Geraldo Pedro e que consta no início deste capítulo. 

Demonstra rejeição pelo cargo de chefe e recua em duas oportunidades em que 

poderia ter assumido a chefia do seu bando, como vemos abaixo 

 
E Medeiro Vaz, se governando mesmo no remar a agonia, travou com esforço 
o ronco que puxava gosma de sua goela, e gaguejou: – “Quem vai ficar em 
meu lugar? Quem capitaneia?...” Com a estrampeação da chuva, os poucos 
ouviram. Ele só falava por pedacinhos de palavras. Mas eu vi que o olhar dele 
esbarrava em mim, e me escolhia. Ele avermelhava os olhos? Mas com o 
cirro e o vidrento. Coração me apertou estreito. Eu não queria ser chefe! 
“Quem capitaneia...” Vi meu nome no lume dele. E ele quis levantar a mão 
para me apontar. As veias da mão... Com que luz eu via? Mas não pôde. A 
morte pôde mais. Rolou os olhos; que ralava, no sarrido. Foi dormir em rede 
branca. Deu a venta. (ROSA, 1985, p. 104). 

 
Queria eu lá viver perto de chefes? Careço é de pousar longe das pessoas 
de mando, mesmo de muita gente conhecida. Sou peixe de grotão. Quando 
gosto, é sem razão descoberta, quando desgosto, também. Ninguém, com 
dádivas e gabos, não me transforma. Aquele Hermógenes era matador – o 
de judiar de criaturas filhos-de-deus – felão de mau. Meus ouvidos 
expulsavam para fora a fala dele. Minha mão não tinha sido feita para 
encostar na dele. (ROSA, 1985, pp. 258-259). 
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– “Mano velho Tatarana, você sabe. Você tem sustância para ser um chefe, 
tem a bizarria...” – no caminho o Alaripe me disse. Desmenti. De ser chefe, 
mesmo, era o que eu tinha menos vontade. (ROSA, 1985, p. 422). 

 

Mesmo quando Zé Bebelo o pede para escrever bilhetes para o Comandante 

das Forças Militares, ao juiz da Comarca de São Francisco, ao Presidente da Câmara 

de Vila Risonha, e outro para o promotor, momento esse que suspeita de uma possível 

traição do chefe, Riobaldo afirma a si que, confirmada sua hipótese, mataria Zé Bebelo 

e assumiria o comando do grupo 

 
Antes veja, o que eu pensei – o que seguinte ia ser, e ficou formado um 
decreto de pedra pensada: que, na hora de os soldados sobrechegarem, eu 
parava perto de Zé Bebelo; e que, ele fizesse feição de trair, eu abocava nele 
o rifle, efetuava. Matava, só uma vez. E, daí... Daí eu tomava o 
comandamento, o competentemente – eu mesmo! – e represava a chefia, e 
forçando os companheiros para a impossível salvação. Aquilo por amor do 
rijo leal eu fazia, era capaz; pelo certo que a vida deve de ser. Mesmo não 
gostando de ser chefe, descrendo do enfado de responsabilidades. Mas fazia. 
“Aí, pego a faca-punhal e o facão grande...” – tornei a pensar. Até chegar a 
hora, eu não ia falar disso com pessoa nenhuma, nem com Diadorim. Mas 
fazia, procedia. E eu mesmo senti, a verdade duma coisa, forte, com a alegria 
que me supriu: – eu era Riobaldo, Riobaldo, Riobaldo! (ROSA, 1985, 471-
472). 

 

Mas logo após a chegada dos soldados, seu discurso volta para o lugar: 

 
Dele de perto não saí, a atenção e ordem ele recomendava. O cano de meu 
rifle era tutor dele? Antes de minha hora, no que ele mandasse opor e falasse 
eu não podia basear dúvidas. Mas, desde vez, aquilo a vir gastava as minhas 
forças. Ali – sem a vontade, mas por mais do que todos saber – eu estava 
sendo o segundo. Andando que Zé Bebelo falecesse ou trastejasse, eu tinha 
de tomar assumida a chefia, e mandar e comandar? Outro fosse – eu não; 
Jesus e guia! É baixo, os homens não iam me obedecer; nem de me entender 
eles não eram capazes. Capaz de me entender e de me obedecer, nos casos, 
só mesmo Zé Bebelo (ROSA, 1985, p. 504). 

 

Mas Riobaldo tinha um inimigo definido "– “Que sim, certo! O inimigo é o 

Hermógenes...” (ROSA, 1985, p. 580), para o qual, juntamente com Diadorim, definiu 

sentença "Mas, entre nós dois, sem ninguém saber, nem nós mesmos no exato, o que 

a gente acabava de fazer, entestando nos fundos, definitivamente por morte, era o 

julgamento do Hermógenes." (ROSA, 1985, p. 580). 

