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João Guimarães Rosa (1903-67) se divertia imaginando que sua obra-prima, Grande Sertão: 
Veredas, publicada em maio de 1956, daria trabalho para os críticos durante 700 anos. 
Cinqüenta anos se passaram, e a frase continua a fazer sentido: interpretado de todas as 
formas, o livro é tema de debates sem fim e mantém a sensação de que ainda não foi 
totalmente desvendado, se é que um dia será. O que o deixaria mais feliz, no entanto, seria 
saber que não foram apenas os críticos que se mantiveram interessados nesse livro que diz 
que “tudo é a ponta de um mistério”; por mais que ele seja tido como difícil ou estranho, 
continua a ser lido pelos mais diversos tipos de pessoas, pouco ou muito letradas, e 
provocando paixão como poucos autores. 
 
Rosa, em verdade, demorou a ser entendido pelos intelectuais. Com exceções como Graciliano 
Ramos e Antonio Candido, ele foi objeto de críticas negativas como a de Wilson Martins, que 
não percebeu a densidade de personagens como Riobaldo e Diadorim, e até de chacota, como 
a de Nelson Rodrigues, que dizia que sua obra era uma vasta “confeitaria” marcada por frases 
acacianas como “Viver é perigoso”. Mesmo hoje é comum ouvir que Grande Sertão: Veredas é 
chato. Mas cada vez mais pessoas discordam. São as que não se deixam incomodar - e 
passam a se encantar - pelo uso peculiar das palavras, pontuações e sonoridades, nas quais 
descobrem a intensidade de uma prosa poética, plena de recompensas, e uma história de 
amor tão bonita quanto trágica. 
 
Tais características explicam essa circunstância peculiar que é a comemoração do aniversário 
de uma obra, não de seu autor, o que nem mesmo outros grandes livros de escritores 
brasileiros - como Os Sertões, de Euclides da Cunha, cujo centenário foi bastante lembrado há 
quatro anos - tiveram a honra de receber de forma tão intensa. São estudos, eventos, 
caminhadas, reedições, exposições, cadernos especiais como o que o Estado oferece hoje. É 
um caso semelhante ao de Ulisses, de James Joyce - com quem freqüentemente Rosa é 
comparado, mas a quem julgava “cerebral demais” -, romance celebrado todo ano em 16 de 
junho (dia em que se passa a história) e fonte para outros sete séculos de análise. São os 
leitores, enfim, que mantêm vivo o livro de Rosa. 
 
Mas Rosa dizia que não se pode separar obra e biografia. Para entender melhor sua obra-
prima, ajuda muito saber como ele foi, quais experiências testemunhou, quais interesses 
cultivou. E esse mineiro nascido em Cordisburgo em 27 de junho de 1908 foi médico e soldado 
antes de diplomata; para ele, o convívio com o sofrimento e a morte dos homens, assim como 
a tristeza dos cavalos, teve papel formador tão importante quanto seus estudos de literatura e 
filosofia em uma dúzia de idiomas. Quando acompanhou uma boiada pelo interior de seu 
Estado, em 1952, anotando cantos, contos e causos dos vaqueiros e registrando a flora e 
fauna das veredas, matutou nos dois livros que lançaria em 1956 - Grande Sertão: Veredas e, 
antes, em janeiro, Corpo de Baile - precisamente com a ambição de combinar conhecimento 
direto e erudito do mundo. 
 
Realidade e mitologia se fundem no livro porque, na visão de Rosa, se fundem no sertão. Não 
à toa a abertura logo coloca a questão da definição de seus contornos: uns querem que o 
sertão propriamente dito seja o do nordeste mineiro, acima do Rio Urucuia, nas fronteiras com 
Goiás e Bahia; Riobaldo, o narrador, diz, porém, que o sertão também existe em Corinto ou 
Curvelo, cidades que, como Cordisburgo, se situam mais abaixo. Que o sertão é “onde os 
pastos carecem de fechos; onde um pode torar 10, 15 léguas, sem topar com casa de 
morador; e onde criminoso vive seu cristo-jesus, arredado do arrocho de autoridade”. E 
acrescenta logo depois: “O sertão está em toda a parte.” Em outra frase famosa do livro, 
traduz: “O sertão é dentro da gente.” Pois é dentro da gente que existem os vazios, os 
descontroles, os sofrimentos - assim como as veredas, oásis de verde e água que aliviam e 
revigoram os errantes. 
 
Partindo da metáfora do sertão como solidão, Rosa - que dizia que Goethe, Dostoievski e 
Flaubert eram sertanejos - povoa nossa imaginação com os dilemas de seus personagens e as 
ironias de seus destinos. O enredo, tal como numa tragédia grega, pode ser reduzido a um 



núcleo dramático bastante simples, apesar das mais de 500 páginas do livro: o amor de um 
jagunço, Riobaldo, por outro, Reinaldo, que na verdade é mulher, Diadorim. Ele ignora a 
verdade; ela não pode revelá-la; e essa condenação pesa sobre todos os acontecimentos. A 
história, no entanto, é movimentada, marcada por peripécias e reviravoltas, e se abre como 
um rio em afluentes, historietas que praticamente podem ser lidas de modo isolado. Rosa se 
dizia autor de “contos críticos”, mescla de narrativa e meditação, e não de romances, em que 
a trama é trabalhada em função da curiosidade seqüencial do leitor. Não gostava de histórias 
que, dizia, citando Zola e Jorge Amado, se bastam na superfície dos costumes.  
 
Os lençóis subterrâneos de seu livro envolvem questões como a existência do Diabo, o custo 
da civilização, a insuficiência da lógica. Para isso, recorre a uma infinidade de recursos: a 
invenção de palavras, a mistura de gêneros, a simulação de prosódias. O livro tem cenas de 
batalha, monólogos interiores, passagens líricas (como a descrição do encantamento de 
Diadorim como “o sol entrado”), acontecimentos quase surreais (como a cena do menino 
confundido com macaco), guerras e festas - num jogo de contradições característico do sertão 
como da alma humana.  
 
A geografia, muito precisa em boa parte do livro, com nomes reais, se torna indefinida em 
outros momentos, os mais dramáticos ou “demoníacos”, como no cruzamento do inexistente 
Liso do Sussuarão ou no pacto em local não explícito com Hermógenes. A época é ainda mais 
vaga, o final do século 19, assim como o tempo interior pode ter outro ritmo que o exterior. 
Do mesmo modo, Rosa é mais místico que os vaqueiros que tanto admirou, mas foi desse 
mesmo mundo ora em extinção que extraiu ditos paradoxais como “o diabo não existe, por 
isso é tão forte”. E assim a narrativa segue, simbolicamente, entre o determinado e o 
indeterminado, até o ponto final, depois da palavra “travessia” e antes do símbolo do infinito, 
tão prezado por Rosa. 
 
Sem ser experimental, Rosa foi inventivo como nenhum outro escritor brasileiro. Sem ser 
conservador, bebeu em tradições literárias nacionais e internacionais para criar o que só 
alguém de seu tempo e lugar poderia ter criado. Grande Sertão: Veredas é a culminância de 
sua vida de aprendizados. Quando morreu, em 19 de novembro de 1967, três dias depois de 
seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras - que tanto adiara por medo 
justamente de estar divulgando seu epitáfio -, já era imortal havia 11 anos. Grande Sertão: 
Veredas, o livro, não morreu; como sabia seu autor, apenas ficou encantado. 
 
Leia mais 
 
Sertão: Mar e Rios de Histórias  
Davi Arrigucci Jr.  
 
Vou tratar de um dos nossos maiores escritores: tarefa difícil, sobretudo de forma breve. 
Costumo repetir, em situações de aperto como esta, uma frase do Menino (Diadorim) na hora 
em que Riobaldo fraqueja na canoa, numa das passagens mais notáveis do Grande Sertão: 
“Carece de ter coragem. Carece de ter muita coragem.” 
 
Nosso livro realiza um impulso difuso nos romances em geral, que em grandes obras do século 
20 se torna uma espécie de marca fundamental: a vocação para a totalidade. Toda vez que 
pensamos nele, devemos pensar também no Ulisses, de Joyce; no Em Busca do Tempo 
Perdido, de Proust; no Berlim Alexanderplatz, de Alfred Döblin; no Doutor Fausto, de Thomas 
Mann; no Quer Pasticciaccio Brutto de Via Merulana, de Carlo Emilio Gadda; em algum 
romance de Faulkner; no Século das Luzes, de Alejo Carpentier, e em poucos outros mais. São 
obras que tentam dar uma súmula da experiência humana. Esta grandeza é que devo 
enfrentar. Com certeza, não vou poder dar conta dela; vou apenas ensaiar uma tentativa de 
leitura, que não é sequer todo o trabalho que tenho sobre o assunto. Vou tentar motivar os 
que ainda não o leram para que o façam; e para repensá-lo, os que já o leram, procurando 
estimulá-los para tanto com minha própria leitura. 
Penso que, de uma perspectiva crítica, um dos pontos fundamentais do Grande Sertão: 
Veredas, desta obra-prima espantosa, é sua forma mesclada. A unidade do grande livro é uma 
unidade poética, enigmática, resultante de uma mistura ímpar. “Muita coisa importante falta 



nome”, diz o narrador de Rosa, num momento decisivo, e o leitor crítico, diante dele, por 
vezes terá de dizer o mesmo. Esta unidade, muito misturada, é o que vou trazer à tona. 
 
Trata-se de uma mistura de formas: uma mistura lingüística no plano da enunciação; depois, 
outra na caracterização das personagens; em seguida uma mescla de temas - que vai até o 
imbróglio da sexualidade ou das posições políticas em luta no sertão - , chegando à própria 
estrutura do enredo como um todo e, por fim, à combinatória dos gêneros literários, 
envolvendo o lírico, o dramático e o épico. Uma mistura de diversas formas narrativas no fluxo 
da narração que constitui o livro: desde o provérbio - verdadeira ruína de narrativa -, em 
seguida, o causo ou conto oral, até um tipo de história da juventude da literatura, que é a 
história romanesca de aventura, para chegar ao romance moderno, na sua versão clássica, 
que é o romance de formação o romance de uma aprendizagem. Essas formas estão 
entrelaçadas num todo muito entrançado, como se diz no livro. Dele procuro dar aqui uma 
pálida idéia, e vocês me perdoem pelo que faltar. 
 
Grande Sertão cria de pronto um espanto; nós devemos responder a ele de algum modo. O 
que primeiro chama a atenção é a linguagem mesclada, às vezes insólita: as palavras raras 
quase nunca são neologismos; ao contrário do que muita gente pensa, a maioria está no 
dicionário. Serão de épocas diferentes da língua: algumas vezes, arcaísmos; outras, termos 
datados, não mais correntes, mas que se conservam no falar de alguma região brasileira. No 
conjunto, a matriz do estilo é sobretudo o falar do centro-norte de Minas. Ninguém, decerto, 
fala ali como o narrador que aqui nos fala, porque esse material, que o escritor documentou 
larga e minuciosamente, passou por uma transformação, resultado de sua rara e libérrima 
capacidade de invenção. Ela não deixa documento algum intacto. Há um trabalho de 
estilização que se impõe aos nossos olhos, desde o início, tornando ostensivo o estilo com seu 
peculiar modo de ser. Poucas vezes nos sentimos na presença de um estilo tão estilo. 
 
“O SENHOR RI CERTAS RISADAS” 
 
O homem que nos fala - só saberemos seu nome, depois de umas 30 páginas - se chama 
Riobaldo. E sua narrativa, que se abre com o travessão, vai durar quase 600, na primeira 
edição de 1956. Sua fala é ininterrupta, mas como se pode notar, no primeiro parágrafo, pela 
frase “O senhor ri certas risadas...”, há um interlocutor implícito, a cujas palavras diretas 
nunca teremos acesso. Estamos diante de um diálogo, mas poderíamos pensar num monólogo 
inserido numa situação dialógica, como numa conversa telefônica de que só se ouvisse uma 
parte. O interlocutor é uma pessoa letrada, da cidade; está ali examinando questões de 
divisas, poderia ser um engenheiro agrônomo, ou, quem sabe, um demarcador de fronteiras 
do Itamaraty... 
 
Esse homem vai contar a sua vida para um interlocutor cujas marcas continuam presentes no 
seu discurso. A situação é muito simples: um visitante e alguém que fala. Nos três dias que 
deve durar a visita, o narrador fará revelações que provavelmente não fez a ninguém, pois no 
relato está contido o enigma da sua vida: “Conto o que fui e vi, no levantar do dia”, dirá, 
quase no final de tudo. 
 
Esse esquema de narração, que Rosa experimentou em outras narrativas, é um dos maiores 
achados do livro. Permite uma reviravolta na prosa ficcional da literatura regionalista, 
superando-a de vez: ele dá voz ao pobre, ao rústico, cujas palavras eram sempre glosadas na 
voz do narrador culto da cidade no romance regionalista tradicional, com as deformações 
lingüísticas imitadas pela voz autoral, aqui alijada pela voz do eu protagonista. Já doente e 
acomodado na inação, como barranqueiro do S. Francisco, proprietário de duas fazendas 
herdadas, Riobaldo tem o ócio disponível para contar sua vida de aventuras. Ele fala do centro 
de sua própria história; sua voz nasce de dentro da própria matéria que tem para contar, o 
que lhe garante autenticidade e uma relação orgânica entre o que conta e o como conta. 
 
VENCER AS PRIMEIRAS PÁGINAS 
 
Mas a história dessa vida tarda a começar. O leitor que topa com a dificuldade da linguagem 
pode desanimar; às vezes, grandes leitores não conseguem ir além das primeiras páginas; se 



forem, não escaparão à magia, ao fascínio, à alta poesia do que então se conta. Logo depois 
das 30 primeiras páginas, começa uma história de amor e morte, uma história de vingança 
entre jagunços - um grande épico brasileiro, que é também a história de um herói individual, 
de um dos mais complexos personagens que criou nossa literatura: Riobaldo. Mas é preciso 
dar conta da peculiaridade lingüística, desde o começo. 
 
“Nonada”...O termo desconcertante exige de imediato a atenção do leitor. Desde o latim, 
sabemos que a dupla negação é uma forma de afirmar alguma coisa. Nonada quer dizer coisa 
insignificante, ninharia ou, como diz o dicionário de Moraes, “alguma coisinha”, ou ainda, sobre 
“coisa de nonada”: “coisa de nenhum ser, ou importância, ou de muito pouco ser.” “Tiros que 
o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja”: esta frase seguinte, que traz a 
marca peculiar da oralidade na entoação e na sintaxe rosianas, mostra que o narrador é um 
homem que estava só se exercitando, experimentando por gosto as suas armas. É muito 
diferente quando o tiro é para valer: “primeiro a cachorrada pega a latir instantaneamente”. 
Bem, desde que a fala se abre, notamos que a violência desponta como um dos motivos 
centrais da conversa, através das armas; ligado a isso, o motivo insólito do Demo: a aparição 
do “bezerro erroso”. O termo “abusão”, palavra mineira, muito mineira, usada até hoje, como 
se pode constatar na prosa de Otto Lara Rezende, reforça a atmosfera de crendice popular que 
rodeia os dois motivos centrais da violência e do Diabo, unidos desde o princípio do livro. 
“Nonada” não é uma invenção rosiana; encontra-se, por exemplo, alguns anos antes, num 
grande poema de Drummond, Os Bens e o Sangue, inserido em Claro Enigma, publicado em 
1951: “que de nada lhe daremos/ sua parte de nonada”. Já se encontrava em Os Sertões, de 
Euclides da Cunha, que tanto peso teve em nosso autor, mas está também na Vida Ociosa, de 
Godofredo Rangel, que Rosa com certeza leu, porque se vêem vários sinais dessa obra em 
Sagarana. Terá lido também o restante da tradição brasileira do regionalismo, que vinha desde 
os românticos, de Alencar e Taunay, até os pré-modernistas, como Afonso Arinos e seu Pelo 
Sertão e, depois de Os Sertões, o Macunaíma, de Mário de Andrade, que trabalhou com a 
mescla modernista de registros lingüísticos de diversas regiões brasileiras. E ainda outros 
regionalistas do princípio do século 20, como João Simões Lopes Neto, no Sul, mestre na 
incorporação da oralidade na narração dos Contos Gauchescos e Hugo de Carvalho Ramos, 
escritor goiano que trabalhou com esmero a linguagem e os temas do sertão, apoiando-se na 
observação direta da realidade. Muito de tudo isso passa pela refinada peneira de Rosa, indo 
juntar-se ao seu vasto saber lingüístico de homem de muitas línguas, leitor de dicionários e 
conhecedor dos clássicos portugueses e universais, além de apreciador de livros de viajantes 
estrangeiros que percorreram o Brasil. A paixão de Guimarães Rosa é um desejo de 
transformação, com ênfase constante na mudança de todo detalhe expressivo, levando ao 
limite as potencialidades da língua: “pão ou pães, é questão de opiniães...” 
 
