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SINOPSE 

Análise comparativa da obra de João Guimarães Rosa considerando 

o processo de produção textual dentro dos seguintes aspectos : 

a relação entre o signo e a realidade; a consciência metalin - 

guística através do jogo da enunciação, da intertextualidode e 

da tradução; a duplicação da linguagem e da personagem; a des - 

construção do provérbio. 
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INTRODU(;?ÍO 

A obra de Guimarães Rosa atrai com força direta 

mente proporcional à sua dificuldade. Quanto maior a complexi- 

dade, maior o interessse da crítica. Não é por acaoo que o au - 

tor tem uma das maiores fortunas críticas de toda a Literatura 

Brasileira, ainda viva e em crescimento, quarenta e cinco anos 

após a publicação de Sagarana e trinta e cinco após Grande Sf>r 

tão; Veredas e Corpo de Baile. Este ano fez-se uma nova edição 

de seu romance, na França, • mantendo o título de Diadorim.o que 

mereceu extensa reportagem do suplemento literário do jornal 

Liberation. A extensão e a qualidade da crítica se, por ,um la- 

do, favorecem a compreensão de sua obra, abrindo trilhas c des 

cerrando seu universo e vocabulário, por outro, dificultam o 

acesso crítico por uma vereda ainda não palmilhada. 

Uma característica fundamental da obra de Guima 

rães Rosa, apontada por vários críticos, concretiza-se no moti 

vo da Viagem, Ele está patente em Snfl:arana. de "O burrinho pe- 

drês" até "A hora e vez de Augusto Matraga"; nos vários contos 

de Corpo de Baile: evidente,importantíssimo, em Grande Sertão; 

Veredas e, não menos importante e carregado de significado, em 

contos como "Nenhum, nenhuma", "Sorôco, sua mãe, sua filha",de 

Primeiras Estórias. "Antiperipléia", "Sota e barla", de Tuta - 

in£ia, ou "Meu tio o iauaretô", de Estas Estórias. A viagem, a 

travessia feita pelos personagens não é apenas um desloca - 

mento físico, um suceder de aventuras ou de lugares, mas uma 



desconotrução do sentido. 

Esse movimento, desconstrutivo e roordenador,foz 

se atrav($s da linguagem, Mas ela, em si mesma, é estéril.E pre 

ciso considerá-la como o elemento que capta e que constitui a 

realidade, como a condição essencial da ficção, como a possibi 

lidade que o homem, ficcionalmente representado pelo persona- 

gem, tem de se conhecer, construindo uma imagem que o vele/des 

vele. Para tudo isto a linguagem se submete a um paradigma que 

permita a sua codificação/descodificação, a vuna gramática com 

i^a sintaxe própria. Esta estereotipia da linguagem irá se rjç 

produzir na ficção, por muito tempo em busca de modelos e fór- 

mulas, que as várias teorias literárias, séculos a fora, se en 

carregaram de registrar e prescrever. A meio caminho entre a 

ficção e a frase, entre o enunciado e a enunciação, imobilizan 

do sensações e situações em estruturas lapidares está o provér 

bio. 