Após a realização do pacto, Riobaldo descreve mudança sentidas fisicamente, 

como a necessidade de água e o frio21, esse trazendo mais preocupação 

                                                           
21 E, a bem dizer por um caminho sem expedição, saí, fui vindo m’embora. Eu tinha tanto friúme, assim 
mesmo me requeimava forte sede. Desci, de retorno, para a beira dos buritis, aonde o pano d’água. A 
claridadezinha das estrelas indicava a raso a lisura daquilo. Ali era bebedouro de veados e onças. 
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– E mesmo com o sol saindo bom, cacei um cobertor e uma rede. Arte – o 
enfim que nada não tinha me acontecido, e eu queria aliviar da recordação, 
ligeiro, o desatino daquela noite. Assim eu estava desdormido, cisado. Aí 
mesmo, no momento, fui e cogitando: que a função do jagunço não tem seu 
que, nem p’ra que. Assaz a gente vive, assaz alguma vez raciocina. Sonhar, 
só, não. O demônio é o Dos-Fins, o Austero, o Severo-Mor. Aporro! Sabendo 
que, de lá em diante, jamais nunca eu não sonhei mais, nem pudesse; aquele 
jogo fácil de costume, que de primeiro antecipava meus dias e noites, perdi 
pago. Isso era um sinal? Porque os prazos principiavam... E, o que eu fazia, 
era que eu pensava sem querer, o pensar de novidades. Tudo agora reluzia 
com clareza, ocupando minhas idéias, e de tantas coisas passadas diversas 
eu inventava lembrança, de fatos esquecidos em muito remoto, neles eu 
topava outra razão; sem nem que fosse por minha própria vontade. Até eu 
não puxava por isso, e pensava o qual, assim mesmo, quase sem esbarrar, 
o todo tempo. Nos começos, aquilo bem que achei esquipático. Mas, com o 
seguinte, vim aceitando esse regime, por justo, normal, assim. E fui vendo 
que aos poucos eu entrava numa alegria estrita, contente com o viver, mas 
apressadamente. A dizer, eu não me afoitei logo de crer nessa alegria direito, 
como que o trivial da tristeza pudesse retornar. Ah, voltou não; por oras, não 
voltava. – “Uai, tão falante, Tatarana? Quem te veja...” – me perguntaram; o 
Alaripe perguntou. Será que de mim debicavam. (ROSA, 1985, p. 604-605). 

 

E a partir desse momento, o que se percebe são relatos de um Riobaldo altivo, 

incorporando postura diferente da que apresentou até então. Ele que negou diversas 

vezes assumir a chefia do bando, se impõe para comandar o grupo prevendo que 

"Agora, o tempo de todas as doideiras estava bicho livre para principiar" (ROSA, 1985, 

p. 626). 

 
– E... Ao que o pessoal, os companheiros todos, convocados, fechavam roda. 
Eu felão. Não me entendessem? Foi que alguns dos homens rosnaram. E foi 
esse Rasga-em-Baixo, o principal deles, esse, pelo que era, pelo visto, oculto 
inimigo meu – que buliu em suas armas... Sanha aos crespos, luziu faca, no 
a-golpe... Meu revólver falou, bala justa, o Rasga-em-Baixo se fartou no chão, 
semeado, já sem ação e sem alma nenhuma dentro. E aí o irmão dele, José 
Félix: ele tremeu muito lateral; livrou o ar de sua pessoa; outro tiro eu também 
tinha dado... – “... é o Chefe?!...” Ato de todos quietos permanecidos, 
esbarrados com tanta singelez de choques. Ah, eu, meu nome era Tatarana! 
E Diadorim, jaguarado, mais em pé que um outro qualquer, se asava e abava, 
de repor o medo mor. Ele veio marechal. Se viram, se sentiram, decerto que 
acertaram: pelos altos de nós dois; e porque logo aí Alaripe, o Acauã, o 
Fafafa, o Nélson, Sidurino, Compadre Ciril, Pacamã-de-Presas – e outros e 
outros já formavam do lado da gente. – Tenho de chefiar! – eu queria, eu 
pensava. Isso eu exigia. Assim. João Goanhá se riu para mim. Zé Bebelo 
sacudiu uns ombros. Ali, era a hora. E eu frentemente endireitei com Zé 
Bebelo, com ele de barba a barba. Zé Bebelo não conhecia medo. Ao então, 
era um sangue ou sangues, o etcétera que fosse. Eu não aceitava muita 
parlagem: – “Quem é que é o Chefe?” – eu quis. Se quis, foi com muita 
serenidade. Zé Bebelo retardou. Eu social, encostado. Conheci que ele 
tardava e pensava, para ver o que fazer mais vagarosamente. – “Quem é-

                                                           
Curvei, bebi, bebi. E a água até nem não estava de frio geral: não apalpei nela a mornidão que devia-
de, nos casos de frio real o tempo estar fazendo. Meu corpo era que sentia um frio, de si, frior de dentro 
e de fora, no me rigir. Nunca em minha vida eu não tinha sentido a solidão duma friagem assim. E se 
aquele gelado inteiriço não me largasse mais. (ROSA, 1985, p. 603). 