UMA FALA SOBRE A FALA 
 
Sua linguagem é, assim, muito misturada: um amálgama de palavras velhas, de neologismos, 
de arcaísmos, de termos plurilíngues, como se pode observar, na nomeação dos olhos de 
Diadorim, que trazem dentro a cor da palma do buriti: “Olhei: aqueles esmerados esmartes 
olhos, botados verdes, de folhudas pestanas, luziam um efeito de calma, que até me 
repassasse”. Um adjetivo inglês (smart) para qualificar a vivacidade esperta dos olhos do 
Menino, que mudou a vida do narrador, vem decerto em boa hora. “Toda a vida gostei demais 
de estrangeiro”, confessa Riobaldo. 
 
Desde o começo a linguagem se mostra trabalhadíssima e posta num fluxo de oralidade; daí 
que as mudanças cheguem até a sintaxe, peculiaríssima, em obediência à ordem e ao ritmo da 
fala. Por isso mesmo, para tratar do livro, resolvi não trazer escrito algum, mas simplesmente 
dar continuidade a esse falar: uma fala sobre a fala. 
 
Pois bem, essa fala toda vem precedida pelo título, Grande Sertão: Veredas, que merece 
comentário. Sertão, uma palavra mágica para nós, brasileiros, tem uma origem obscura; 
talvez proceda de desertão, talvez esteja de fato, como se diz aqui, em toda parte. Palavra 
maleável, de limites imprecisos - os habitantes de Corinto e Curvelo querem que lá seja sertão 
-, permite que se pense que ele, sendo “quando menos se espera”, possa estar também 



dentro da gente, nunca deixando de ser, um grande sertão. O título sugere um espaço vasto, 
contrastando com o termo veredas. 
 
“Vereda”, como se sabe, quer dizer caminho estreito, senda ou trilho, mas no livro, é também 
o curso fluvial pequeno: “Rio é só o São Francisco, o Rio do Chico. O resto pequeno é vereda. 
E algum ribeirão.” É terreno baixo, alagadiço, onde em geral há um curso d’água. Na 
topografia do sertão, dominam os tabuleiros, as chapadas, que se prolongam em chapadões; a 
encosta onde a umidade já se pressente é o resfriado; a parte baixa é a vereda. Grande 
Sertão: Veredas liga, pois, o pequeno ao grande, o espaço restrito ao espaço amplo, em 
justaposição. O título é o encontro entre esses dois espaços. 
 
Guimarães Rosa leu em profundidade a tradição do romance no Brasil; quando a forma do 
romance começou a ser adaptada entre nós, no século 19, durante o Romantismo, sofreu uma 
primeira grande mutação como gênero; transformou-se numa narrativa extensiva, conforme 
observou com a habitual agudeza Antonio Candido, na Formação da Literatura Brasileira. 
Diante de uma sociedade ainda rala e pouco problemática, o romance tentou dar conta da 
vastidão do País, mapeando suas regiões como fez o romance de José de Alencar, romance 
extensivo por excelência, que procura falar do sertanejo ao Norte, do gaúcho ao Sul, ou da 
profundidade da história que se misturava à lenda e ao mito, no interior do sertão. 
 
Muitos anos depois, Rosa retoma essa espacialidade. Este é, antes de tudo, um livro espacial 
e, da mesma forma, se liga às águas; é também um livro fluvial. É certo que a vastidão do 
sertão lembra a do mar, a que por vezes é comparado no texto, mas as veredas, rios 
pequenos, se enredam no vasto espaço. Esta justaposição entre o espaço grande e o pequeno 
é fundamental, porque exprime um encontro, e o encontro é o motivo central do Grande 
Sertão: Veredas. No centro do seu enredo, dois meninos se encontram: então surge, estala e 
se alastra uma paixão irresistível uma paixão homossexual, que se desenvolverá como uma 
paixão entre homens d’armas, entre dois jagunços. Vocês imaginem: já não é fácil para os 
homossexuais, o que não será para dois jagunços? Uma pressão muito forte constrangerá essa 
relação, mas o encontro é justamente o motivo decisivo - um motivo tão velho como a 
literatura, que nos vem do romance greco-latino e ressurge aqui desde o título. 
 
Aristóteles dizia que o épico é um conteúdo de vasto assunto: Grande Sertão confirma isso. E 
no meio, histórias menores vêm entremeadas ao vasto assunto. O livro tem de fato um 
empuxo épico, uma vocação para a totalidade; tem fôlego para dizer tudo e, ao mesmo 
tempo, se abre para o menor, para uma travessia específica, que muda o rumo de tudo. 
Walter Benjamim escreveu numa resenha de 1929 sobre Berlin Alexanderplatz, de Alfred 
Döblin, que do ponto de vista da existência épica não há nada mais épico do que o mar. 
Grande Sertão é uma espécie de mar, de mar épico, desaguadouro de histórias, de rios de 
histórias. Porque, como lembra ainda Benjamim, o poeta épico na beira do mar, colhe os 
resultados do que acontece no vasto espaço das águas, assim como uma concha recolhe os 
sons do mar. O poeta épico repousa e sonha com as coisas que acontecem no mar, com a 
memória coletiva das batalhas marítimas, mas o romancista se arrisca na travessia solitária do 
mar. O romancista, incapaz de dizer a totalidade por essa via, é obrigado a narrar a 
experiência individual, ou seja, ele é o narrador de uma travessia individual. 
 
A TRAVESSIA 
 
Grande: Sertão Veredas é a história de uma travessia individual que se desgarra do mar de 
histórias da grande épica tradicional que é a épica da fala, a épica oral, a épica dos provérbios, 
dos causos, das narrativas orais dos contadores anônimos. Estamos no centro norte de Minas: 
a região agropastoril dos vaqueiros contadores de histórias. Estas histórias é que são o 
substrato fundamental da invenção rosiana. Nelas se abriga o enigma da travessia da 
existência individual que é o objeto do romance. 
 
Então, para entender o Grande: Sertão Veredas, temos de entender o encontro entre o mare 
magnum das narrativas orais e uma narrativa específica, em princípio destinada à escrita que 
é o romance, no qual se conta a formação de um herói individual. Desde a sua origem, que 
durou séculos da Antiguidade e da Idade Média até o princípio da era moderna, o romance foi 



se desenvolvendo lentamente. Ele só floresceu realmente como gênero a partir do século 16, 
com a subida da burguesia numa ascensão progressiva como classe social, que transformou o 
romance no grande instrumento do seu espírito, enquanto meio para entender como é que se 
configura o destino individual. Ou seja, qual o sentido de uma vida. 
 
Assim, o nosso problema é entender como é que o romance de repente renasce no sertão 
brasileiro de dentro das formas da narrativa oral, marcado pelas transformações particulares 
que teve de sofrer no contato com essas formas da épica tradicional para dar conta da matéria 
nova do sertão, diferente daquela gerada pelo espaço urbano e pelo trabalho nas metrópoles 
do capitalismo, onde em geral se desenvolvem os grandes romances. Trata-se de um 
paradoxo, porque nós sabemos pela história do gênero na Europa que o romance nada tinha a 
ver com a tradição oral; ele voltou as costas para a épica tradicional e dependeu sempre da 
palavra escrita, destinando-se a um leitor solitário do livro. O narrador do romance está 
interessado numa coisa muito diferente da dos narradores orais. Estes se interessam por 
transmitir um saber comunitário, uma experiência que se nutre das histórias que passam de 
boca em boca; o narrador anônimo narra o que lhe aconteceu ou o que ele ouviu dos outros, 
enquanto que o romancista conta a história particular de um destino individual, a história de 
um sujeito que caminha em busca de valores que já não têm vigência no seu mundo, ou seja, 
uma história que se rege pela medida do impossível e, por isso mesmo, quase sempre termina 
mal, com a morte ou a loucura do personagem que é um herói problemático ou demoníaco, na 
medida em que se divide entre apelos contraditórios que não sabe como conciliar. 
 
Grande Sertão: Veredas começa com o encontro entre esses dois meninos e sua história de 
amor impossível, que tarda a começar depois de um entremeado de casos sobre a existência 
ou não do Demônio. Durante um longo tempo, o tema introduzido pelo bezerro erroso no 
parágrafo inicial se desdobrará em histórias sobre a existência material do Demônio. Será que 
o Demônio existe, ou não existe? Coisas que abrandam o diabolismo das pessoas: família e 
amor abrandam, será, mesmo? O narrador conta então vários casos, como, por exemplo, o do 
Aleixo das traíras: o homem da “maiores ruindades calmas” já vistas, segundo Riobaldo. Tinha 
um açude, entre palmeiras, cheio de traíras - “pra-almas de enormes, desenormes ao real” - 
todo dia, em horas precisas, ele tratava delas, que vinham para comer como peixes ensinados. 
Um dia aparece um velhinho, pedindo esmola, e por “graça rústica”, ele o mata. A partir daí os 
filhos do Aleixo, que eram quatro, adoecem de um sarampo que custa a passar, e quando vão 
sarando, têm uma inflamação renitente das pálpebras e, não se sabe se de uma vez ou em 
escadinha, vão ficando cegos. O Aleixo não perde o juízo, mas a custo de muito esforço vai 
ficando bom. Será que o demonismo, o mal diminui com família ou não? Esta história, que 
provavelmente se inspira na história de Ugolino, no canto 33 do Inferno de Dante, é uma das 
histórias contadas como história do sertão, que só revolta o narrador diante da bondade 
extemporânea do Aleixo e uma culpa que não poderia recair sobre os filhos dele. 
 
REGIONALISMO CÓSMICO 
 
Ou seja, a região com a linguagem e os temas misturados, remete, através de sua 
particularidade construída com riqueza e complexidade de detalhes significativos em concreta 
e perfeita roupagem sertaneja, a grandes questões, ao universo épico e trágico da literatura 
universal, como se Rosa estivesse empenhado numa espécie de “regionalismo cósmico”. Foi 
esta a definição que Harry Levin deu de Joyce: do subúrbio de Dublin à órbita das sete esferas. 
Também aqui nós temos um problema humano geral posto no pequeno, mas com uma 
repercussão grande. A força simbólica da construção concreta garante a eficácia estética e o 
horizonte do sentido. O fundo do sertão e o universo pertencem ao mesmo quadro de 
referências. Além disso, como no caso de Joyce, a força condensadora da poesia, através de 
recursos poéticos minuciosamente construídos, está posta a serviço da ficção. 
 
Quando surge a paixão entre os dois meninos de nossa “estória de amor”, no encontro decisivo 
do livro, que dura umas dez páginas, o lance se dá no encontro de dois rios: um rio pequeno, 
o de Janeiro, e o São Francisco. Riobaldo tem 13 ou 14 anos, e levado pelas mãos e os olhos 
verdes do Menino empreende a travessia decisiva de sua vida, ao cruzar o grande Rio. A 
experiência dessa travessia equivale a atravessar o sertão interior: é uma coisa tão profunda o 
que ele vive nessa travessia, que ela soma a um só tempo grandes contradições da existência. 



Ele aprende o que é o masculino e o feminino, o bem e o mal, tem sua iniciação nos segredos 
da sexualidade e de seus perigos - “viver é muito perigoso”, como diz o leitmotiv de sua 
história - e sobretudo reconhece o medo e a coragem, na raiz de todo ato. No todo, a 
transformação é tão radical, que não se pode exprimi-la por palavras: “Muita coisa importante 
falta nome.” 
 
A “transformação, pesável”, conforme Riobaldo se refere a ela, é de fato tão funda e complexa, 
que equivale à individuação: Riobaldo se reconhece como indivíduo a partir daquele momento 
que ele sabe único e fatal. Desde então, ele se descobre outro: “sou diferente de todo o 
mundo”; sua vida muda; sua narração passa a se desenvolver como uma biografia em ordem 
cronológica; começa a contar, ordenadamente, sua formação. O mais importante, porém, é 
que passa a se colocar questões que, como ele mesmo percebe, ninguém pode responder, 
nem sequer o homem de suma doutoração que o escuta ou mesmo o compadre Quelemém 
que o aconselha nas horas mais difíceis: “Por que foi que conheci aquele Menino?” Esta 
pergunta singulariza Riobaldo entre todos os homens, tornando-o também um personagem e 
um narrador de romance. Já não pode dar ou receber conselhos; ele é o “homem humano” em 
arriscada e solitária travessia do sertão, que é o mundo, interrogando-se sobre o sentido do 
que viveu. 
 
Riobaldo reencontrará aquele Menino mais tarde, na beira do Rio das Velhas: ele se chamará 
então Reinaldo e, numa revelação íntima e surpreendente, Diadorim. Nome logo repetido com 
“força de afeição”. Serão dias idílicos os passados junto daquele rio; tendo sempre Diadorim 
por guia, Riobaldo descobrirá a transcendência que têm os encantos da natureza e de um 
pássaro em especial, cuja revelação equivalerá à da surpresa do nome querido: “(...) é o 
passarim mais bonito e engraçadinho de rio-abaixo e rio-acima: o que se chama o 
manuelzinho-da-croa.” Diadorim parece a mediação para muito mais: uma promessa de 
integridade do ser. 
 
Aquele encontro na beira do São Francisco é, portanto, o primeiro de uma série de grandes 
encontros entre os dois jagunços que se querem sempre juntos, mas terminarão num 
desencontro fatal, no arraial do Paredão, que por vezes sinistramente se insinua no discurso 
do narrador, antes de acontecer por fim, na forma do duelo no meio da rua e do redemoinho 
que levará de vez Diadorim da vida de Riobaldo, desgarrado para sempre, presa de uma 
divisão sem termo. O encontro com Diadorim, na verdade, dá rumo à errância de Riobaldo, 
feito uma esperança de completude: abandonada a carreira das letras, para a qual o preparara 
Mestre Lucas do Curralinho, ele se deixa levar pelo destino errante das armas, que é a vida de 
jagunço. Ao fugir do bando de Zé Bebelo, o chefe jagunço que quer se tornar deputado para 
decretar o fim da jagunçagem e impor a lei no sertão, Riobaldo fica de fato sem destino até 
reencontrar o Menino, que já é então Diadorim. Ao seguir o chamado mavioso desse nome, 
ganha um rumo, que o leva no entanto a internar-se na guerra jagunça, na luta de vingança 
de Joca Ramiro, o grande chefe jagunço que é o pai de Diadorim, e ao mesmo tempo 
embrenhar-se mais fundo no sertão dos dilaceramentos interiores por ter perto e distante o 
objeto de sua paixão. 
 
Começa nessa relação um amor que não pode, entretanto, ser impossível à primeira vista: ele 
é negaceado na sua possibilidade por fim impossível: “Podia ser? Impossivelmente.” Um amor 
ambíguo que tortura a alma desse homem entregue à sina de seguir Diadorim, com seu ódio 
maciço contra Hermógenes e Ricardão, os judas que assassinam Joca Ramiro à traição, depois 
do episódio central que é a grande virada divisória dos bandos jagunços na luta: o julgamento 
de Zé Bebelo. Nesse julgamento, a uma só vez político e ontológico, aflora, entre tantos 
participantes no latente conflito, a questão central para Riobaldo: “Quem sabe direito o que 
uma pessoa é?” A via da jagunçagem é outro descaminho. 
 