Sagarana, Guimarães Rosa põe em movimento um 

processo cujo término foi apressado por sua morte mas que, se- 

guramente, se espraiaria por outras obras. A partir de seu pri 

meiro livro, Guimarães Rosa propõe uma revisão doo estereóti - 

pos lingüísticos.e literários, indicando que a linguagem, como 

a ficção e suas estruturas, está em contínua ebulição..Um exem 

pio disso é a denominação ou a classificação que atribui aos 

textos, ora como "poemas", "contos", "romances", no índice ini 

ciai dos volumes, ora como o inverso, no índice final. Desde o 

livro inicial, o autor desencadeia uma reflexão sobre as rela- 

ções entre a palavra e a realidade. Num primeiro momento,esous 

relações seriam entre a palavra e o referente; num segundo es- 



tágio, entre a ficção e a realidade, conio está tematizado nos 

prefácios de futamd^ia, especialinGnte fíii "Sobre a escôva e a 

dúvida", 

Guimarães Rosa questiona a necessidade de que ai 

ficção esteja relacionada a ama verdade, a um centro, siamlta-t 

meamente ponto de referência e critério de julgamento e propõe, 

a verossimilhança em seu lugar. Em vez de Platão, Aristóteles., 

A realidade não é algo estático, mas uma vertigem, incapaj; de 

ser Raptada porjum^nico vocábulo^.. Por isso, há necessidade de 

mais e mais palavras, um interpretante sendo decifrado por ou- 

tro, infinitamente. Haverá uma profusão de nomes para as plan- 

tas, as árvores, as frutas, as moscas, os lugares, da mesma 

forma que os personagens terão vári^os nomes, as estórias terão 

vários narrador^, cada estória terá várias versões. Nada é de 

finitivo, mas ^uito^^i^visárXo^ 

Tradicionalmente, cada texto é uma narrativa 

que depende da autoridade de quem a conta, advinda de ter vis- 

to o que narra ou da fidelidade ao que ouviu de outrem. De to 

da forma, o que importa é que a narrativa seja absoluta, como 

história ou como discurso, vinculada a uma instância enunciado 

ra que lhe dê um caráter verdadeiro ou verossimilhante. Ao in- 

troduzir sub-histórias dentro da narrativa principal, o autor 

contribui para a relativização da autor Idade jiarrativa, uma  

vários narradores, da mesma forma que esses vários 

narradores podem contar versões diferentes da mesma estória , 
-- _ I '——-— ———                      _ ' 

com o risco de^ s^^^^ todas verdadeiras ou todas mentirosas. Pa 

ralelamente, aa referências ao narrar ou aos mecanismos narrvi- 

tivos, de caráter metalingftístico, contribuem para a referida 



relativização. Quanto mais se acentua a ficcionalidade de un 

texto, ms-ls se rompe o compromifSBo cora uiiia verdade prévia, con 

uma Bacralidade própria dos textoB, acentuando-so, ao contráK 

o, o fato de ser um produto de linguagem. São significativat^ 

as palavras de Wilson Martins, transcritas a seguir:. 

"Seja como for, a exposição do ' significadi;' 

que tiveram as experimentações lingllísticjs 
de Guimarães Rosa revela, ainda uma vez, que 

o^sentido do 'literário' era nele pelo menos 
tão dominante e intransigente quanto o senti 

do do 'brasileiro'; e que, como todo criador 

autêntico, ele sabia que s<5 poderia apresen- 
tar-se e permanecer como literatura o que co 

mo literatura tivesse sido imaginado e esnrT 

to. Tudo nele é 'artificial', neste sentido" 

de que, ao contrário dos anos 30, nada é '30 

ciológico'; mas é artificial como a próprin" 
arte, e o seu decálogo interior nada tinha 

de comum comgO do romance brasileiro que o 

precedera!," 

O próprio Wilson Martins, chama a atenção p-ara a "literarieda- 

de" da obra de Guimarães Rosa,^ Mais uma vez, os textos rosia- 

nos, revelando-se nitidamente como ficção, acentaam a sua dife 

rença em relação à teoria platônica. Nã^o se pretendem cópias , 

ma^ simula^cxos. Ao relativizar a linguagem e sua relação com a 

realidade, mostrando-a dinâmica, e ao fazê-lo tambéjia com a re- 

lação entre o narrador ^^que narra^ Guimarães Rosa acaba por 

®ostnagem^jjjj.e o rgpregenta xjão é 

uma unidade. Sua aparente integridade se desfaz porque ele en- 

tá também em movimento, em bu3ca-.4e^^i^esmo. 