87 

que?” – eu brando apertei. Eu sabia do respirar de todos. Durasse mais, 
aquilo eu já largava, por me cansar, por estar achando cacete. Minha vontade 
estroina de paliar: – Seu Zé Bebelo, velho, tu me desculpe... – eu calei. Zé 
Bebelo se encolheu um pouco, só. Aí ele não tremeu, no sucinto dos olhos. – 
“A rente, Riobaldo! Tu o chefe, chefe, é: tu o Chefe fica sendo... Ao que 
vale!...” – ele dissezinho fortemente, mesmo mudado em festivo, gloriando 
um fervor. Mas eu temi que ele chorasse. Antes, em rosto de homem e de 
jagunço, eu nunca tinha avistado tantas tristezas. 
– “Sendo vós, companheiros...” – eu falei para em volta. Tantos, tantos 
homens, os nos rifles, e eles me aceitavam. Assim aprovaram. O Chefe 
Riobaldo. Aos gritos, todos aprovavam. Rejuravam, a pois. A esses 
resultados. (ROSA, 1985, p. 622-624). 

 

O comportamento de Riobaldo após a aclamação como chefe, traz à tona sua 

crença na feitura do pacto. Ao querer pagar seô Habão, ele se desfaz das verônicas 

que traz no peito, deixando consigo somente o escapulário "que consagrava um 

pedido de benção à minha Nossa Senhora da Abadia. Que, mesmo, mais tarde, tornei 

a pendurar, num fio oleado e retrançado. (ROSA, 1985, p. 629). E, mesmo 

posteriormente se desfazendo do objeto ao entregá-lo a Diadorim, afirma ainda um 

certo apego ao dizer "Esse eu fora não botava, inda que ele me reprovasse, em hora 

e hora, tantos meus malfeitos, ainda que assim requeimasse a pele de minhas carnes, 

que debaixo dele meu peito todo torcesse (ROSA, 19, p. 629). 

 
– E veio perante minha presença o seô Habão, mais antecipado que todos; 
macio, atarefadinho, ele já me sussurrava. Homem, esse! Ele queria me 
oferecer dinheiro, com seus meios queria me facilitar. Ah, não! de mim ele é 
que tinha de receber, tinha de tomar. Agarrei o cordão de meu pescoço, 
rebentei, com todas aquelas verônicas. As medalhas, umas delas que eu 
tinha de em desde menino. Fiz gesto: entreguei, na mão dele. O senhor havia 
de gostar de ver o ar daquele seô Habão, forçado de aceitar pagamento do 
que nem eram correntias moedas de tesouro do rei, mas costumeiras prendas 
de louvor aos santos. Ele estava em todos tremores – conforme esses 
homens que não têm vergonha de mostrar medo, em desde que possam pedir 
à gente perdão com muita seriedade. Digo ao senhor: ele beijou minha mão! 
Ele devia de estar imaginando que eu tinha perdido o siso. Assim mesmo, me 
agradeceu bem, e guardou com muito apreço as medalhas na algibeira; até 
porque, não podia obrar de outra forma. Matar aquele homem, não adiantava. 
Para o começo de concerto deste mundo, que é que adiantava? Só se a gente 
tomasse tudo o que era dele, e fosse largar o cujo bem longe de lá, em 
estranhas terras, adonde ele fosse preta-e-brancamente desconhecido de 
todos: então, ele havia de ter de pedir esmolas... 
Isso, naquela hora, pensei. Ah, não. E nem não adiantava: mendigo mesmo, 
duro tristonho, ele havia ainda de obedecer de só ajuntar, ajuntar, até à data 
de morrer, de migas a migalhas... As verônicas e os breves ele vendesse ou 
avarasse para os infernos. (ROSA, 1985, pp. 628-629). 

 

Verônicas ou veneras seriam denominações para medalhas religiosas, que 

teriam, na tradição católica cristã, o sentido duplo de amuleto e devoção. Esse 

representando a cristianização do costume consagrado e vivo daquele. Teria sido no 
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século IV, ao se inserir a cruz, com ou sem, as letras apocalípticas, que ocorreu a 

transição do amuleto pagão para o amuleto cristão, e deste, para a medalha de 

devoção. (CHAVES, 1955). 

Amuleto, medalhas, escapulários, ex-votos, podem ser compreendidos como 

orações materializadas. São símbolos, e como tal, meios de conhecimento e de 

comunicação, concretizando, tornando visíveis realidades abstratas. É na 

inacessibilidade direta dessa transcendência que os objetos simbólicos vêm interferir, 

por intermédio deles que determinado universo de valores e crenças passam para a 

realidade visível (CROATTO, 2010, p. 84-85). 

Sendo assim, o símbolo une duas realidades separadas que se completam e 

fazem parte de uma mesma estrutura fenomenológica, podendo ser entendido como 

uma forma de experimentar a realidade, ao sacralizar o que está em volta fornecendo 

um sentido transcendental. 