Riobaldo, primeiro professor e poeta, segue os passos de Diadorim e vira um homem d’armas 
porque não pode senão fazê-lo: seu destino de jagunço é um destino de paixão e violência, 
marcado pela medida do impossível, que faz do tempo um aliado da morte e um modo da 
imperfeição. À medida que avança, mais o herói se distancia do que busca. Quando, no duelo 
de facas, Diadorim morre ao matar Hermógenes, o único dos chefes jagunços que “nasceu 
formado tigre, e assassim”, Riobaldo, em desespero, se defronta com a impossibilidade 



definitiva: “E a beleza dele permanecia, só permanecia, mais impossivelmente.” Aqui termina 
sua história romanesca como jagunço, que de grande atirador, Tatarana, “Lagarta de fogo”, 
chega a chefe supremo dos bandos, o único a completar a travessia do Liso do Sussuarão, o 
temível Urutu Branco. A morte de Diadorim põe fim à luta e desfaz o mar do sertão: 
“Chapadão. Morreu o mar, que foi.” E o próprio narrador dá por encerrada sua história:  
 
“Aqui a estória se acabou. 
 
Aqui, a estória acabada. 
 
Aqui a estória acaba.” 
 
O MUNDO MISTURADO 
 
A cena que precede esse desfecho, talvez a mais bela e pungente da literatura brasileira, é 
também a da revelação irônica e terrível, com a força suprema de tragédia dantesca do “Pôde 
mais a surpresa do que a dor”: Diadorim era uma moça virgem. Ao que se segue o 
desencanto, ainda mais terrível. 
 
Mas o livro prossegue por mais algumas páginas, demonstrando que para além da narrativa 
romanesca uma outra forma narrativa situa o todo na esfera moderna do romance, fazendo da 
busca uma definitiva errância e do herói problemático, um desterrado de toda transcendência 
possível. A história prossegue contando como é que Riobaldo consegue se reconciliar com 
alguma coisa após a perda irremediável, em meio ao mais profundo desencanto que atinge a 
própria imagem do sertão, despojado da beleza encantatória que aprendera a admirar pelos 
olhos de Diadorim. Para não endoidecer nem ceder terreno à morte, depois da longa doença 
que o abate, Riobaldo se apega, seguindo conselhos do compadre Quelemém e de Zé Bebelo, 
à amizade e à religião e acaba se casando com Otacília, a noiva sempre à espera na Fazenda 
Santa Catarina, “que ficava perto do céu”. 
 
Dono de duas “possosas fazendas”, herdadas do pai padrinho Selorico Mendes, quase 
barranqueiro do São Francisco, doente e de “range rede”, o ex-jagunço está pronto para 
contar sua vida ao desconhecido que o visita por três dias. O fim é o começo do romance: 
quando o caminho acaba, a viagem começa. 
 
O entrançado de provérbios, de narrativas orais, de uma história romanesca de luta, amor e 
morte, vai desembocar na pergunta sem resposta que funda o romance, para além de toda 
sabedoria comunitária, deixando seu narrador e herói às voltas com o desconcerto moderno 
que nos tem perplexos diante da falta de rumos: “Por que foi que eu conheci aquele Menino?” 
Riobaldo reconta sua vida para entender a pergunta sobre o sentido de sua existência. Seu 
romance é a história de sua aprendizagem de algo que sempre escapa quando parece estar 
mais perto, de um segredo esquivo que ele sempre intui como próprio, como algo capaz de 
redimi-lo no secreto das coisas, sem que saiba como alcançá-lo. A falta de uma regra segura 
para o ato decisivo que iria salvá-lo de tanto desgarramento e de tanta dilaceração na busca 
de um amor impossível faz de sua vida o processo de educação sentimental de um jagunço: 
“Viver - não é? - é muito perigoso. Porque ainda não se sabe. Porque aprender a viver é que é 
o viver mesmo.” A falta do caminho seguro a seguir na existência obriga a recontar a história 
em busca do entendimento. O romance desdobra um enigma essencial, que resume a razão 
última das formas misturadas do livro. 
 
Entre grandes encontros dessa história, há um deles que pode nos ajudar a compreender 
melhor o problema e a obra como um todo, arrematando esta fala sobre a fala de Riobaldo. 
Trata-se da chegada dos jagunços à Fazenda São Gregório, de Selorico Mendes, o padrinho, 
que é provavelmente o pai de Riobaldo. Riobaldo só conhece os jagunços pelas histórias que 
seu padrinho, um tanto fanfarrão, gosta de contar, mas de repente, numa manhã fria de maio, 
eles chegam em carne e osso a São Gregório: ali está Joca Ramiro, cujo nome já causa a 
maior suspensão; ali estão Hermógenes e Ricardão, os dois traidores que matarão Joca 
Ramiro, desencadeando a luta pela vingança. 
 



Antes de começar, como em muitas outra passagens do livro, o futuro já se enrodilha, 
condensada e cifradamente, numa semente do passado. Assim como as pequenas histórias 
iniciais sobre o Demônio parecem encerrar o medo futuro de Riobaldo pelo pacto que 
procurará fazer com o Diabo, no momento de galgar a chefia do bando, para cumprir a 
vingança e finalmente ter Diadorim. A certeza da inexistência do Demônio desfaria a 
efetividade do pacto que mantém o herói na dúvida, às voltas com a existência do Diabo; no 
entanto, o pacto é ele próprio o ato que exterioriza a dúvida, cujas raízes se alojam na cisão 
mais funda da alma do herói dividido pelas contradições que encarna. O verdadeiro Demônio 
de Riobaldo é o que habita o seu mundo interior. O episódio dos jagunços em São Gregório 
permite ver quão fundo é o seu drama e como sua narrativa espelha as contradições desse 
herói problemático. Na verdade, nessa obra admiravelmente bem composta, o todo, a cada 
passo, se aninha no pormenor, cumprindo, à semelhança da promessa do título, a junção do 
grande e do pequeno. 
 
A mando do padrinho, o jovem Riobaldo acompanha os jagunços para indicar ao resto do 
bando um lugar de refúgio: o poço do Cambaubal. Ao se reunir com os demais cavaleiros - um 
verdadeiro “estado de cavalos” descritos com a abundância de detalhes precisos e concretos 
que é um dos fundamentos da grandeza de Rosa -, o narrador relata então: “Um falou mais 
alto, aquilo era bonito e sem tino: - ‘Siruiz, cadê a moça virgem?’” Segue-se uma “toada toda 
estranha” que um jagunço-poeta, de nome Siruiz, canta. A cantiga provoca tal comoção em 
Riobaldo - “aquilo molhou minha idéia” -, que ele se descobre poeta e começa a partir dali a 
fazer versos como os da canção de Siruiz, cujas palavras se espalham por sua história toda, 
demonstrando quão fundo ela atingiu o narrador, que guardará “no giro da memória” aquela 
madrugada e o que nela sentiu, a ponto de levá-lo a perguntar: “Algum significado isso tem?” 
 
Na verdade, a canção de Siruiz é uma balada - poema épico lírico que narra a história de um 
encontro, quase sempre fatal - e encerra, em palavras contadas e cifradas, alguns dos motivos 
centrais da obra como um todo, como o da donzela guerreira que convida o amado para 
acompanhá-la na guerra. Mas tão importante quanto isso, é que ela resume o destino de 
Riobaldo, partido entre as letras e as armas: o letrado que se deixa arrastar à guerra por 
amor. Como um enigma, ela guarda, ironicamente encoberto, o destino do herói problemático 
e seu essencial desconcerto. 
 
O romance se refaz a partir da épica oral, lembrando que foi romança. O romance de Rosa 
renasce outro na particularidade do sertão brasileiro: suas formas misturadas, que 
correspondem a temporalidades diversas, glosam o mundo misturado a que elas remetem, 
onde o mais arcaico e o moderno se combinam. O livro, como um todo, desdobra na vastidão 
sertaneja a poesia que a canção enigmática oculta. Em sua mais funda unidade, o grande 
sertão se condensa poeticamente num enigma. 
 
Por hoje é só; tem mais não.  
 
Leia mais 
 
Releituras Rosianas  
Wilson Martins  
 
“O tempo é a vida da morte: imperfeição”  
 
Grande Sertão: Veredas é um clássico do regionalismo literário, mas “clássico” é palavra que 
diz exatamente o que os críticos desejam que diga. Para Sainte-Beuve, venerável patrono da 
corporação, a idéia de clássico “implica em si mesma alguma coisa que tem seguimento e 
consistência, que forma conjunto e tradição, que se compõe, que se transmite e que dura”. 
Não é dessa natureza a classicidade de Guimarães Rosa, fundada, ao mesmo tempo, na 
concepção filológica e na concepção realista de literatura, inscrita na linhagem moderna dos 
grandes inventores, clássicos individuais deles mesmos e que não podem constituir 
descendência. O clássico contemporâneo é o anticlássico por definição. 
 



Mas, é também, no sentido imediato da palavra, quem produz a literatura que requer o estudo 
em classe, na sala de aula, o que a obra demonstrou para além de todas as expectativas, 
sugerindo a análise sistemática e didática. Os filólogos alexandrinos foram os primeiros a 
estabelecer seleções de autores para uso dos gramáticos nas escolas, transformando-os 
automaticamente em modelos de boa linguagem. A latinização introduziu noções novas numa 
palavra que, afinal de contas, é neutra: Aulus Gellius tomou-a como classicus, isto é, não mais 
apenas o que se lê nas classes, mas, ainda, o que pertence a uma certa classe social, a 
primeira, a que paga impostos. Bem mais tarde, já na época barroca, os clássicos seriam, no 
conceito de Gracián, los primeros autores en su clase, consagrando-se dessa forma o emprego 
metafórico de que Cícero, o clássico paradigmático, parece ter sido o iniciador. 
 
Contrariando as idéias aceitas, o clássico contemporâneo é o experimentalista e inovador, não 
quer continuar, mas, ao contrário, subverter a literatura: “experimentar significa possuir o 
impulso para mudar” (H. S. Reiss), mas a mudança artística tem isto de peculiar que se esgota 
com ela mesma. Assim, Guimarães Rosa, moderno revolucionário das letras, retoma com 
perfeita naturalidade o seu lugar de clássico numa literatura que se define com insubmissa e 
iconoclasta, historicamente movida por anseios renovadores e indiferença ou desrespeito às 
normas aceitas. Conforme observei alhures, Guimarães Rosa não rompe com tradição literária 
do seu país, nem poderia ser grande escritor se o fizesse: sua obra se define como tentativa, 
não raro bem-sucedida e sempre, de qualquer forma, extremamente original, de superá-la e 
prolongá-la pela inclusão num processo espiritual e intelectual de outra ordem. 
 
Entre os caminhos virtuais da idéia modernizadora estava o esteticismo, impulso profundo e 
orgânico para absorver a realidade. Quando a época Modernista começou a se desfazer, 
surgiram, nos anos 40/50, com Clarice Lispector e Guimarães Rosa, os primeiros arautos da 
vitória dos modernistas contra o modernismo. Há, porém, um aspecto pelo qual Grande Sertão 
reata com a substância por assim dizer subconsciente do Brasil profundo: o retorno ao 
medievalismo e ao romance de cavalaria. Riobaldo é não só a ponte de comunicação entre o 
sertão e o mundo, mas também entre dois mundos, o da Idade Média e o da civilização 
contemporânea. 
 
Para ele, enquanto Deus é apenas uma possibilidade virtual, o Diabo é uma realidade física e 
atuante, sendo, por aspectos essenciais, o oposto dos heróis de cavalaria. Para dizer tudo 
desde logo, Riobaldo é covarde. Ofuscados pelas inovações lingüísticas, os exegetas não leram 
Grande Sertão como romance, caso em que teriam percebido os indícios que multiplicam ao 
longo do livro, entre outros a sua metamorfose (no sentido forte da palavra) em Urutu Branco, 
transfigurando-se em herói corajoso como se adquirisse outra natureza. Mas, há cenas 
significativas: indo às Veredas Mortas para firmar com o Diabo o pacto que lhe daria corpo 
fechado, ele desmaia de terror: “Eu jazia mole no chão.” Sem saber se o pacto se completara, 
ele se sente vulnerável de novo e até mais covarde do que antes. Ou, e face de um combate, 
declaração e comportamento típico de covardia: “Tu vai lá, tudo é doido?... deixa que eles 
mesmo uns e outros resolvam.” No combate final contra os dois Judas - episódio que exigiria 
todo um desenvolvimento à parte - ele fica paralisado em lugar seguro, deixando que Diadorim 
enfrente os inimigos, ao preço da própria vida: “Aí, quando foi, momental, peguei susto (...). 
Os nossos agüentavam o relance, arre disparando, a mastro de balas, foi um fogo (...). E eu, 
hesitando nos meus pés... teve o instante, eu sabia meu dever de fazer. Descer para lá, me 
ajuntar com os meus para ajudar (...). Mas, resoluto, mandei ao Araruta e ao José Gervásio, 
que fossem, mas que fossem!” 
 
No fim da vida, dominado pelo remorso e pelo sentimento da própria covardia, ele se entrega 
por instinto ao que se pode ter como uma terapia psicanalítica, confessando-se aos diversos 
interlocutores e pedindo implicitamente que o absolvam. A figura do Interlocutor é um Deus 
sub-rogado, silencioso e absconso de quem se aproxima em busca de justificação, para livrar-
se da idéia de ter sido um falso herói e um impostor no que devia ser uma história de 
grandeza e valentia. Grande Sertão pertence a uma vigorosa vertente do nosso regionalismo, 
dominada pelo fascínio do sertão, palavra e coisa que se repete em numerosos títulos, de José 
de Alencar e Coelho Neto e de Afonso Arinos a Euclides da Cunha: essa é a família estilística 
de Guimarães Rosa, para surpresa dos que o têm encarado como prodigiosa aparição sine 
matrem creata. É uma família de espíritos que, como as naturais, cada um se assemelha aos 



demais por suas diferenças, distinguindo-se, entretanto, por suas semelhanças. “Sertão” é 
uma realidade múltipla e deve ser sempre pensado no plural, como o instinto estilístico de 
Euclides da Cunha percebeu muito bem, enquanto outros (Coelho Neto, Afonso Arinos...) o 
pensavam como unidade homogênea. 
O insuspeito João Cabral de Melo Neto observou, a esse propósito, que o seu esforço era dar a 
ver “tanto a Zona da Mata e o Agreste quanto o Sertão (...) quando alguém vem com 
Guimarães Rosa para cima de mim eu digo não, ele escrevia numa língua fabricada. Tinha o 
gênio. Um gênio que nem sempre Joyce tinha. (...) Agora, quando Guimarães Rosa inventa 
uma palavra, essa palavra parece caipira de Minas. (...) Eu me lembro que Guimarães Rosa 
gostava de conversar comigo sobre esse negócio de fabricação da escrita” (entrevista a Aluízio 
Furtado de Mendonça, in Félix de Athayde, org. Idéias Fixas de João Cabral de Melo Neto, 
1998). 
 
A sua, observou Peregrino Júnior em discurso incluído no volume Em Memória de João 
Guimarães Rosa, é uma “obra literária, é obra de artífice, de artesanato incomparável, que é 
impossível conceber que alguém faça aquilo sem uma total adesão às tarefas que executa. É o 
temperamento do relojoeiro”. Os grandes estilistas trabalham com espírito de geometria, não 
com espírito de finura, como as aparências poderiam sugerir. Ele é um clássico como é clássico 
Euclides da Cunha, não sendo temerário pensar que Os Sertões terão sido a sua fonte de 
reminiscência involuntárias, desafio implícito, ou, se quisermos, encontro fortuito de visões. 
São mais curiais s contaminações que sofreu por esse lado, não pelo lado dos vanguardistas 
com quem é costume relacioná-lo, embora recusasse qualquer afinidade com o Modernismo de 
1922. Direta ou indiretamente, não passou incólume pela época caracterizada, segundo o 
postulado de Mário de Andrade, pela liberdade de pesquisa estética. 
 
Eis o que escreveu em carta a Mary L. Daniel (João Guimarães Rosa: Travessia Literária. José 
Olympio, 1968): 
 
“Não parto de predeterminações. Jamais tive programa ou ‘plataforma’, quanto à linguagem, 
ou à técnica literária. Simplesmente escrevo. (...) De Joyce, só li parte do Dubliners. O 
Ulysses, fiz várias tentativas, que nunca foram além de pedaços de páginas. Acho nele um 
ludismo, uma atitude que não me é simpática, excessiva intencionalidade formal, muitíssimo 
de ‘voulu’, que me repele. (...) Mário de Andrade, polêmico, ligado a um Movimento, partiu de 
um desejo de ‘obrasileirar’ a todo custo a língua, de acordo com postulados que sempre achei 
mutiladores, plebeizantes e empobrecedores da língua, além de querer enfeá-la, denotando 
irremediável mau gosto. Faltava-lhe, a meu ver, finura, sensibilidade estética. (...) Será que 
há influências sutis, que a gente mesmo é incapaz de descobrir em si?” 
 
Claro, ele tratava de resguardar, como é natural, a própria originalidade: embora rejeitando-o 
para as trevas exteriores enquanto lingüística, nem por isso deixou de acompanhá-lo na 
temática nacionalista, seja pela busca de autenticidade ligada ao Brasil profundo, seja pelo 
refinamento expressivo. Ainda aqui, o movimento é dialético: sublimação do rude realismo por 
meio de esteticismo deliberado, apesar dos protestos em contrário e das proclamações 
reivindicativas. 
 
Com isso, tornaram-se clássicos de uma era anticlássica, o clássico sendo, como já se disse, 
não aquele que não imita ninguém, mas aquele que ninguém pode imitar, conforme ficou 
abundantemente provado no que se refere a Mário de Andrade e João Guimarães Rosa. Um e 
outro são tipos condenados à solidão dos homens superiores e à esterilidade genética, são os 
grandes mestres destinados a não procriar discípulos. 
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No Brasil, o termo sertão sempre carregou consigo uma forte dose de ambigüidade. No século 
18, designou as terras do interior, o lugar de desvio das povoações, domínio do desconhecido, 
área de ausência da mineração. A partir de então, seu sentido encontra-se articulado por uma 
dupla idéia: de um lado, a formação de um espaço interno, a perspectiva do interior; de outro, 
a configuração de uma realidade política, o deserto, a ausência de povoamento, a inexistência 
da ordem. 
 
Em certa medida, a própria formação das Minas Gerais, por exemplo, é tributária dessa 
duplicidade: Minas é o rosário das cidades interligadas por caminhos do ouro e dos diamantes, 
a região em contato constante com o mar, o mundo da ordem por onde a metrópole se 
transpôs ao interior. Já os Gerais, o interior, a inexistência do ouro, a ausência de governo, o 
abismo do desconhecido, a fronteira aberta, a possibilidade de expansão. Assim, os Gerais 
surgem subordinados às Minas - são sua oportunidade de expansão. Nesse sentido, sertão não 
é somente um ponto extremo ou um espaço vazio. É, ao mesmo tempo, um condicionante 
histórico e político da formação do País e uma paisagem fadada a desaparecer. Foi essa 
característica típica da experiência nacional brasileira - o fato de que o sentido da idéia de 
sertão transcende o de uma delimitação espacial precisa - que possibilitou sua transformação 
em um enunciado original capaz de ser absorvido pelo paradigma do republicanismo no País. 
 
Esse processo de absorção impôs à tradição do republicanismo brasileiro duas definições 
importantes. A primeira, ao considerar a gênese da idéia de sertão e a alta carga de valores do 
mundo público a ela associada na formação social, histórica e política da nação brasileira. A 
segunda, ao romper com tendência, até hoje muito freqüente nos meios intelectuais e 
literários do País, de naturalizar, de diferentes maneiras, a palavra sertão. Como conseqüência 
desse processo de absorção é sempre possível identificar, sensível à tópica do republicanismo, 
a existência de uma continuidade temática e de uma perspectiva original de interpretação do 
Brasil voltada para o tema do sertão. 
 
Não por acaso, foi Euclides da Cunha quem primeiro tratou de acrescentar ao imaginário 
político republicano a grande novidade da categoria sertão. Com efeito, em 1897, a 
impressionante derrota da terceira expedição militar contra Canudos e a morte de seu 
comandante, Antônio Moreira César, obrigou o Brasil republicano a contemplar, entre surpreso 
e temeroso, o gesto preliminar e fundador com que esse mundo rural silencioso, analfabeto, 
destituído de direitos e mergulhado em formas de trabalho semi-servil, tratou de forçar o País 
a enxergar, quem sabe, pela primeira vez, a instituição trágica de sua própria história.  
 
No impacto da experiência de cobrir o deslocamento das tropas republicanas, para o jornal O 
Estado de S. Paulo, durante a quarta e última expedição contra Canudos, o positivista Euclides 
da Cunha trocou de certezas, adotou nova perspectiva e sua história assumiu um tom de 
denúncia. Foi muito além da reportagem de guerra: insistiu em revelar o resultado provocado 
pelas secas na paisagem arruinada do sertão baiano e a devastação do meio ambiente 
produzida pelas queimadas no semi-árido nordestino; inscreveu na natureza uma persona 
dramática capaz de projetar no entrecho de sua narrativa imagens de medo, solidão, 
abandono; reconheceu no mundo sertanejo uma marca do esquecimento secular e coletivo do 
País. 
 
Mas, sobretudo, em Os Sertões, Euclides da Cunha teimou em duvidar das possibilidades 
políticas de uma República inegavelmente disposta a realizar o desejo de eliminação daquele 
outro e inteiramente diverso habitante do mesmo Brasil. A rigor, esse é o paradoxo com que 
ele alinhavou sua descoberta e seu principal argumento: a barbárie não estava confinada num 
recanto desconhecido e esquecido nos confins da Bahia, o litoral não se opunha ao sertão. O 
mesmo traço de fanatismo que alimentava a oratória delirante do Conselheiro fazia balançar, 
no peito dos soldados republicanos, os breves e as medalhas religiosas com a efígie de 
Floriano Peixoto; no insistente brado com que esses soldados invocavam continuamente a 
memória de Floriano havia um entusiasmo doentio e fanático análogo ao que os jagunços de 
Belo Monte utilizavam para saudar o Bom Jesus - “o mal era maior”, intuía Euclides, “não se 
confinara num recanto da Bahia”. “Alastrara-se. Rompia nas capitais do litoral.” 
 



Dito de outra forma: para além da narração de uma guerra havia também uma proposta de 
República desenhada no contrapé do argumento apresentado em Os Sertões, proposta que 
coloca em dúvida a existência de um Brasil unitário e homogêneo. Na realidade, essa é uma 
proposta que sofreu o impacto da descoberta e do estranhamento de Euclides da Cunha com a 
parte esquecida do País e, por isso mesmo, tornou-se particularmente adequada para revelar à 
consciência republicana a existência dos párias, uma gente condenada ao absurdo de viver 
“expatriada dentro da própria pátria”, como definiu o próprio Euclides. 
 
A presença da categoria pária na composição de uma tópica do republicanismo no País retoma, 
necessariamente, ainda que em parte, algo acerca do debate sobre os rumos da nação 
brasileira traçado pelo livro Os Sertões - alguma coisa sobre o encadear trágico de fracassos e 
de incompletudes protagonizados pelo choque descompassado entre o repertório de valores, 
princípios e escolhas da modernidade e o esforço de afirmação dos projetos de modernização 
do País. Ou, então, alguma coisa sobre os riscos da barbárie emergindo, nos pontos extremos 
do Brasil, em nome da República e da fixação de seus marcos de poder. 
 
TERRA SEM NOME 
No argumento de Euclides da Cunha, sertão é principalmente uma imagem do deserto capaz 
de surgir tanto no cenário seco, retorcido e violento do arraial de Canudos quanto em meio à 
solidão e ao abandono produzidos pelas grandes massas hídricas existentes na fronteira 
amazônica do Alto Purus: uma “paisagem sinistra e desolada”, que se consome sempre antes 
de se formar plenamente; uma terra sem nome ou história, marcada pela articulação lúgubre 
entre isolamento geográfico, povoamento rarefeito, homens errantes, memória perdida e 
linguagem dispersa. 
 
Ao desenhar na região de Canudos, no nordeste do Estado da Bahia, em 1897, um mundo que 
permanecia inacabado, aquém da história e da geografia da nação republicana, Euclides da 
Cunha incorporou os elementos que lhe permitiram introduzir na categoria sertão a ficção de 
uma terra mergulhada em tristeza profunda, imersa na ausência de valores do mundo público, 
nas linhas desviantes do progresso, na irracionalidade dos homens, no choque provocado por 
uma visão da barbárie possível - um “chão que tumultua, e corre, e foge, e se crispa, e cai, e 
se alevanta”. Mas, para além de Canudos, também entre os seringais da Amazônia, o sertão é 
apreendido como solidão, isolamento e perda, a força primitiva de uma região ainda em 
trânsito entre natureza e cultura, dominada pela resistência ao moderno e imersa na tradição: 
“A História não iria até ali”, imaginava o escritor. E essa afirmativa traduzia tanto uma 
representação do Brasil com sua abissal dimensão de vazio quanto a convicção de que, sugada 
por essa perigosa mas atraente barbárie, a própria República corria o risco de recuar no tempo 
e dissolver sua capacidade política de ação em impunidade, selvageria e tragédia. 
 
Na opinião de Euclides da Cunha, “o deserto invoca o deserto”, sugerindo, com isso, os sinais 
de uma história pouco edificante sobre a Republica brasileira, seu sonho de modernidade e 
seus projetos de modernização. Para ele, talvez essa seja, principalmente, a história de uma 
República sem compaixão, marcada pela indiferença entre homens e natureza, entre homens e 
coisas, entre o iluminismo civilizatório, a euforia do progresso técnico e o destino de uma 
gente que seguia “abrindo a tiros de carabinas e a golpes de machetes novas veredas a seus 
itinerários revoltos, e desvendando outras paragens ignoradas, onde deixariam, como ali 
haviam deixado, no desabamento dos casebres ou na figura lastimável do aborígine 
sacrificado, os únicos frutos de suas lides tumultuárias, de construtores de ruínas”. 
 
Sem dúvida, graças à obra de Euclides da Cunha, os homens da primeira geração republicana 
brasileira, nascidos na passagem do século 19 para o 20, conseguiram redescobrir o Brasil no 
sertão. Em boa medida, são os filhos dessa primeira geração - musicólogos, como Mário de 
Andrade e Villa-Lobos; indianistas, como Cândido Rondon; ensaístas, sociólogos e 
historiadores como Sérgio Buarque de Holanda; políticos profissionais, como Juscelino 
Kubitschek; sanitaristas, como Artur Neiva e Belisário Pena; militares, como os tenentes da 
coluna Prestes - os responsáveis por um movimento quase sempre on the road de 
questionamento e transformação das atitudes, concepções e sistemas políticos de conduta, 
movimento construído em torno da idéia de incorporação dos sertões e conseqüente encontro 
com o outro representado pelo homem brasileiro - um personagem invariavelmente visto como 



isolado, abandonado, doente, nômade, atrasado, resistente à mudanças, despossuído, mas em 
torno do qual ocorre, a partir de então, um processo de redescobrimento constante do Brasil. 
 
No decorrer dos anos da década de 1930, a idéia de incorporação dos sertões só se fez 
aprofundar, ganhando um ângulo de visão genericamente modernista ainda sob o impacto do 
processo de descoberta do País experimentado ao longo do período anterior. Mas foi somente 
no final dos anos 30 que outro escritor, Graciliano Ramos, enunciou a importância de projetar, 
no imaginário político brasileiro e ao lado de uma República repleta de ruínas precoces, uma 
poética da escassez, como contraponto à prevalência de um sentido modelar e hegemônico 
para a idéia de moderno, então em curso no País. 
 
Quando Graciliano Ramos compôs Vidas Secas, em 1937, estava diante de uma República sem 
a vocação da incorporação política e social de setores da sociedade que, até então, viviam 
inteiramente à sua margem. Contudo, a poética da escassez que ele introduziu na tradição do 
republicanismo brasileiro parece atuar a contrapelo do ideal de modernização que, autoritário, 
radicaliza a perspectiva do Estado como exclusivo agente de realização dos processos de 
unificação do País e de construção da nação. Sem dúvida, a ausência de marcos históricos 
claros em um texto como Vidas Secas, capaz de indicar, com rigor pouco usual, os problemas 
de exclusão política e social embutidos nos pressupostos de construção da identidade nacional 
e em seus mecanismos de integração, aponta para a espantosa improdutividade de um tempo 
que se arrasta, um tempo que passa em vão, pendula, num vai e vem infinito e que, no seu 
rastro, deixa tudo exatamente como estava. 
 
Por conta de seus personagens imersos na enorme improdutividade de um tempo capaz de 
alimentar os procedimentos da modernização brasileira e, simultaneamente, carecer de 
sentido, em Vidas Secas, o sertão de Graciliano Ramos deixou de significar apenas o deserto 
em que acreditava Euclides da Cunha, para transformar-se em uma condição particular de 
desterro - uma condição de desterro produzida pela República brasileira no interior do próprio 
País. A realidade desse sertão dolorosamente anômalo, aético e profundamente injusto, que 
vai se enraizando lenta e pesadamente no cotidiano dos personagens de Vidas Secas, o filho 
mais velho de Fabiano conseguiu a duras penas decifrar, apesar de seu vocabulário quase tão 
minguado como o papagaio que morrera no tempo da seca - “inferno”, insistiu, preciso, em 
conversa com a mãe. 
 
“A GENTE VIEMOS DO INFERNO” 
Cerca de vinte anos mais tarde, em 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek e, em 
meio ao que talvez tenha sido o mais impressionante programa de modernização do País, o 
personagem principal de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, irá retomar a mesma 
definição feita pelo garoto sertanejo, em 1937, para também tentar entender o único espaço 
social e geográfico que conhecia, o Brasil onde havia nascido: “A gente viemos do inferno”, 
definiu, com igual surpresa e amargura, o jagunço Riobaldo Tatarana. 
 
Durante os anos 30, Graciliano Ramos ainda podia imaginar que pátria não é apenas o sertão 
onde se nasce mas a República em que se vive. Provavelmente por essa razão, seus 
personagens também alimentavam, no âmbito de sua vivência mais íntima, a tênue esperança 
de chegar até a cidade, vale dizer, de experimentar a sensação de perceber que o chão 
emocional e doméstico em que cada um de nós pisa, guarda em si, mais do que sabemos, 
uma terra originária e comum a todos, a partir da qual todos podem viver livres e, portanto, 
onde nenhum deles carregaria mais a condição do próprio desterro. Em Guimarães Rosa, ao 
contrário, já não existe dúvida sobre os procedimentos e os rumos desse moderno ambíguo, 
capaz de produzir um mecanismo perverso no interior do qual o fortalecimento das cidades 
desagregava o sertão e seu universo de continuadas deformações sem, contudo, substituí-lo 
por uma expansão do ideal de cidadania. Nesse sentido, e de um modo muito específico, a 
narrativa de Grande Sertão: Veredas parece retomar o movimento final proposto por Vidas 
Secas para configurar a permanência dessa nova e absurda modalidade de desterro capaz de 
conformar o trágico destino de uma gente que ainda hoje se equilibra nos subúrbios do 
moderno, sem acesso aos bens, às leis, a um catálogo mínimo de direitos, ao mundo político 
da República: “E de repente aqueles homens podiam ser montão, montoeira, aos milhares, mis 
e centos milhentos, vinham se desentocando e formando, do brenhal, enchiam os caminhos 



todos, tomavam conta das cidades. Como é que iam saber ter poder de serem bons, com 
regra e conformidade, mesmo se quisessem ser? Nem achavam capacidade disso. Haviam de 
querer usufruir depressa de todas as coisas boas que vissem, haviam de uivar e desatinar. Ah, 
e bebiam, seguro que bebiam as cachaças inteirinhas da Januária. E pegavam as mulheres, e 
puxavam para as ruas, com pouco nem se tinha mais ruas, nem roupinha de meninos, nem 
casas. Era preciso de poder mandar tocar depressa os sinos das igrejas, urgência implorando 
de Deus o socorro. E adiantava? Onde é que os moradores iam achar grotas e fundos para se 
esconderem - Deus me diga?” 
 
Ao constatar a ausência de esperança de incorporação política na concretização do destino de 
Fabiano e de sua gente, Guimarães Rosa expandiu a suposição de Graciliano Ramos de que o 
processo de modernização da nossa sociedade, iniciado no final do século 19, é inexorável, 
mas seu resultado enquanto modo específico de fazer a experiência da vida política é 
fortemente ambíguo: “Aqui é cidade, diz-se que um pode puxar pelos seus direitos”, afirmava 
o capiau José de Tal, também conhecido como Zé Centeralfe. “Sou pobre, no particular. Mas 
eu quero é a lei.” 
 