Alfred Schütz define símbolo como uma apresentação de uma ordem mais 

elevada na qual o membro do par que é apresentado é um objeto, fato ou evento que 

faz parte da realidade de nossa vida cotidiana, enquanto o outro membro do par 

refere-se a uma ideia que transcende essa experiência. (SCHÜTZ, 2012). Destarte, a 

interpretação de um símbolo ocorre através de outros símbolos. A sua compreensão 

não consiste na apreensão de seu significado de um modo racional, mas em 

experimentá-lo existencialmente em sua intenção simbólica como a referência única 

a algo transcendente que desaparece num ponto-limite. 

O escapulário, do latim escapula (ombros), designava o avental que os 

religiosos usavam na faina diária para protegerem o hábito. Tal avental transforma-se 

em uma miniatura de dois pedaços de pano unidos por um barbante, de modo que um 

fica no peito e outro nas costas para dar proteção maternal ao devoto. Na história da 

origem da Ordem dos Carmelitas acredita-se que o inglês Simão Stock, no século XIII, 

foi agraciado com uma visão na qual recebeu o escapulário de Nossa Senhora com a 

recomendação de que o uso desse objeto livraria a alma dos devotos das penas do 

inferno e até mesmo daquelas do purgatório (SOLIMEO, 2000). 

Diante disso, é revelador Riobaldo se desfazer desse que seria o único recurso 

simbólico que havia restado, ao entregar seu escapulário a Diadorim, em meio a uma 

profanação ao enxergar nela sua santa de devoção, Nossa Senhora da Abadia, 

"Reforço o dizer: que era belezas e amor" (ROSA, 1985, p. 709). Acrescentando em 

seguida: 
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Aí peguei o cordão, o fio do escapulário da Virgem – que em tanto cortei, por 
não poder arrebentar – e joguei para Diadorim, que aparou na mão. Ia me 
fazer alguma pergunta, que eu não consenti, a voz dele era que mais 
significava. Isto é, porque eu primeiro falei, como resumo. - “Hei-á, voltar – 
que o povoão está de minha espera!” – eu enfim disse; eu ainda estava 
respirando muito ligeiro demais. (ROSA, 1985, p. 709). 

 

Conceder ao Diabo a representação única do mal seria simplificado, mas é 

necessário reconhecer que a ele é dada uma representação recorrente no imaginário 

religioso brasileiro de articulador do mal, mesmo não sendo o único. Como discorre 

Adilson Schultz (2005), no estágio da mitologia o diabo não existe e que seu conceito 

desenvolveu-se no decorrer dos anos dentro do conceito de Javé. No Primeiro 

Testamento, ao aparecer como símbolo do mal, não se expõe uma relação contrária 

a Deus, mas como algo anterior às ações divinas, remetendo à situação original 

(SCHULTZ, 2005). 

Em, O Diabo no imaginário Cristão, Carlos Roberto F. Nogueira (1986) relata 

um panorama histórico para compreendermos a estrutura da figura do diabo. Na 

antiguidade não se tem registro de alguma figura que pudesse correlatamente 

representar o mal. Tratando-se de textos bíblicos, no Antigo Testamento a única 

contribuição que se tem sobre a personificação do mal se encontra no Livro de Jó. O 

Anjo “Satã” – que significa aquele que acusa ou que calunia – levanta a suspeita 

perante o Senhor de que um de seus servos seria fiel por interesse. A partir do Novo 

Testamento, passa-se a se evidenciar a existência de um ser como símbolo do mal. 

É quando surge o termo diabo, do grego Diabolos, que significa aquele que leva o 

juízo. Neste sentido, a passagem de Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo 

contribuirá para formação desta personificação do mal (NOGUEIRA, 1986). 

Até a Idade Média se desenvolve uma série de textos não canônicos acerca 

das Legiões de Demônios e do Apocalipse, e, com o passar do tempo pensadores da 

Igreja Católica escrevem sobre o diabo. Tem-se então o que Nogueira (1986) chama 

de institucionalização do diabo, pois neste período surgirá o entendimento de que a 

Serpente que engana Eva no paraíso era um dos seus disfarces. E como o diabo 

passa a ser culpado pela Igreja por todas as desgraças, desde pestes a desastres 

naturais, começa-se a implantar o medo de sua figura. Contudo, a excessiva 

evidenciação da figura do diabo faz com que ele cresça mais e mais no imaginário 

coletivo, transformando-o em uma gigantesca e assustadora criatura maligna. 

(NOGUEIRA, 1986). 
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Nesse período, a quase onipresença e onipotência concedida pelas instituições 

ao diabo fará com que ele conquiste também sociedades secretas de adoração, de 

onde se originará a sua imagem moderna, passando a simbolizar a negação e a tirania 

de Deus. Satã seria visto como símbolo de espírito livre em oposição à instituição 

religiosa cristã. (SILVA, 2012). 