Zé Centeralfe é personagem do conto Fatalidade, publicado no livro Primeiras Estórias, que 
parece ter sido organizado em torno do aparecimento de sinais expressos de enfrentamento do 
sertão com as experiências de despersonalização civil e de ordenação abstrata provocadas pelo 
processo de urbanização. Perante a lei que falta, lei excessivamente remota, postada além do 
alcance das vistas de Zé Centeralfe e sua gente - e, simultaneamente, também postada além 
dos olhos de nossa sociabilidade urbana - é forçoso reconhecer que todos fazem o que podem 
e fazem a lei como podem. Por conseqüência, insistiria Guimarães Rosa, ordem e 
transgressão, lícito e ilícito se confundem no mesmo fundo arcaico de violência e força 
prepotente, na mesma ocupação desordenada de espaço urbano e rural, na mesma 
desigualdade social ancestral que costuma ser atenuada ou adocicada com formas modernas, 
na aparência harmônicas, de mando e de obediência. 
 
Assim, para Guimarães Rosa, a previsível entrada do pária no mundo da cidade e nos 
procedimentos da modernização brasileira, transformando-se, enfim, num cidadão, não parece 
ser tão simples nem tão plácida como sonharam os homens da primeira geração republicana 
brasileira. Mais do que isso, talvez, existem alguns desdobramentos importantes para sua 
constatação sobre a extrema dificuldade encontrada pela República no Brasil em submeter a 
sociedade inteira ao fundamento da lei republicana, ao estabelecimento de uma vontade não 
arbitrária que se aplica a todos os brasileiros e, nessa aplicação, os torna livres por completo. 
Com essa constatação, Rosa tratou de orientar, no interior da imaginação literária brasileira, o 
deslocamento do tema das virtudes essenciais da vida cívica, para o reconhecimento da 
necessidade da lei como fundamento moderno da idéia de república. 
 
RUÍNAS DO DESENVOLVIMENTO 
Quando Guimarães Rosa publicou Grande Sertão: Veredas, Juscelino Kubitschek, recém-
empossado, ainda sonhava inventar cidades sempre voltadas para o futuro, capazes de 
representar um esforço de afirmação da nacionalidade, um desejo de integração do interior ao 
centro, do Brasil ao mundo, da tradição ao moderno. Para revestir o sonho de Kubitschek de 
solidez, o ano de 1956 marcou, também, o lançamento do mais ambicioso programa de 
modernização já apresentado ao País - o Programa de Metas - cujo conteúdo vinha da crença 
inabalável de Kubitschek na fórmula quase mágica do desenvolvimentismo como principal 
derivação da normativa modernista - fórmula que ele acreditava capaz de fazer brotar no 
Brasil e, no cenário latino-americano, uma sociedade industrial, urbana. 
 
Em certa medida, a narrativa de Grande Sertão: Veredas fez o registro detalhado das ruínas, 
fragmentos, detritos, resíduos de tudo aquilo que o Brasil modernizado pelo 
desenvolvimentismo de Kubitschek não conseguiu mais aproveitar e a República descartou por 
improdutivo: a massa de vaqueiros, tropeiros, jagunços, garimpeiros, romeiros, roceiros, 
caipiras, prostitutas, índios, velhos, mendigos, loucos, doentes, aleijados - uma gente que não 
vai a parte alguma, ninguém os reivindica, não são ninguém. Apenas uma multidão de 
depauperados e miseráveis que se desloca, sem parar, saindo do sertão, no rumo das grandes 
cidades, que simbolizam, como já havia ocorrido em Vidas Secas, sua última chance de escape 



de um mundo de necessidades e carências absurdas - e descobrem, ao fim da narrativa de 
Grande Sertão: Veredas, a completa inutilidade desse deslocamento. Graciliano Ramos talvez 
concordasse em chamá-los de párias. 
 
No sertão, completaria o mesmo Graciliano, a República esqueceu-se de realizar seu ideal 
plebeísta, esqueceu-se do desejo muito humano e essencialmente político de estender a todos 
os seus membros a oportunidade do exercício da cidadania. Contudo, no sertão onde 
Graciliano Ramos encontrou párias, Guimarães Rosa atualizou literariamente a figura 
fundadora do desterrado - e fez isso talvez para tentar compreender por que razão no Brasil, 
esse “outro Ocidente”, o contexto republicano da idéia de pátria é sempre estranho à sua 
possibilidade de realização histórica. 
 
Terra de párias e de desterrados, o sertão, por maior que seja, é o que não se vê: o fundo 
arcaico projetado sobre uma sociedade primitiva que vive longe do espaço urbano e o que é 
aparentemente seu avesso, uma cidade brasileira qualquer e todas as outras cidades do País, 
a que se deixou perder de seus princípios civis e a que já é apenas degradação de seus lugares 
públicos, a cidade concebida para expressar a modernização e a periferia miserável que fixou 
seu perfil. Ou,o argumento do próprio Guimarães Rosa: “Sertão é o sem-lugar que dobra 
sempre mais para adiante, territórios”. De fato, sertão é dobra: nem um, nem outro, mas o 
que se dá entre; não vai a lugar nenhum, refaz-se sempre no meio do caminho. Não por 
acaso, logo no início da narrativa de Grande Sertão: Veredas, o jagunço Riobaldo Tatarana, 
afirma convicto: “Lugar sertão se divulga: 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” - um mundo onde todas as coisas ainda estão por 
fazer, e seu avesso, o lugar do desterro de Fabiano e de sua gente, a terra onde o arraial de 
Canudos foi massacrado, o rio no qual o seringueiro do Alto Purus se arruína, a pequena 
história de uma República em que uma grande oportunidade se perdeu irremediavelmente. 
 
Nesse Brasil encharcado de ficção, onde o sertão é a única esperança de modernidade política 
para a República, brota uma continuidade temática e uma perspectiva original de interpretação 
do Brasil que organiza, no interior de uma mesma tradição, Euclides da Cunha, Graciliano 
Ramos e Guimarães Rosa. Dessa perspectiva de interpretação brota principalmente o encontro 
da imaginação literária brasileira com uma pátria de formato político invariavelmente instável e 
incerto, onde os ideais normativos da República sempre ainda estão por fazer-se e a 
modernidade parece surgir da tensão sem resolução entre o mais moderno, o mais arcaico e 
seus destroços. No esforço de interpretação dessa República, os autores fazem aquilo que 
podem: tornam visível o invisível, tiram a história do esquecimento e do oculto, recordam e 
manifestam aquilo que a palavra enuncia.Mais do que isso, como se sabe, não cabe a nenhum 
livro fazer por seu país.  
 
Leia mais 
 
O Brasil Jagunço  
Willi Bolle  
 
“Todo-o-mundo neste mundo é mensageiro”  
 
O banditismo, por enquanto, não consta dos manuais de História do Brasil. Dentre os grandes 
retratos historiográficos e sociológicos do País, só alguns poucos, como os de Euclides da 
Cunha, Caio Prado Jr. e Oliveira Vianna comentam o fenômeno. O autor d’ Os Sertões (1902), 
esclarece que nas eleições no interior do País se “arregimentava sempre o banditismo 
sertanejo”. Ele se revolta com uma “justiça” que “parlamenta com os criminosos e acaba 
ratificando [COM ELES]verdadeiros tratados de paz, sancionando a soberania da capangagem 
impune”. Há muito tempo Crime e Lei dialogam e se entendem na sociedade brasileira; aqui o 
crime é parte integrante das estruturas políticas. 
 
Mas é somente com Grande Sertão: Veredas (1956) que o problema do crime ganha, nos 
retratos do Brasil, a dimensão complexa que tem na realidade. Guimarães Rosa narra uma 
história de bandos de jagunços que, por volta de 1900, organizam o crime e exercem o poder 



no planalto central do País. O conceito por ele criado, “o sistema jagunço”, contribui para fazer 
do romance uma forma de pesquisa. Em plena era desenvolvimentista, quando se inicia a 
construção de Brasília, o romancista focaliza a persistência de estruturas arcaicas. Por meio de 
um narrador que “se lembra das coisas, antes de elas acontecerem”, ele desenhou 
visionariamente o quadro de uma sociedade - a nossa - que se criminaliza à medida que 
avança no caminho da modernização. 
 
O que faz a diferença qualitativa de Grande Sertão: Veredas em comparação com os retratos 
historiográficos e sociológicos do Brasil, é que a representação do banditismo não se resume 
numa discussão temática ou ideológica, mas impregna a feitura formal do texto. O mundo do 
crime é apresentado por um de seus próprios agentes; a narração do jagunço Riobaldo 
proporciona ao leitor uma visão de dentro. Neste romance, com cerca de 1.300 falas diretas, o 
sistema jagunço aparece como uma grande constelação de discursos. Entende-se aqui 
discurso, no sentido de Michel Foucault, como a representação verbal de uma instituição - que 
existe também fora da obra ficcional e condiciona a fala de todos seus integrantes. O narrador 
é um jagunço letrado. Com isso, a narração configura-se como uma mediação entre o mundo 
da violência (o bruto sertão) e da urbanidade (o espaço de uma educação superior e da norma 
culta). 
 
A construção do protagonista-narrador como guerreiro letrado faz com que Riobaldo se situe 
numa linhagem que começa na Antiguidade com uma figura como Júlio César e desemboca na 
Era Moderna, em Cervantes, no tópos das Armas e das Letras. A combinação dessa dupla 
competência caracteriza a “formação do patronato político brasileiro”, como mostrou 
Raymundo Faoro em seu estudo Os Donos do Poder (1958). Trata-se de uma aliança entre o 
poder patrimonial, fundamentado na propriedade particular (os latifundiários-coronéis com 
suas milícias), e o estamento, isto é, os letrados (peritos em leis), que formam a corporação 
dos altos funcionários do Estado. 
 
Como Riobaldo usa sua competência nas letras, iniciada com a aprendizagem da “gramática” e 
o “estudo pátrio”? Modestamente, apresenta-se como leitor de almanaques, vidas de santo e 
romances. Mas não nos enganemos: efetivamente, ele emprega seu talento para conhecer o 
funcionamento da máquina do poder. “Estudei foi os chefes”, declara ele por ocasião do 
julgamento de Zé Bebelo, e isso nos leva a conhecer a retórica do sistema jagunço. 
 
À narração de Riobaldo subjazem as tradicionais histórias apologéticas dos “fazendeiros 
graúdos mandadores”, os coronéis. Ele adapta e modifica esse padrão, apresentando 
inicialmente os chefes jagunços numa visão romântica e idealizada, para em seguida 
desconstruir essa mitificação. Ao retrato de Medeiro Vaz, que põe fogo em sua própria fazenda 
a fim de sair pelo mundo “para impor a justiça”, ele contrapõe o caso do homem que se 
enforcou por medo dos medeiro-vazes. Quanto a Joca Ramiro, que também guerreava “por 
justiça e alta política” e “só em favor de amigos perseguidos”, Riobaldo se pergunta: por que 
um chefe de tão “nobres costumes” mantinha como subchefes o “bruto comercial” Ricardão, e 
o “monstro” Hermógenes, que “tirava seu prazer do medo dos outros, dos sofrimentos dos 
outros”. 
 
Sem dúvida, dinheiro e medo sempre foram fatores de peso na vida política e dessa forma as 
figuras prosaicas e negativas do romance proporcionam uma visão não camuflada das 
estruturas de poder. O que ocorre no episódio do julgamento é na verdade um arranjo muito 
pouco civilizado entre o chefe da oposição, Joca Ramiro, e Zé Bebelo, partidário do governo: 
ratifica-se assim o sistema de poder vigente, isto é, legitima-se a guerra perpétua, à custa da 
população. O acordo é sintetizado por Riobaldo com a fórmula de dar ao réu “condena de 
absolvido”. Uma flor retórica que encontra uma réplica à altura. Com palavras toscas, porém 
lúcidas, o raso jagunço Gú observa ironicamente que o acordo serve não tanto para quem é 
“braço d’armas”, mas para os chefes, que assim se garantem mútua proteção: “A guerra fica 
sendo de bem-criação, bom estatuto...” 
 
Riobaldo, longe de ter acabado com a jagunçagem, como afirma, é um eloqüente exemplo de 
como o sistema jagunço se reproduz. Sua aprendizagem das artimanhas do poder se dá 
sobretudo através do convívio com Zé Bebelo, que pretende “liquidar com os jagunços, até o 



último” e assim eleger-se deputado. Riobaldo desempenha as funções de professor, secretário 
e orador de comícios do seu chefe. Na Fazenda dos Tucanos, onde Zé Bebelo lhe ordena “larga 
o rifle Escreve”, flagramos o instantâneo emblemático: o letrado a serviço do poder. Em meio 
a tudo isso, não podemos abstrair do fato de esses personagens serem criação de um 
funcionário do alto escalão do governo, que conhecia perfeitamente a máquina da retórica e do 
poder. 
 
Conforme os ensinamentos de Maquiavel, a dissimulação é própria do discurso dos soberanos. 
Segundo um teórico barroco: “Dissimulamos o que somos, simulamos o que não somos.” Em 
Grande Sertão: Veredas, o discípulo acaba superando o mestre. Na Fazenda dos Tucanos, 
Riobaldo protestou diante da tentativa de traição de Zé Bebelo em nome de “nós, pobres 
jagunços”. Mas nas terras do fazendeiro seô Habão, que cobiça os jagunços como enxadeiros, 
ele muda de identidade: “O senhor conhece meu pai, fazendeiro Senhor Coronel...?!” O 
aspirante a chefe reproduz o molde da traição. Está pronto para fazer o pacto com o Demo, 
meio que lhe permite passar de raso jagunço a chefe de jagunços: fazer um “trato de iguais 
com iguais”, em que ele será a parte que dá as ordens. 
 
Uma vez instituído como chefe, Riobaldo legitima a guerra com a promessa de trazer “glória e 
justiça”, de “impor paz inteira neste sertão” e de “obrar vingança pela morte atraiçoada de 
Joca Ramiro”. Ao mesmo tempo, apresenta a jagunçagem como instituição por excelência para 
resolver os problemas sociais. “Eu pretendia retirar aqueles, todos, destorcidos de suas 
misérias” - justifica Riobaldo o aliciamento da mão-de-obra “à mansa força”. Na prática, seus 
grandiloqüentes programas são desmentidos pelo fato de seu bando ir “extorquindo vantagens 
de dinheiro” por toda a parte - eis o que ele define como o “sistema jagunço”. “Queria ser rico 
em paz: para isso guerreava” - até que ponto esta caracterização do personagem Ricardão não 
se aplicaria também ao “herói” Riobaldo, que termina sua carreira de empresário e caçador de 
jagunços como membro da classe dominante? 
 
O fato de o narrador ter feito um pacto com o “Pai da Mentira” afeta também sua comunicação 
com o leitor. Em que medida podemos confiar num relato que lida constantemente com “as 
formas do falso”? Riobaldo usa a narração conforme a retórica clássica, como parte 
constitutiva de um discurso diante do tribunal. É a fala de um dono do poder que se auto-
acusa e se legitima com o objetivo de ser absolvido pelo interlocutor e pelo leitor. Nessa 
situação, a estratégia básica de Riobaldo consiste em apresentar-se como um mediador digno 
de confiança. Como discernir até que ponto se trata de um narrador confiável ou de uma mera 
encenação da credibilidade? 
 
Na arte oratória distinguem-se basicamente duas modalidades. Por um lado, a arte da 
persuasão, que privilegia a construção da credibilidade em detrimento da verdade; por isso, é 
chamada também de arte de enganar. Dentro dessa tradição, Maquiavel explica 
detalhadamente “como os príncipes devem manter sua credibilidade”. Por outro lado, existe a 
retórica como busca da verdade e da justiça; baseada na ética do homem justo e bom, é a 
ciência de falar bem. Simultaneamente não-confiável e confiável, o narrador Riobaldo lança 
mão de ambas as retóricas. O que nos permite distinguir entre as duas, são frestas 
autocríticas em suas falas, comentários críticos dos discursos de outros personagens e 
montagens contrastivas operadas pelo próprio escritor, em suma, a poética metanarrativa. 
 
Por que a opção de Guimarães Rosa por um narrador pactário? Trata-se de um mediador 
dialético que traduz a complexidade da posição do intelectual. Esse narrador - e, num outro 
nível, o escritor - expressa o ponto de vista de um dono do poder, ao mesmo tempo em que 
dá voz às pessoas do povo que não dispõem de recursos equivalentes de expressão. É uma 
estratégia dupla, paradoxal e contraditória, um sistema refinado de mediação. Como o 
narrador pactário mergulha profundamente na retórica da dissimulação - nos moldes de Zé 
Bebelo, “o Deputado”, que representa o poder instituinte das leis, ou seja, o poder fundador do 
Estado -, ele é também capaz de trair esse uso diabólico da linguagem, em nome de um 
“Deus” que “é traiçoeiro”. Esta seria, em última instância, a meta narrativa de Guimarães Rosa 
como preceptor luciférico do Brasil. 
  
Leia mais 



 
A releitura de um clássico  
Karla Dunder  
 
A Estação da Luz da Nossa Língua é um espaço eclético, que funciona como um centro cultural 
para a valorização da língua portuguesa e como museu, responsável por colocar ao alcance do 
público a obra dos maiores escritores brasileiros. Bia Lessa, diretora de teatro, cineasta e 
também a responsável pela cenografia do setor de arte barroca da Mostra do 
Redescobrimento, que cobriu com flores todos os santos - fato que provocou polêmica entre 
críticos - montou uma instalação sobre o livro Grande Sertão: Veredas. No embalo das 
comemorações dos 50 anos do clássico do escritor mineiro. 
 
O romance pode ser lido em fragmentos espalhados em tonéis com água, no chão e até 
mesmo no teto. “Não queria fazer uma obra didática e a idéia não era fazer algo interativo. 
Minha preocupação foi espelhar a intenção de Guimarães Rosa, instigar o leitor ao ponto de 
fazê-lo entrar no universo rosiano”, explica. Para ela é importante que o público esteja atento 
a todos os detalhes e busque algo mais, que entre de fato na instalação.  
 
Todos são convidados a construir um entendimento próprio sobre Grande Sertão: Veredas. “O 
conhecimento é um processo, a proposta é que as pessoas procurem entender o livro, o autor 
e reflitam. Por essa razão não utilizei imagens, porque elas simplificariam a obra de Rosa. O 
texto tem um impacto grande, em alguns momentos pode ser considerado hermético, não 
queria tornar a instalação fácil”, diz. “Creio que, como no livro, talvez o primeiro impacto seja 
o de estranhamento, mas depois a leitura se torne fluida.” 
 
Bia Lessa elegeu o aspecto da construção da linguagem e explicita isso ao utilizar materiais de 
construção usados. “Cada objeto carrega a sua história e somadas, elas criam um outro 
universo.” Entre as peças que compõem a instalação: tijolos, terra e os galões com água. 
Questionada sobre a fragmentação do texto, a artista explica: “Selecionamos alguns trechos 
para colocar nesses espaços, a obra inteira foi disposta no teto. Esse é um texto que não tem 
sentido se for fragmentado.” No entanto, Bia fez três divisões. 
 
A primeira representa o Diabo, feita de terra, que de acordo com a artista funciona como uma 
metáfora do medo de Riobaldo. A terra desaparece com o vento, mas também se fixa em 
algum lugar. A segunda estação é dedicada a Diadorim, composta pelos galões com água. Os 
textos foram escritos no fundo, as palavras aparecem invertidas, o que representa a dualidade 
presente no personagem. “A água é sedutora, como Diadorim, ela se esconde e se revela. 
Também escolhi a água, porque Riobaldo encontra Diadorim em um rio.” 
 
Por fim, o espaço dedicado a Riobaldo. O público é obrigado a subir uma escada e se depara 
com escombros. “Essa é possibilidade de construir as principais questões da vida, assim como 
o Riobaldo teve de se confrontar para entender seus sentimentos.” A instalação Grande 
Sertão: Veredas tem caráter temporário, deve circular pelo Rio, Salvador e Portugal.  
 
Leia mais 
 
Florduardo e sua venda  
Walnice Nogueira Galvão  
 
"O mundo não dá a ninguém inocência nem garantia"  
 
Em plena elaboração de Corpo de Baile e de Grande Sertão: Veredas, morando longe de sua 
Cordisburgo sertaneja, Guimarães Rosa escreveria com freqüência ao pai, dono de uma venda 
naquela cidade. Seu pai era um manancial de sagas sertanejas, a exemplo de Selorico Mendes, 
“padrinho” de Riobaldo. O escritor pedia novas estórias portentosas, bem como confirmação ou 
pormenorização de antigas, dando como referência o mesmo ponto de encontro - a venda. 
Entre os vários itens de uma consulta dirigida ao pai, um deles reza: “Descrição de pessoas da 
roça, as mais interessantes, que vinham à venda, em Cordisburgo.” 
 



Em nova oportunidade, voltará à carga: “Outra coisa, que muito gostaria de ter, são as 
lembranças da Venda, em Cordisburgo: qual a época do ano em que se vendia Mais? quando 
era que os lavradores dispunham de mais dinheiro, etc.?” 
 
Nessa numerosa correspondência, as solicitações de achegas sobre coisas e pessoas da terra é 
insistente, e já se faziam notar desde a nova redação de Sagarana, que viria a ser publicado 
em 1946; como nesta, na qual o assunto em pauta é este livro: “O sr. irá gostar, e muito, 
estou seguro, pois nele verá muita coisa do interior, muitas cantigas, como epígrafes (ex.: “Ao 
meu macho rosado, carregado de algodão, etc.”, “Tira a barca da barreira, etc.”, “Eu quero ver 
a moreninha tabaroa, etc.”), muita coisa, enfim, que lhe dará boas recordações.” 
 
Na mesma carta, planeja uma viagem a Cordisburgo para o mês seguinte, utilizando ônibus, 
trem e montaria, em companhia de um amigo. Convida o pai, que aceita, conforme a carta 
seguinte registrará. Especifica qual é o intuito que o impele: “...preciso de aproveitar a 
oportunidade para penetrar de novo naquele interior nosso conhecido, retomando contacto 
com a terra e a gente, reavivando lembranças, reabastecendo-me de elementos, enfim, para 
outros livros, que tenho em preparo. Creio que será uma excursão interessante e proveitosa, 
que irei fazer de cadernos abertos e lápis em punho...” 
 
Antes do fim do mês de novembro, a correspondência confirma a anuência do pai e marca 
datas imediatas para a viagem: “Fiquei muito contente com a ida do Papai, que já deve ir 
recordando e alinhando lembranças interessantes de coisas vistas e ouvidas na roça - caçadas, 
etc. - que possam servir de elementos para outro livro, que vou preparar.” 
 
Tendo saído Sagarana, depois de muitas indagações e respostas do pai, as solicitações para os 
dois novos livros ultrapassam os meros dados sobre coisas e traços típicos, avançando para 
anedotas mirabolantes, as quais, embora não faltassem no livro do momento, inçariam toda a 
obra subseqüente. E isso logo no ano seguinte, 1947, tendo-se em mente que a elaboração de 
Corpo de Baile e de Grande Sertão: Veredas tomaria perto de dez anos: “Da sua (carta), da 
outra, anterior, ri-me à vontade, com a história do homem que levou os cachorros para a 
fazenda, e ao fim de um ano voltou... latindo! Por falar nisso, pediria que o senhor me 
mandasse por escrito, quando tiver tempo, as palavras pronunciadas pelos homens que 
carregavam o defunto, aqueles que acabaram se sumindo com ele, na estrada, e que eram 
(Deus nos livre!) dois demônios. Lembra-se da história que o senhor contou? Também as 
palavras daquela outra história: do homem que apostou que iria buscar um osso no cemitério 
(- Esse não, que é do meu irmão! - etc.) Não me recordo das palavras que o homem disse, ao 
entregar o osso aos companheiros. Creio que ele disse: “Está aqui, e corram, que o dono dele 
vem aí atrás!”; Está certo?” 
 
Os pedidos de expansão e amiudamento das informações fornecidas pelo pai, com 
esclarecimentos sobre a maneira de aproveitá-las, são oportunos para que se compreenda 
algo dos métodos de criação do escritor: “Mas, o que mais me interessa é a história do Juca 
Ferreira, aquele que vinha fazendo festas, com a viola, pelo Rio das Velhas, até Pirapema. 
Lembro-me de que era fazendeiro e tinha tenda de ferreiro, mas mais não sei. Imaginei uma 
história, tendo-o como personagem, e para isso precisava de saber mais detalhes. Se o senhor 
se lembrar de alguma coisa a respeito dele e das suas excursões festivas, mande-me, por 
favor. Também, sempre que se lembrar de cantigas ou expressões sertanejas legítimas, 
ouvidas de caipiras nossos, de Cordisburgo ou Gustavo da Silveira. E tudo que se refira a 
vacas e bezerros.”  
 
Por volta dessa época, comenta com o pai uma viagem ao Pantanal mato-grossense, origem 
de Com o Vaqueiro Mariano, publicado no Correio da Manhã em 1947 e em edição fora de 
comércio no mesmo ano, para ser recolhido bem mais tarde em Estas Estórias. E, no fim da 
década, servindo em Paris, já vai planejando para o pai outra de suas famosas expedições 
venatórias, mas de caçador de palavras e estórias, para um futuro não tão imediato: “...sonho 
com o dia em que voltarei ao Brasil, daqui a 4 anos, para então tirar o meu ano de licença-
prêmio, e consagrá-lo a viajar pelo interior de Minas: descer o rio das Velhas em canoa, ir a 
Paracatu, e outras excursões. Agora, por exemplo acha-se aqui em Paris o Dr. Melo Viana, que 



vai todos os anos caçar onças e outros bichos, naquela região paracatuana, e já me convidou 
para ir com o grupo, quando estiver no Brasil.” 
 
Em 1952 estará por aqui, integrando uma vaquejada com 600 participantes profissionais de 
vários Estados nordestinos, como ele encourados a preceito, contando com a presença do 
presidente Getúlio Vargas e o comando do jornalista Assis Chateaubriand, o qual tinha 
inventado a “Ordem do jagunço”. O evento está na origem de outro texto, desta vez Pé-Duro, 
Chapéu de Couro, vindo à luz em O Jornal em 1952 e no livro póstumo Ave, Palavra. 
 
Se os pedidos de informações específicas ao pai são freqüentes, não deixa de acusar 
recebimento e de reconhecer a dívida: “Também fiquei contente por o senhor ter recebido os 
livros e estar gostando do Corpo de Baile. Como o senhor não deixará de ter notado, ele está 
cheio de coisas que o senhor me forneceu naquelas cartas e notas, extremamente valiosas 
para mim. Falando nisto, agora eu estou justamente relendo as mesmas, e passando para um 
caderno, classificadas e em ordem, todas as informações, para serem aproveitadas em futuros 
livros.” 
 
Nada desprezível contribuição do pai ao estilo do futuro autor é seu próprio onomástico. 
Enquanto Guimarães Rosa saíra da pia batismal como um corriqueiro João, sendo em criança 
chamado de Joãozito e Zito, seu pai, bem à maneira brasileira dos miríficos prenomes até 
então inéditos no registro civil, chamava-se Florduardo Rosa. Podemos presumir que a 
ruminação imaginosa de um tal nome contribuiu para deflagrar os processos lexicogênicos em 
que o escritor é mestre. Qualquer um - não é mesmo? - juraria que um nome como esse só 
pode ser invenção de um grande criador vocabular. Pois não é. Tão germânico em sua vetusta 
origem quanto Eduardo, Edgardo, Hermengarda, Luitgarde, etc., apresenta uma corruptela de 
Flodoardo (frod+hard = prudente e forte), que também resultou nos sobrenomes de Frouard e 
Froard. O mais célebre portador do nome foi um dos chroniqueurs, historiador francês do 
século 10º, sacerdote da catedral de Reims e santo. Só que, nestas plagas, o primeiro étimo, 
perdida a carga semântica original, foi assimilado a Flor -. Tomados juntos, prenome mais 
sobrenome telescopados (Flor + Rosa) ressoam na armação do nome da menina “turca” filha 
de Seu Assis Wababa, Rosa‘uarda, que duplica “rosa” em português e árabe, em Grande 
Sertão: Veredas. 
 
Mas a homenagem maior ficaria por conta de Recado do Morro, em Corpo de Baile, quando é 
batizado como Florduardo um dos dois padres missionários, pertencentes à ordem franciscana 
e conhecidos como capuchinhos, desses que andam aos pares em missões de reavivamento 
pelo sertão, como no episódio de Maria Mutema, no romance. Costumavam ser alemães ou 
provindos dos estados do sul do País, onde predominavam os daquela origem, já que eram 
louros, fortes, corados, falando com sotaque e entendendo a língua do dinamarquês Seu 
Olquiste. O que combina com a cepa germânica do onomástico: “...vinham chegando os frades 
- frei Sinfrão e frei Florduardo - e vinham enérgicos.” Sendo que o parceiro de Florduardo era 
“...um frade louro - frei Sinfrão - desses de sandália sem meia e túnica marrom, que têm casa 
de convento em Pirapora e Cordisburgo”. 
 
Anotações dos verdes anos vividos nos sertões de Minas permeiam toda a obra rosiana, onde 
se infiltram lances devidos a uma incontável comparsaria infantil. E à súbita descoberta da 
miopia, simultânea à revelação da beleza do mundo quando estreou óculos, a crítica tem 
atribuído a acuidade da narração de experiência similar no protagonista do conto epônimo 
Miguilim - verdadeira epifania que foi. 
 
Juntando todos esses fios, pode-se avançar a hipótese de que a venda paterna, celeiro de 
enredos, merece consideração como a matriz da fabulação mitopoética, enquanto o nome do 
pai seria o deflagrador dos processos lexicogênicos. E assim Guimarães Rosa foi desde cedo 
urdindo seu imaginário. 
 
Leia mais 
 
A tradição preservada  
Patrícia Villalba  



 
Logo que Grande Sertão: Veredas foi publicado, aos que diziam que o livro era de leitura difícil, 
João Guimarães Rosa repetia: “Vá a Cordisburgo, que você entenderá tudo.” Cinqüenta anos 
depois, a frase teve o sentido ampliado na terra natal do escritor. É que, além da paisagem 
que obviamente remete à obra, há um grupo de meninos contadores de histórias, anjos da 
guarda do nome Guimarães Rosa, e um “embaixador do sertão” que os conduz, o Mestre 
Brasinha. 
 
José Osvaldo dos Santos, de 54 anos, também começou uma vida de contador de histórias 
numa típica venda do interior, como Guimarães Rosa. Dono de uma loja, acostumou-se a ouvir 
todo tipo de conto atrás do balcão. “O mesmo tipo de história que ficou gravada na memória 
de Guimarães, que até os 9 anos freqüentava a loja do pai, aqui na cidade”, compara ele, com 
indisfarçável orgulho. 
 
Muito antes, há uns 30 anos, já havia descoberto a obra rosiana. Foi quando conheceu um 
personagem real, Juca Bananeira, que deu nome a um vaqueiro do conto Burrinho Pedrês, do 
livro Sagarana. Só depois de conhecer o personagem é que foi ler o conto. “E do conto, li a 
obra toda de uma vez. Fui ficando encantado”, lembra. 
 
Há dez anos, por coincidência, passou de contador de histórias no balcão a embaixador do 
sertão - seu filho Guilherme, então com 14 anos, foi recrutado como um dos 50 meninos do 
Grupo de Contadores de História Miguilim. Idéia de uma prima do escritor, Calina Guimarães, 
era uma maneira simpática de guiar o turista pelo Museu Casa Guimarães Rosa. “Calina 
cuidava de tudo sozinha, então eu percebi que algum pai daqueles meninos tinha de se 
prontificar a ajudar o grupo”, descreve Brasinha. “Os meninos encantaram os turistas, e 
passaram a receber convites para se apresentar em outras cidades. Rodamos o País todo.” 
 