E nessa dubiedade, de temor e pactuação, as forças demoníacas também são 

utilizadas por Riobaldo para justificar o inacessível, a sua falta de entendimento sobre 

o mundo e principalmente sobre seus sentimentos, pois atribuía ao Demo o seu amor 

por Diadorim. Expressa-se: 

 
Aquele lugar, o ar. Primeiro, fiquei sabendo que gostava de Diadorim – de 
amor mesmo amor, mal encoberto em amizade. Me a mim, foi de repente, 
que aquilo se esclareceu: falei comigo. Não tive assombro, não achei ruim, 
não me reprovei – na hora. Melhor alembro. Eu estava sozinho, num 
repartimento dum rancho, rancho velho de tropeiro, eu estava deitado numa 
esteira de taquara. Ao perto de mim, minhas armas. Com aquelas, reluzentes 
nos canos, de cuidadas tão bem, eu mandava a morte em outros, com a 
distância de tantas braças. Como é que, dum mesmo jeito, se podia mandar 
o amor? (ROSA, 1985, p. 407). 

 

Na tradição cristã, em seu livro sagrado, dentre as formas em que o Diabo é 

citado está no de provocador de tentações, de desequilíbrio, interferindo no alcance 

da salvação divina, na prática de uma vida sem pecados, dos cumprimentos dos 

ensinamentos de Deus, como alerta Paulo na Primeira e Segunda Carta aos Coríntios 

(BIBLIA, 1991). Em diferentes trechos da narrativa de Riobaldo, percebemos o 

personagem atribuir ao Demo, ao sobrenatural, o que considera ser pecado e o que 

provoca estranheza ao não ser entendível de forma racional, nem aceitável, do ponto 

de vista social e religioso, ou o que parece ser um teste provocado por Deus 

 
Deus só pode às vezes manobrar com os homens é mandando por intermédio 
do diá? Ou que Deus – quando o projeto que ele começa é para muito 
adiante, a ruindade nativa do homem só é capaz de ver o aproximo de Deus 
é em figura do Outro? Que é que de verdade a gente pressente? (ROSA, 
1994, 49). 

 
Diz-que-direi ao senhor o que nem tanto é sabido: sempre que se começa a 
ter amor a alguém, no ramerrão, o amor pega e cresce é porque, de certo 
jeito, a gente quer que isso seja, e vai, na idéia, querendo e ajudando; mas, 
quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço fatal, 
carecendo de querer, e é um só facear com as surpresas. Amor desse, cresce 
primeiro; brota é depois. Muito falo, sei; caceteio. Mas porém é preciso. Pois 
então. Então, o senhor me responda: o amor assim pode vir do demo? 
Poderá?! (ROSA, 1985, p.190). 
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Segundo Adilson Schultz (2005), são diversas as figurações do "mal" no 

catolicismo brasileiro. Crenças no encantamento do boto, em feitiçaria, espíritos, olho 

grande e malineza, mitigam a racionalidade teológica católica. A aproximação do 

catolicismo com o espiritismo e com religiões de raízes africanas como a umbanda e 

o candomblé permitiu esse sincretismo de crenças em manifestações do mal. 

(SCHULTZ, 2005). No catolicismo popular essa dualidade seria objeto "de arranjos e 

rearranjos, de compromissos temporários nas questões existenciais de equilíbrio 

social na contabilidade das boas e más ações, tendo em vista a eternidade futura" 

(MENDONÇA, 1997, p. 136). O diabo não é a única forma de articular forças malignas, 

mas essa foi uma forma assimilada pelas igrejas e religiões. 

A crença de Riobaldo na existência do Diabo tem sua grande expressão no 

relato em que mata o jagunço Treciziano. O Demo que até então não apresentava 

contornos físicos definidos, é enxergado por Riobaldo, enquanto fantasia, 

personificado nesse momento da narrativa, pois quem Riobaldo tenta matar é o diabo, 

mas o corpo morto é o de Treciziano, que passa a descrever não apenas suas 

características físicas, mas também as comportamentais: 