Com a experiência, a maneira de contar dos meninos foi se aprimorando, transformando. Há 
quatro anos, Mestre Brasinha fez a primeira caminhada literária, onde um conto de Guimarães 
é revisitado com música e em movimento. No domingo passado, ele e os meninos estiveram 
em São Paulo contando Recado do Morro (do livro No Urubuquaquá, no Pinhém), no Parque do 
Ibirapuera, durante a Virada Cultural. Hoje e amanhã, Brasinha comanda uma caminhada 
literária no Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195), às 16 horas, gratuita. 
 
Agora, a pequena Cordisburgo, cidade de 8 mil habitantes a 120 quilômetros de Belo 
Horizonte, se prepara para a 18ª Semana Rosiana, marcada para ocorrer entre 10 e 15 de 
julho -, com uma série de palestras, teatro, música e contação de histórias. Com tanta 
programação, ainda mais neste 50º ano de Grande Sertão: Veredas, Brasinha mal vai à loja, e 
deixou o comércio nas mãos da mulher, Darci. Quando o pessoal da cidade sente falta e 
pergunta por ele, ela costuma responder, compreensiva e satisfeita: “Está por aí, rosiando.” 
 
Leia mais 
 
No calor da hora  
Antonio Candido  
 
"O passado também é urgente"  
 
Este romance é uma das obras mais importantes da literatura brasileira - jacto de força e 
beleza numa novelística algo perplexa como é atualmente a nossa. Não segue modelos, não 
tem precedentes; nem mesmo, talvez, nos livros anteriores do autor, que, embora de alta 
qualidade, não apresentam a sua característica fundamental: transcendência do regional (cuja 
riqueza peculiar se mantém todavia intacta) graças à incorporação em valores universais de 
humanidade e tensão criadora. 
 
É uma história de jagunços do Norte de Minas na forma do monólogo ininterrupto, sem divisão 
ou capítulo, de um velho fazendeiro narrando como se tornou membro e afinal chefe de bando. 
As ações giram em torno da vingança contra companheiros felões que mataram à traição o 
grande chefe de todos; mas o miolo nutritivo é - não sei se diga a expressão ou a 



personalidade do narrador, a cujo amadurecimento presenciamos no correr do livro. São, em 
todo caso, a estupenda visão do mundo e a inquietude interior elaboradas ao longo do seu 
fluxo de eloqüência e poesia. 
 
Há no livro uma estratificação de interesses, combinados e organizados a cada passo pelo 
autor na trama expositiva - do pitoresco regional à preocupação moral e metafísica. Mundo 
diverso da ficção regionalística, feita quase sempre “de fora para dentro” e revelando escritor 
simpático, compreensivo, mas separado da realidade essencial do mundo que descreve; e que 
enxerta num contexto erudito elementos mais ou menos bem apreendidos da personalidade, 
costumes, linguagem do homem rústico, obtendo montagens, não a integração necessária ao 
pleno efeito da obra de arte. 
 
Em Grande Sertão: Veredas, o aproveitamento literário do material observado na vida 
sertaneja se dá “de dentro para fora”, no espírito, mais que na forma. O autor inventa, como 
se, havendo descoberto as leis mentais e sociais do mundo que descreve, fundisse num grande 
bloco um idioma e situações artificiais, embora regidos por acontecimentos e princípios 
expressionais potencialmente contidos no que registrou e sentiu. Sob este aspecto, ao mesmo 
tempo de anotação e construção, lembra os compositores que infundiram o espírito dos ritmos 
e melodias populares numa obra da mais requintada fatura, como Bela Bartók. Comparada a 
semelhante processo, a literatura regionalista não ultrapassa a esfera do programa caipira. 
 
Há motivo para invocar o universo da música ao falarmos deste livro, não obstante tão 
acentuadamente plástico nas camadas externas. Em profundidade é governado, com efeito, 
por alguns temas que, uma vez apresentados, são desenvolvidos, recapitulados, variados, 
formando o verdadeiro fio condutor de tudo o que se expõe no plano da ação e da descrição, 
de modo a resultar a integridade quase obsessiva das diretrizes essenciais. Tema do Menino 
que se desdobra, como da predestinação, no companheiro Diadorim (mulher disfarçada em 
jagunço, sabemos afinal) e decide a carreira do narrador, Riobaldo. Tema do amor como 
aspiração e porto de inquietudes, extremamente complexo nas suas três encarnações de 
pureza, de sensualidade e impulsos obscuros: a bem-amada (“minha Otacilia, fina de recanto, 
em seu realce de mocidade, mimo de alecrim, a firme presença”); a meretriz (“era a que era 
clara, com os olhos tão dela mesma”); o amigo disfarçado (“aquele fino das feições que eu não 
podia divulgar, mas lembrava, referido, na fantasia da idéia”). Sobretudo, o tema do mal e da 
responsabilidade, encarnado na presença negada e sentida do Demônio - sem dúvida o maior 
personagem do livro no plano transcendente, como é, no plano físico, o Sertão, onde o 
narrador busca as veredas da verdade: “Uma receita, a norma dum caminho certo, estreito, de 
cada uma pessoa viver.” Por estranho que pareça, esta narrativa sertaneja de experiências 
profundas com Mundo, Diabo e Carne, é sobretudo um livro absorvido por certos problemas, 
sobretudo o da conduta, abordado de um ângulo que os existencialistas chamariam do “ser-
no-mundo”. 
 
Para conter tanta riqueza plástica e emocional, Guimarães Rosa uniu pitoresco e essencial 
numa técnica narrativa admirável, marcada pelo vaivém, o parêntese, a antecipação, a 
digressão, a retomada - que ampliam a nossa percepção em amplitude e profundidade - para 
desembocar na linha reta e palpitante da terça parte final, quando Riobaldo assume o destino 
nas mãos, disposto a aceitar o bem e o mal. Refinamento técnico e força criadora fundem-se 
então numa unidade onde percebemos, emocionados, desses raros momentos em que a nossa 
realidade particular brasileira se transforma em substância universal, perdendo a sua 
expressão aquilo que, por exemplo, tinha de voluntariamente ingênuo na rapsódia dionísiaca 
de Macunaíma, para adquirir a soberana maturidade das obras que fazem sentir o homem 
perene.  
 
O texto acima foi publicado pelo crítico Antonio Candido no primeiro número do Suplemento 
Literário do Estado, em outubro de 1956. 
 
Leia mais 
 
Rosa para Goethe  
André Nigri / João Pombo Barile  



 
"Pela língua começa a confusão"  
 
Confesso com muito prazer que Meyer-Clason me convenceu de que uma passagem de meu 
romance era mais convincente em alemão que em meu original. A declaração foi dada por 
João Guimarães Rosa na célebre entrevista ao escritor e jornalista alemão Günther Lorenz, em 
1965. O autor se referia a Curt Meyer-Clason, um alemão que ousou transportar para a língua 
de Goethe a obra-prima do escritor, Grande Sertão: Veredas. Rosa se referia a Meyer-Clason 
como o melhor do seus tradutores e o melhor tradutor do mundo. Comerciante que teve de 
deixar a contragosto a escola muito cedo, Meyer-Clason veio para o Brasil durante a Segunda 
Guerra e, nessa época, aprendeu o português. Quando voltou para a Alemanha, mudou o 
rumo de sua vida e enveredou pelos caminhos da tradução. Traduziu vários livros de 
Guimarães Rosa e se tornou seu amigo pessoal, por meio de copiosa correspondência. Esse 
homem, a quem Rosa se referia como “um diabo de homem, um gênio da tradução”, vive hoje 
aposentado em Munique. Está com 94 anos e não traduz mais. De lá, ele concedeu por 
telefone esta entrevista ao Estado.  
 
Como foi o seu primeiro contato com Guimarães Rosa?  
 
Depois que voltei do Brasil, sentia muita saudade do País e comecei a freqüentar uma 
comunidade brasileira aqui em Munique. Certa vez, em um jantar com o cônsul perguntei para 
ele o que havia de novo na literatura brasileira. Ele então me falou de Guimarães Rosa, um 
autor difícil de ler. Então escrevi para Rosa e começamos a nos corresponder. Ele sempre me 
mandava seus livros. Ficamos amigos e consegui a publicação de um livro seu por uma 
pequena editora de Colônia. Mas Rosa sabia que sua obra era quase intraduzível. Foi então 
que se ofereceu para ajudar na tradução. Comecei a traduzir sua obra. Escrevia fazendo 
muitas perguntas e ele respondia. Corrigia alguns trechos e mandava desenhos de 
instrumentos e frutas brasileiras para me ajudar a visualizar o que parecia intraduzível.  
 
Quanto tempo o senhor demorou para traduzir o Grande Sertão? 
 
Creio que levei de seis a oito meses.  
 
O senhor conheceu a região onde o livro se passa ? 
 
Não. Eu apenas conheci Belo Horizonte, a capital de Minas. 
 
Rosa, em uma das cartas que escreveu para o senhor, afirma que o alemão era o idioma mais 
apto para captar e refletir todos as nuanças da língua e do pensamento de sua própria obra. O 
senhor pensa o mesmo?  
 
Ele escreveu isso em uma das primeiras cartas. Rosa viveu em Hamburgo e em Bremen, 
capitais da costa. Aqui na Alemanha, ele apenas viveu em ambientes urbanos. Nunca conviveu 
com gente do campo. Apenas com gente culta ou pelo menos civilizada das cidades, mas acho 
que ele tinha razão. Ele adorava o alemão.  
 
Então qual foi a solução encontrada pelo senhor para traduzir a “língua de Rosa”. O senhor se 
valeu dos vários dialetos alemães? 
 
Sua linguagem do sertanejo é difícil de ser traduzida. Se tentasse criar uma língua de, 
digamos, “caboclos alemães”, das várias províncias alemãs, teria sido um erro grave, já que o 
leitor alemão teria sido tirado do ambiente brasileiro. Inventei então uma língua nova. Uma 
linguagem que não fosse da cidade, uma linguagem diferente que pudesse acompanhar o tom 
e a música da língua brasileira. O alemão do Grande Sertão é facilmente compreendido pelo 
leitor. Ele apenas percebe que não é uma linguagem usual. Criei uma ilusão para expressar as 
intenções do gênio sertanejo. 
 
Fale um pouco das outras traduções do livro. O que Rosa achava da sua tradução para o 
inglês? 



 
Rosa também trocou muitas cartas com sua tradutora para o inglês. Mas a tradução inglesa foi 
uma versão social, política, urbana. Seguramente não pegou o aspecto da terra. Ele não 
gostava da tradução. Ele, digamos, aceitou a tentativa desta senhora urbana, muito culta, 
muito fina. Mas como esta mulher nunca tinha vivido no Brasil seguramente nunca pisou na 
terra do interior para compreender, mesmo de longe, a mistura do português do mineiro e do 
índio. Ela era uma norte-americana urbana que não viveu no interior do Brasil. Por isso, nunca 
poderia conseguir uma identificação com o pensar e o sentir do homem do interior e nem 
reinventar o teor, o gosto, o ouvido, o som da fala. Para mim, que vivi no Brasil quando 
jovem, tinha alguma intuição com o sentir do brasileiro. E por isto creio que minha tradução 
conseguiu reativar, imitar, recriar um pouco o âmbito, o sentir do homem brasileiro do interior. 
Esta era minha ambição mais alta e o Guimarães Rosa, se bem me lembro, com sua intuição 
de grande artista, sentiu que o tom e som da minha fala tinham uma qualidade igual.  
 
Rosa uma vez disse que a filosofia é a morte da linguagem. O que ele achava da versão de 
seus livros para o francês? 
 
Ele realmente acreditava que a filosofia fosse a morte da linguagem. Uma vez ele me disse: 
“Curt, se o filósofo francês Descartes escreveu ‘Cogito, ergo sum (Penso, logo existo), eu diria 
que o brasileiro ‘Canto, ergo sum’ (Canta, logo existe). Sabe o que ele queria dizer com isso? 
Que a língua francesa tinha uma sintaxe muito estreita e que não conseguia abranger a 
sintaxe brasileira. Quem conhece a literatura francesa vê isso de imediato: a lógica é que 
predomina. E a lógica adoece a expressão poética do português rosiano. E a lógica não é o 
centro da prosa lírica rosiana. A lógica humanista da Europa era o inimigo número um da sua 
língua de autor-poeta do Brasil. A lógica que sai da cabeça, mas não do corpo. Não da intuição 
da alma. A poesia começa onde termina a filosofia. E a obra de Rosa não é filosófica. O centro 
é a magia. A magia contra a lógica. 
 
Rosa era um homem místico ? 
 
Sim. O misticismo era a raiz desse artista de âmbito mundial, que viveu sua infância no 
interior de Minas. O conselho mais importante que ele deu para mim foi: abstenha-se 
totalmente de fazer uma tradução lógica. A lógica era para ele o meio mais banal, mais 
primitivo. 
 
Rosa ainda é lido na Alemanha ? 
 
Creio que não. A Europa hoje só vive de encrencas políticas, sociais, militares e econômicas. 
De maneira que eu creio: mesmo a lírica citadina de um Carlos Drummond de Andrade já não 
tem mais mercado. A última edição do Grande Sertão foi nos anos 80. 
 
Leia mais 
 
Um dândi com os pés na terra  
Antonio Gonçalves Filho  
 
Entre as preciosidades da biblioteca do empresário José Mindlin, a maior entre as particulares 
do País, figura a primeira edição de Os Lusíadas (1572) e a primeira edição ilustrada dos 
Sonetos de Petrarca (1488), mas seus olhos preferem repousar sobre outra raridade: os 
originais do livro Grande Sertão: Veredas, publicado em 1956. Mindlin é dono não só do 
original datilografado por Guimarães Rosa como ostenta uma primeira edição corrigida pelo 
próprio autor, de quem foi amigo. Conheceu-o em Paris dez anos antes da publicação de seu 
maior romance e admite que sua primeira impressão não permitiu perceber a estatura do 
autor. “Era um gênio, mas parecia um homem de dupla personalidade, um almofadinha com 
bom papo, que me passou, no primeiro encontro, uma sensação de futilidade.” 
 
Mindlin e Rosa costumavam passear pela ruas parisienses xeretando livrarias e trocando 
idéias. “Mas ele, elegante, nunca disse que era escritor”, diz. “Só fui descobrir isso quando 
voltei ao Brasil”, conta Mindlin. O livro Sagarana, que também figura em sua biblioteca numa 



edição corrigida pela caneta do próprio Rosa, acabara de ser publicado aqui (em abril de 
1946). Em setembro, o empresário começou a ler a obra e ficou surpreso. Tentava, de algum 
modo, ligar a figura do dândi à prosa inventiva e profunda dos nove contos desse livro que 
começou a ser escrito em 1937 e prenuncia, em sua epígrafe, o tema de Grande Sertão: 
Veredas: a luta entre duas forças antagônicas num território ainda a ser nomeado. “Por mais 
que tentasse, não conseguia pensar no autor como aquele diplomata vaidoso que havia 
conhecido em Paris”, conta Mindlin. 
 
Das sagas morais de Sagarana, Mindlin destaca A Hora e a Vez de Augusto Matraga, 
lembrando que seu amigo Antonio Candido, grande crítico e professor de literatura, foi o 
primeiro a reconhecer Rosa como um futuro clássico. Mindlin, desde então, ficou tão fascinado 
pela obra que não sossegou enquanto não conseguiu comprar os raros originais de Grande 
Sertão: Veredas. No século que passou, afirma, convicto, “não há nada comparável em 
literatura a Guimarães Rosa, a não ser Proust”. 
 
A invenção lingüística de Rosa revela uma musicalidade que, segundo o bibliófilo, fica ainda 
mais rica quando o livro é lido em voz alta. Para provar sua tese, gravou há quase dez anos o 
primeiro audiolivro brasileiro ao lado dos professores Antonio Candido e Davi Arrigucci Jr. com 
sete episódios do romance. Queria provar que é possível a qualquer leitor assimilar a prosa 
inventada de Rosa e derrubar o mito de ser um autor intransponível. Como seria árido gravar 
todo o livro, foi feita uma seleção de episódios.  
 