 
– Ah, quem o homem era, eu já sabia, ele se chamava Treciziano. O bruto; 
para falar com ele, só a cajado. Eu sabia. Rebém que desconfiei do demo. Ali 
esse Treciziano era fraco de paciências; ou será que estivesse curtindo mais 
sede do que os outros – segundo esse tremor das ventas – e pegou a 
malucar? Diziam que ele criava dor-de-cabeça, e padecia de erupções e 
dartros. Estava falando contra comigo, reclamando, gritou uma ofensa. 
Homem zuretado, esbraseia os olhos. Eu, senhor de minhas inteligências, 
como fica dito. Eu estava podendo refletir, em passo de jumento. – “Siô, deixa 
o padre oferecer missa...” – falei para mim mesmo. Eu queria tolerar, primeiro: 
porque o demo não era homem para mandar em mim e me pôr em raiva. Aí, 
era só eu forçar calma, tenteador; depois, com palavras de energia boa, eu 
acautelava evitando a jerimbamba, e daí repreendia esse Treciziano, 
revoltoso, próprio por autoridade minha, mas sem pau nem pedra. Que dessa 
– chefe eu – o O não me pilhava... Mas – ah! – quem diga: um faz, mas não 
estipula. O que houve, que se deu. Que vi. Com a sede sofrida, um incha, 
padece nas vistas, chega fica cego. Mas vi. Foi num átimo. Como que por 
distraído: num dividido de minuto, a gente perde o tino por dez anos. Vi: ele 
– o chapéu que não quebrava bem, o punhal que sobressaía muito na cintura, 
o monho, o mudar das caras... 
Ele era o demo, de mim diante... O Demo!... Fez uma careta, que sei que 
brilhava. Era o Demo, por escarnir, próprio pessoa! E ele endireitou pontudo 
para sobre mim, jogou o cavalo... O demo? Em mim, danou-se! Como vinha, 
terrível, naquele agredimento de boi bravo. Levantei nos estribos. – “E-hê!...” 
Esse luzluziu a faca, afiafe, e urrou de ódio de enfiar e cravar, se debruçando, 
para diante todo. Tirou uma estocada. Cerrei com ele... A ponta daquela 
pegou, por um mau movimento, nas coisas e trens que eu tinha na cintura e 
a tiracol: se prendeu ali, um mero. Às asas que eu com a minha quicé, a 
lambe leal –pajeuzeira – em dura mão, peguei por baixo o outro, encortei 
recortei desde o princípio da nuca – ferro ringiu rodeando em ossos, deu o 
assovião esguichado, no se lesar o cano-do-ar, e mijou alto o sangue dele. 
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Cortei por cima do adão... Ele Outro caiu do cavalo, já veio antes do chão 
com os olhos duros apagados... Morreu maldito, morreu com a goela 
roncando na garganta! E o que olhei? Sangue na minha faca – bonito brilho, 
feito um verniz veludo... E ele: estava rente aos espinhos dum mandacaru-
quadrado. Conforme tinha sido. Ah-oh! Aoh, mas ninguém não vê o demônio 
morto... O defunto, que estava ali, era mesmo o do Treciziano! (ROSA, 1985, 
pp. 732-734.). 

 

Matar o Demônio representaria, em definitivo, o fim do pacto, mas não negaria 

sua existência. Dúvida essa que não teria fim, o próximo momento de sua invocação 

será no confronto entre os bandos de Riobaldo e Hermógenes. Na cena, Riobaldo 

quis rezar, mas o que consegue é imaginar Nossa Senhora na igreja, e sua oração foi 

o "Diabo na rua, no meio do redemuinho..". que repete como se fosse um mantra. Das 

cinco vezes que a frase é repedida na obra, três são durante a cena da morte de 

Diadorim e Hermógenes, como lemos na narrativa: 

 
Quando quis rezar – e só um pensamento, como raio e raio, que em mim. 
Que o senhor sabe? Qual: ... o Diabo na rua, no meio do redemunho... O 
senhor soubesse... Diadorim – eu queria versegurar com os olhos... Escutei 
o medo claro nos meus dentes... O Hermógenes: desumano, dronho – nos 
cabelões da barba... Diadorim foi nele... Negaceou, com uma quebra de 
corpo, gambetou... E eles sanharam e baralharam, terçaram. De supetão... e 
só... E eu estando vendo! Trecheio, aquilo rodou, encarniçados, roldão de tal, 
dobravam para fora e para dentro, com braços e pernas rodejando, como 
quem corre, nas entortações. ... O diabo na rua, no meio do redemunho... 
Sangue. Cortavam toucinho embaixo de couro humano, esfaqueavam 
carnes. Vi camisa de baetilha, e vi as costas de homem remando, no caminho 
para o chão, como corpo de porco sapecado e rapado... Sofri rezar, e não 
podia, num cambaleio. Ao ferreio, as facas, vermelhas, no embrulhável. A 
faca a faca, eles se cortaram até os suspensórios. ... O diabo na rua, no meio 
do redemunho... Assim, ah – mirei e vi – o claro claramente: ai Diadorim 
cravar e sangrar o Hermógenes... Ah, cravou – no vão – e ressurtiu o alto 
esguicho de sangue: porfiou para bem matar! Soluço que não pude, mar que 
eu queria um socorro de rezar uma palavra que fosse, bradada ou em muda; 
e secou: e só orvalhou em mim, por prestígios do arrebatado no momento, foi 
poder imaginar a minha Nossa- Senhora assentada no meio da igreja... Gole 
de consolo... Como lá embaixo era fel de morte, sem perdão nenhum. Que 
engoli vivo. Gemidos de todo ódio. Os urros... Como, de repente, não vi mais 
Diadorim! No céu, um pano de nuvens... Diadorim! Naquilo, eu então pude, 
no corte da dor: me mexi, mordi minha mão, de redoer, com ira de tudo... Subi 
os abismos... De mais longe, agora davam uns tiros, esses tiros vinham de 
profundas profundezas. Trespassei. (ROSA, 1985, pp. 855-856). 

 

Sobrevivendo ao confronto, e com suas dúvidas com relação aos meios "Tive 

fechado o corpo? Quero que não; não pergunto. Não morri, e matei. E vi. Se perigo 

de minha pessoa." (ROSA, 1985, p. 847). Riobaldo se recupera de uma febre, recebe 

a herança de seu padrinho, que posteriormente é descoberto ser seu pai, Selorico 
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Mendes. E conhece22 "compadre meu Quelemém, doutrina dele, de Cardéque" 

(ROSA, 1985, p. 15). 