Muitas dúvidas levantadas pelos tradutores de Guimarães Rosa dão razão a leitores que se 
perdem por seu Grande Sertão. Mindlin conserva as cartas trocadas entre o autor e o tradutor 
italiano Edoardo Bizzarri. Parte da correspondência entre os dois foi publicada num livro 
editado pela Nova Fronteira, que reúne as cartas trocadas durante o processo de tradução de 
Corpo de Baile, em que Rosa revela a origem dos neologismos e esclarece dúvidas sobre 
expressões regionais a Bizzarri (como se sabe, Rosa misturava palavras de outros idiomas e 
adaptava outras a seu sertão léxico). Essas cartas foram compradas da atriz Olga Navarro, que 
foi amiga do ex-partisan italiano Bizzarri (1910-1975), quando o mesmo dirigia o Instituto 
Italiano de Cultura em São Paulo. 
 
Já os originais de Corpo de Baile, Ave Palavra e Tutaméia, segundo Mindlin, foram comprados 
da própria editora José Olympio, que vendeu seu acervo ao enfrentar sua derradeira crise 
financeira antes de ser vendida. “Tudo isso vai para a Universidade de São Paulo”, diz com 
orgulho cívico o colecionador, que passou toda a sua vida atrás dessas raridades . Elas já 
ajudaram muitos mestres e alunos a esclarecer dúvidas sobre Rosa e outros grandes autores. 
Foram 79 anos dos 92 já vividos por Mindlin viajando atrás de exemplares únicos, muitas 
vezes sob condições adversas. 
 
De todos os livros que leu e reuniu em sua biblioteca com mais de 30 mil títulos, Mindlin não 
trocaria Grande Sertão: Veredas por nada. “Guimarães Rosa é um gigante”, define. “Os outros 
são apenas gente normal com grande talento”, conclui, incluindo nesse bloco Graciliano Ramos 
e Erico Verissimo. Só um autor é capaz de rivalizar com ele no Brasil, diz. “Machado de Assis, 
claro.” 
 
Leia mais 
 
As gentes  
Zé Bebelo 
 
Nasceu na bondosa vila mateira do Carmo da Confusão, com o nome de José Rebelo Adro 
Antunes. Seu tataravô foi o capitão-de-cavalos Francisco Vizeu Antunes. Sua mãe, seu pai: 
Maria Delonida Rebelo, José Ribamar Pacheco Antunes. De apelido, Zé Bebelo. 
 
Zé Bebelo é mole: Zé Bebelo é Zé Dirceu. Compadre Malã quem descobriu a afinidade dos Zés, 
Birceu e Dedelo. 
 



Senão, veja. Zé Bebelo - Zé Dirceu - quis ser político, mas teve e não teve sorte. Foi uma 
raposa que demorou. Com ele, o rumo das coisas nascia inconstante, diferente, conforme cada 
vez. Queria saber tudo, poder tudo, tudo alterar. Não esbarrava quieto, era seguro, zureta, 
criatura de confusão. Queria ser o mais honesto de todos, ou o mais danado. Choveu, louvava 
a chuva; trapo de minuto depois, prezava o sol. Gostava, com despropósito, de dar conselhos. 
E falava, falava horas. De si, parte de fraco não dava, nenhão, nunca. Acabando um combate, 
saía engalopado, revólver ainda em mão, a perseguir quem achasse, aos brados: “Viva a Lei! 
Viva a Lei!” 
 
Nos desvãos da vida, Zé Dirceu - Zé Bebelo - se viu só. Só, mas com cinco jagunços, gente do 
Alto Urucúia, pobres, mas atravessados de armas, e com cheias de cartucheiras. Era deles, dos 
cabras, o chefe. De chapéu desabado, avantes passos, veio vindo, encontrar outro chefe, 
Marcelino Pampa, que lhe disse: “Amigo, por que não combinamos nosso destino? Juntos 
estamos, juntos vamos.” 
 
Zé respondeu: “Amizade e combinação, aceito, mano velho. Já ajuntar, não. Só obro o que 
muito mando. Nasci assim. Só sei ser chefe.” É da têmpera dos Bebelo e dos Dirceu ser chefe. 
E chefe foi. Chefe, mas a serviço do governo. Era cangaceiro do governo, que queria-porque-
queria acabar com a jagunçagem - dos outros. Para de todos ser chefe. E tinha outro objetivo: 
ser deputado. Deputado não foi, mas por detrás dele vingou a alcunha: “O Deputado”. 
 
Zé Bebelo, Zé Dirceu, foi julgado pelos outros chefes. Por ser cabra do governo. Topou ser 
exilado em Goiás. Disse: “Topo, topo, topo.” Mas não foi. Voltou para se vingar. Assim é o 
mundo. O sertão é onde manda quem é forte com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que 
venha armado! 
 
Medeiro Vaz 
 
Calado, ele sempre aceitava todo bom e justo conselho. Mas não louvava cantoria. Estavam 
falando todos juntos? Então Medeiro Vaz não estava lá. Teve antepassados de posses, um 
fazendão que havia sido do pai, do avô e do bisavô. Mas vieram as guerras e desmandos dos 
jagunços. Tudo era morte e roubo, e desrespeito carnal das mulheres e donzelas. Ficou 
impossível qualquer sossego quando o imundo da loucura subiu as serras e se espalhou pelas 
Gerais. 
 
Então Medeiro Vaz pensou, pensou forte. Reconheceu o seu dever. Largou tudo: terras, gado, 
botou fogo na casa da fazenda até que ela virasse cinzas. Foi ao cemiteriozinho onde estava 
enterrada sua mãe e espalhou todas as pedras. 
 
Medeiro Vaz reuniu uma chusma de gente corajosa, se cobriu de armas, subiu no cavalo e 
largou-se pelo mundo sem rumo. Para quê? Para impor justiça. É por isso que, nos rincões, 
gente muito douta diz que Medeiro Vaz é o verdadeiro herói do longo causo que Riobaldo 
caudaloso conta. Épico da época. Herói que, sem ter sido prejudicado na carne, se desfaz de 
tudo quanto tem - reses, rasos, residência, restos de ossos de antepassados - para impor a lei. 
A Lei. O herói que deixa de ser ele-mesmo e se torna todos. Dele se diz que seria Carlos 
Magno, ou D. Quixote, ou São Francisco às avessas, ou os gregos todos, trágico: sobre o 
sertão espesso, o herói que edifica obra humana. 
 
Medeiro Vaz vazou poucas palavras: que ele e o bando iam cruzar o Liso do Sussuarão, e 
cutucar de guerrear nos fundões da Bahia. Mas alguém pode atravessar o Liso do Sussuarão? 
Ali onde é o inferno? O Liso do Sussuarão é o miolo mal do sertão. 
 
Medeiro Vaz não pôde. Não pôde com o fogo azul do fim do sertão do Liso do Sussuarão. Ao 
contrário de tudo, em prova que o mundo é ao contrário, Medeiro Vaz, o Rei dos Gerais, 
morreu sob a chuva. Cheio de dores, doente, amarelo cor de palha, o peito aberto de cabelos 
grisalhos, jazente numa manta de pele de bode branco, arquejando, rodeado pelos jagunços - 
grandes momentos. Remando contra a agonia, travando o ronco que puxava gosma em sua 
goela, ele gaguejou: “Quem vai ficar em meu lugar?” Mas a chuva foi mais forte que seus 
pedacinhos de palavras. Medeiro Vaz foi dormir em rede branca. Aqueles foram seus dias. 



 
Joca Ramiro 
 
Grande homem, príncipe. Joca Ramiro tinha porte luzido, passo ligeiro, botas russianas, risada, 
bigode, olhar bom e mandante, muita testa, topete de cabelos anelados, pretos, brilhando. 
Brilhava ele todo. Tinha luz, rei da natureza. Lá está ele: de braços cruzados, chapéu largo e 
desabado. Até a sua sombra, que a lamparina arriava na parede, tinha imponência, pojava 
volume. 
 
Era Deus no Céu e Joca Ramiro na outra banda do Rio. Era o único homem, o par-de-França, 
capaz de tomar conta deste nosso sertão, mandando segundo a lei, estando acima dos 
governos. Joca Ramiro era um homem gentil. Se guiava pela justiça, era político, mas só em 
favor de amigos perseguidos; e sempre conservava seus bons haveres. 
 
Joca Ramiro era Chefe dos Chefes. Nessa condição, preside o julgamento de Zé Bebelo, a 
assembléia dos maiores, dos fortes. É cordato, capitão, vero, no real. Escuta atento. Ele impõe 
a lei: o jagunço do governo deve se recolher para as bandas de Goiás, lá sentar praça, de lá 
nunca mais sair, com os seus homens. Julgamento assente, tudo nos conformes, todos nos 
concordes. 
 
Mas Joca Ramiro foi traído. E o grito do Gavião-Cujo ecoou: “Mataram Joca Ramiro!” Podia 
morrer? Como podiam ter matado? A desgraça se deu em terras de Xanxerê, lá onde o córrego 
da Jarara desce do morro do Vôo e cai na barra do Riachão da Lapa. A sua morte acendeu o 
sertão. Contra o fracasso da lei, a vingança. Para as coisas que há de pior, a gente não alcança 
fechar as portas. 
 
Hermógenes 
 
O Que-não-Fala, o Que-não-Ri, o Muito-Sério. O cão extremo. A natureza de Hermógenes não 
demudava, não favorecia que ele tivesse pena de ninguém, nem respeitasse honestidade 
nesse mundo. Para matar, ele sempre foi muito pontual. Hermógenes não muda, é sempre 
igual a ele mesmo. Nasceu tigre e assassino. E após fez pacto com o Coisa-Ruim, virou 
pactário. É por isso que ele se confunde com o Arrenegado, o Cão, O Cramulhão, o Indivíduo, 
o Galhardo, o Pé-de-Paro, o Sujo, o Homem, o Tisnado, o Coxo, o Temba, o Azarape, o 
Mafarro, o Pé-Preto, o Canho, o Duba-Dubá, o Rapaz, o Tristonho, o Não-sei-que-diga, o Sem-
Gracejo. 
 
Daí que Hermógenes Saranhó Rodrigue Felipes, que era como ele se chamava, era um, era 
dois, era três. Era o Outro. Era o Inimigo. Era o Mal. Assim: tinha umas costas desconformes, 
a cacunda amontoava, com o chapéu raso em cima, mas chapéu redondo de couro, como uma 
cabaça na cabeça. A sombra do chapéu dava até em quase na boca, enegrecendo. Não tinha 
pescoço. As pernas, muito abertas. As calças dele se enrugavam demais da conta. Se 
arrastava, nem levantava os pés do chão. 
 
De profissão, era jagunço, cabra da peste, chefe de bando, judas, traidor. E por ter traído 
morreu de morte morrida e matada nas mãos de Diadorim. 
Hermógenes fez mesmo pacto com o Diabo? Ninguém nunca sabe, parece. Mulher ele tinha, 
Maria Mutema. Mas Maria Mutema disse, quando o Hemógenes morreu: “Eu tinha ódio dele.” 
 
Riobaldo 
 
Indaga, Riobaldo indaga? Filho de Brigi, Riobaldo menino esmola, pramódi pagar uma 
promessa. Brigi morre e o menino é criado pelo padrinho, Solorico Mendes, na fazenda São 
Gregório. Vai também a Curralinho, onde aprende as letras. Conhece os chefes jagunços: Joca 
Ramiro, Medeiro Vaz, Hermógenes. Até professor de Zé Bebelo foi. 
 
Dá-se que Riobaldo fica por demais parecido com o padrinho. Seria ele filho de Solorico 
Mendes? A possível verdade, incerta, o afasta do padrinho. Não se dava com ele como se pai 



fora. Mas com ele se reconcilia, quando Solorico já era morto, e lhe legou duas de suas três 
fazendas. Seria mesmo seu pai? 
 
Em dúvida, Riobaldo sai pelo sertão. Troca as letras pelas armas. Vira jagunço. Vira Tatarana, 
de tiro certeiro, Cerzidor. Troca Zé Bebelo por Joca Ramiro, liderado. Vira cobra, Urutu-Branco, 
chefe jagunço. Vira o mundo do sertão. Conhece mulheres. Conhece Nhoirinhá. Conhece 
Otacília. Desconhece Diadorim. Com ciúme de Otacília, Diadorim lhe brande uma faca. Olerê, 
olará - quero ver você me pegar. 
 
Atravessa o Liso do Sussuarão. Vai às Veredas Mortas fazer pacto com o Coisa-Ruim. Veredas 
Tortas, pacto algum. 
 
Até que Diadorim morre e tudo acaba. E tudo recomeça, com Riobaldo casado com Otacília. 
Longe dela, conta a sua história: de que viver é muito perigoso, de que o sertão é o mundo, 
de que o sertão é dentro da gente, de que o sertão é sem lugar. Sertão? 
Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, mais, é só a fazer outras maiores perguntas . 
 
Diadorim 
 
Devia estar com uns 14 anos. Ali estava, com um chapéu de couro, menino. Ele era muito 
diferente, finas feições, voz muito leve, muito aprazível. Aqueles esmerados olhos, botados 
verdes. Até que apareceu o mulato e, mão num fechado da outra, bateu um figurado 
indecente: “Também quero!” E o menino disse: “Está certo, chega aqui...” A fala, o jeito dele, 
imitavam mulher. O mulato, satisfeito, caminhou para se sentar juntinho dele. O menino, 
faquinha nua na mão, nem se ria. Tinha embebido ferro na coxa do mulato. A lâmina estava 
escorrida de sangue ruim. 
 
O menino que imitara mulher mas esfaqueara o mulato, corajoso, reapareceu anos depois. Era 
então Reinaldo. Do bando de Joca Ramiro. Pelo seu ser, pelo seu modo de ser, pela sua 
amizade, pela sua proximidade, encantava-enfeitiçava-atraía-repelia Riobaldo. Reinaldo queria, 
mas queria o quê, de Riobaldo? 
 
Um dia lhe disse: não era Reinaldo, era Diadorim. Mas Diadorim só para ele, Riobaldo. Guarda 
esse meu segredo, digo e peço. Num outro dia lhe disse: que ele, Reinaldo, Diadorim, era filho 
de Joca Ramiro. Num dia outro, Joca Ramiro morreu, traído pelos judas, de tocaia. Diadorim 
meio que se desfaleceu, extravagante, exagerado. 
Diadorim partiu, em vingança. Perseguiu o Hermógenes. Matou, morreu, morreram-se. 
 
Diadorim não era. Ao ser lavado o corpo, na preparação, se revelou. Que era o corpo de uma 
mulher, moça perfeita. Diadorim. A Deus dada. Pobrezinha. 
 
Povo 
 
Esse povo se diverte demais com a baboseira, dum traque de jumento formam tufão de 
ventania. Por gosto de rebuliço. Para inventar maravilhas glorionhas, depois eles mesmos 
acabam temendo e crendo. Parece que todo mundo carece disto. 
 
A gente criatura ainda é tão ruim. No Ribeirão Entre-Ribeiros, na fazenda velha, onde tinha por 
debaixo dela um cômodo quase do tamamanho da casa - lá judiaram com escravos e pessoas, 
até aos pouquinhos matar. 
 
Quem oficiou foi um padre dos baianos. A população de um arraial, inteira, marchava de 
mudada. Homens, mulheres, as crias, e a imagem da igreja, tendo até bandinha de música, 
parecendo nação de maracatu. Rezavam, indo da miséria para a riqueza. O cortejo dos 
baianos dava parecença com uma festa. No sertão, até enterro simples é festa. 
 
Uma moça, no Barreiro-Novo, desistiu um dia de comer e, só bebendo por dia três gotas de 
água de pia benta, em redor dela começaram milagres. Num estalo de tempo, já tinham 
surgido milhares, para pedir cura, os doentes condenados: lázaros de lepra, aleijados por 



horríveis formas, feridentos, os cegos mais sem gestos, loucos acorrentados, idiotas, hécticos 
e hidrópicos, de tudo. Criaturas que fediam. Senhor enxergasse aquilo, o senhor desanimava. 
Se tinha um grande nojo. E aquela gente gritava, exigiam saúde expedita, rezavam alto, 
discutiam uns com os outros, desesperavam de fé. Requeriam era sarar, não desejavam Céu 
nenhum. 
 
Órfão de conhecença e de papéis legais, é o que a gente vê mais, nestes sertões. Homem 
viaja, arrancha, passa: muda de lugar e de mulher, algum filho é o perdurado. Quem é pobre, 
pouco se apega. 
 
Mire e veja. 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 e desafinam. 
Verdade maior. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 maio. 2006. Especial, p. H1-H12. 