Na Doutrina Espírita, o Demônio não existe, pois sua existência seria uma 

obra de Deus, que não seria bom e justo ao criar um ser essencialmente mal. 

"Demônios são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau 

e vingativo e acreditam que Lhe agradam pelas abominações que cometem em Seu 

nome." (KARDEC, 1998, p. 87). Satanás seria uma alegoria como forma de 

personificação do mal, pois para os Kardecistas, é inaceitável entender um ser 

essencialmente mau em um nível de igualdade de poder com Deus e com o único 

propósito de contrariar seus ensinamentos. A experiência de negação do diabo 

encontra, portanto, respaldo no pensamento cardecista: 

 
Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma 
forma que acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a 
eternidade, tomaram também por comparação os Espíritos inferiores como 
seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio devem-se entender 
Espíritos impuros que, muitas vezes, não são nada melhores do que o nome 
já diz, mas com a diferença de que seu estado é apenas transitório. Esses 
são os Espíritos imperfeitos que se revoltam contra as provas que sofrem e, 
por isso, as sofrem por um tempo mais longo; porém, chegarão a se libertar 
e sair dessa situação quando tiverem vontade. (KARDEC, 1998, p. 88). 

 

Para resolver essa contradição, Riobaldo ainda permanece no mundo da 

religião, se utilizando como real os preceitos espíritas. O que está representado em 

sua fala como uma sentença final ao encerrar o livro: "que o Diabo não existe. Pois 

não? O senhor é um homem soberano, circunspecto. Amigos somos. Nonada. O diabo 

não há! É o que eu digo, se for... Existe é homem humano. Travessia (ROSA, 1985, 

p. 875). Essa, uma forma de interpretação que traz alívio para o momento atual vivido 

por Riobaldo, que agora é fazendeiro e tem a vivência da jagunçagem apenas pela 

memória. 

  

                                                           
22 Que conheceu através de Zé Bebelo "Tinha de ser Zé Bebelo, para isso. Só Zé Bebelo, mesmo, para 
meu destino começar de salvar. Porque o bilhete era para o Compadre meu Quelemém de Góis, na 
Jijujã – Vereda do Buriti Pardo." (ROSA, 1985, p. 873). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Grande Sertão: Veredas pode ser compreendido então como uma obra 

romanesca de concepção Bakhtiniana, pelo diálogo transtemporal, uma manifestação 

plurilíngue, de vivência socialmente tensa, inundada de intencionalidades. Que ilustra 

o transitório, o movediço, respostas adiadas de perguntas, por vezes, em formação. 

Um mundo de possibilidades. 

Enquanto espaço de entendimento do humano, é prolixo, complexo. Não se 

coloca em questão o caráter indiscutivelmente imagético e inventivo da obra literária, 

mas a narrativa estudada se percebe um contorno social do qual faz parte o escritor, 

uma prática de relação artesanal a qual defendia Walter Benjamin como base para 

uma "grande" obra. Mas é também dinâmica, idiossincrática, de frases 

desconcertantes, que não o leitor impune, ele faz parte. 

Schütz anunciava que o significado das coisas é dado pela experiência 

passada da pessoa. Isto faz com que o significado dessas coisas esteja em acordo 

com suas experiências. Assim sendo, os significados são produzidos biograficamente 

em um mundo vivido coletivamente, de caráter prático. Cada ser humano só pode ser 

compreendido a partir de sua biografia, pois está situado no tempo e no espaço, 

envolvido e envolvendo valores e crenças. 

Na sua vivência o indivíduo experiencia a realidade de diversas formas, 

transitando em variados mundos, construindo o seu objetivo à disposição, do que se 

aproxima Guimarães Rosa ao dizer que o escritor tem que ser o que vive. 

Considerando que tanto o mundo social como a natureza transcendem a 

realidade da vida cotidiana, nossa forma de experienciá-las, de entender significados, 

tem seu aspecto legitimador na criação de referências simbólicas, processos de 

objetivação, sedimentação e acumulação de conhecimento, como nos fala Berger e 

Luckmann. Oferece ordem para o entendimento subjetivo da experiência biográfica. 

Sendo essas formas simbólicas tão variadas quanto os símbolos que as apresentam, 

possibilitando assim a experimentação de diversas ordens de realidade. 

Assim, cada mundo, quando se está voltado para ele, mantendo sua atenção à 

vida, é real ao seu próprio modo. A realidade está relacionada à nossa vida emocional 

e ativa, sendo assim, o que estimule nosso interesse é real. 

Na narrativa de sua vida, Riobaldo Tatarana reafirma corriqueiramente sua fé 

em Deus, que como ele mesmo diz, é um descanso pois, ele existindo "tudo é 
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possível", e que devemos todos rezar, o mundo todo porque é a reza "que salva a 

gente da loucura". O terço, os escapulários, as verônicas exibidas por ele nos remete 

ao seu mundo da religião. Enquanto símbolos de prática religiosa, também fazem 

parte de uma memória coletiva não só de quem pratica, mas por sua ordenação na 

história da humanidade. Isto de forma tão sedimentada que, Riobaldo, ao buscar um 

atalho na busca de seu objetivo de matar Hermógenes, acreditando ter feito o "pacto 

com o demo", sente essa incoerência simbólica. Ao se desfazer de determinados 

símbolos, ele transmite a mensagem de qual lado acredita está. 

Não alcançando exatamente seu objetivo, Hermógenes é morto por Diadorim 

sem interferência direta de Riobaldo, que, no momento, assistia a cena do alto de uma 

proteção, a existência ou não do pacto, condicionada à existência ou não do Diabo, 

se apercebe necessitada de uma explicação, a qual Zé Bebelo, percebendo a angústia 

do ex-companheiro de bando, proporciona o encontro com Quelemém, que, enquanto 

seguidor da doutrina espírita, contribui para seu veredito final "O diabo não há! É o 

que eu digo, se for... Existe é homem humano." (ROSA, 1985, p. 875). 

Todo objeto em que pensamos se refere pelo menos a uma província de 

significado finita, segundo Schütz. Cada uma dessas, enquanto desperta a nossa 

atenção, é real a seu próprio modo, e qualquer que seja a sua relação com nossa 

mente, se não houver uma relação mais forte com a qual se conflitue, bastará para 

tornar este objeto real. E a partir da experiência biográfica que se transpõe os 

elementos do mundo e se faz parte do seu mundo, fazendo que cada experiência não 

seja anônima, sendo assim pertencente à sua história de vida. 

Na história de Riobaldo Tatarana percebo a comunhão de diversos conceitos e 

categorias de Alfred Schütz. A transição do mundo das coisas físicas para um mundo 

de fantasia e o mundo religioso que sua experiência faz de sua história única, ao 

mesmo tempo em que é intersubjetiva e se relaciona com um mundo social do qual 

faz parte. 

O rio, os riachos e as veredas são de presença marcante na paisagem do 

sertão. Perpassa a narrativa como cenário de combates entre bandos de jagunços; 

para sanar a sede; e dentre outras coisas mais, como inspiração metafórica, mítica. 

Se a realidade se constitui através da forma específica como o homem experimenta 

as coisas, ela nasce conforme a sua atitude perante essas coisas. Deste modo, 

mudanças de atitude cognitiva ocasionam a mudança do mundo também, pois permite 

o que o ser adentre em uma nova área de sentido, em que um outro presuposto 
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epistemológico predomina. Ao fazer esse percurso também mudam os contextos 

significativos constituídos intersubjetivamente. Assim, nesse subuniverso Riobaldo 

recorre aos encantadores, seja no que atribui poder de fala a um riacho, seja o que, 

no sono, transforma Reinaldo (Diadorim) em mulher, resolvendo um outro tormento 

que o persegue, esse amor dedicado ao companheiro de bando e que atribui a obra 

do demo. 

Encantador que talvez fosse também desejado por Guimarães Rosa ao 

externar, para estranheza do vaqueiro Mariano, seu desejo de penetrar a alma de um 

bovino para quando avistar a grama molhada, atender o seu desejo de pastar. 

Depoimento já compartilhado em páginas anteriores, nesta tese. 

Nascemos em um mundo no qual possuímos experiências particulares únicas 

e outras que compartilhamos com os outros, tanto de forma direta como indiretamente. 

O conjunto dessas experiências compõem nossa biografia e esta combinação de 

elementos, tão diversos e em distintos graus de proximidade e exclusividade, fazem 

a esse fragmento de experiência, algo único. 

O modo de dizer as coisas, incluindo a literatura, reflete a história do grupo 

linguístico. A linguagem faz parte desse processo e é uma forma de simbolização, 

enquanto canal de compartilhamento de um conhecimento socialmente construído, 

constituindo um esquema de interpretação e expressão da cultura. 

Há muito, a literatura é objeto de estudo sociológico pela perspectiva de seu 

lugar de fala, acintes e até mesmo o que silencia. Enquanto produção humana. Com 

a licença permitida de exercício da criatividade também permite que se acesse, em 

tantas obras, o seu contexto de criação e sua relação com nossas diversas realidades. 

Não se possui, com esse trabalho, nenhuma intenção de buscar uma 

interpretação única de Grande Sertão: Veredas. Ao expor aqui um resumo de algumas 

perspectivas elaboradas sobre a obra, é uma forma de mostrar outras tantas formas 

de olhar a obra literária. Mas também há a intencionalidade de demonstrar uma nova 

possibilidade, essa que estimulou a construção dessa tese, na qual percebo que na 

perspectiva analisada deixa alguns vazios. O mundo dos sonhos e das lendas 

poderiam ter sido investigados, bem como outros que podem nos fugir à atenção neste 

momento. O tempo já era escasso e sem complacência, mas o que se espera é ter 

produzido um texto coerente com a proposta escolhida. 
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