Ao deixar a relação imaginária, dual, especular 

onde há a satisfaçao imediata das necessidades e üenetrar no 

simbólico, o homem defronta-se com uma imagem fragmentada, múJL 

tipla e desagregadora. Para conseguir um mínimo de unidade, é 

preciso que o homem roúna os estilhaços dan várias imagens que 



& socíed&do lh.e oferece. A unidade é sempre proviüórin e cerca 

da pelo risco do espedaçamento da imagem construída. Por trás 

da aparência unitária, absoluta, há sempre o jogo entre o ser 

e o parecer, a duplicidade^ a mul-tipliçiglade. Ao pluralizar o 

nome de seus personagens, Guimarães Rosa está apontando,de ma 

neira clara, a própria desintegração do homem. O autor também 

se apresenta fragmentado dentro de sua obra, seja como o perso 

nagem Moimeichêgo, de "Cara-de-Bronze", seja atravás dos vári- 

os pseudôniàos, como Soares Guiamar, Oslino Mar, João Barandão, 

Roasao, Rão ou Radamante, e as iniciais de seu nome   JGR   

formado pelas letras iniciais de três contos, como se vê no úl 

timo prefácio de Tutaméia. 

A melhor forma de compreender essa movimentação 

que há em sua obra é através do conceito de tradução. As ques- 

tões colocadas anteriormente não se resumem a um ou outro tex- 

to de Guimarães Rosa, mas estão presentes em todos eles, de ma 

neira mais ou menos acentuada. O autor, ele mesmo, além de dar 

ampla liberdade a seus tradutores, se considerava um tradutor. 

Por isso, a relação entre signo e realidade, a reflexão meta - 

lingüística sobre a (ficção e a linguageo^ o questionamento acer 

ca da unidade do homem, todos eles são aspectos que estão in - 

terligados e que são retomados, traduzidos, por toda a obra ro 

siana, Mimese, semiose e tradução são conceitos que se comple- 

tam e que ajudam na compreensão da obra rosiana, o ©mpre^ ^do 

provérbiU representará a síntese e o diálogo que esses concei- 

tos estabelecerão entre si, 

O provérbio ê considerado como uma forma lingliís 

tica estratificada, conservadora semanticamente e formalmente 



simétrica. Nada mais ligado ao bom senso, ao senso comum, à 

xa que o provérbio. Portanto, preso à idéia de verdade, de orj, 

gem, de centro, de mito. O provérbio é a cópia por excelência, 

pronto para ser repetido. O provérbio ê a fala endoxa)l, absolu 

ta, sem um sujeito que o crie, pois é a fala da comunidade, a 

sua verdade. Ora, o que faz Guimarães Rosa é exatamente o con- 

trário disso tudo. O provérbio, eai sua obra, nao será tomado 

como tendo lim Valor apriorístico, mas discursivo. Ou seja, fun 

cionará em diálogo com o texto, metalingüisticamente, obrigan- 

do o leitor a repensar o seu conteúdo e a sua verdade. Terá, 

portanto, o sentido de simulacro e de paródia, distante da fci 

çáo de cópia e paráfrase do provérbio comuxa. Em sua obra,o pro 

vérbio será um índice de movimento e de renovação da lingua 

gem, não de petrificação. 

üm exemplo de como Guimarães Rosa trabalha a 

linguagem e a ficção é dado pelo conto "O recado do morro" 

que, além da referência metalingliística inicial, "... um S,que 

começa grande frase."(UP,5) e da descrição da região próxima 

à gruta de Maquiné, tematizando a relação signo/realidade,tra 

tará da gênese e das sucessivas traduções de um recado, o "re- 

cado do morro". A cada vez que o recado muda de emissor, rece- 

be novos dados e se transforma sem, entretanto, perder as refe 

rências iniciais. São, ao todo, sete versões de um texto que 

não tem origem explícita — foi ouvido apenas polo Gorgulho   

e não tem um fim determinado: "Comovido, êle pressentia que e^ 

tava assistindo ao nascimento de uma dessas cantigas migrado - 

ras, que pousam no coraçôlo do povo: que ao violas semeiam e os 

cegos vendem pelas estradas."(UP,64) O recado se torna n metá- 



fora do texto literário, sempre uma transformarão de textob an 

teriores e material para novas transformações,indefinidamente. 

Ao lado da multiplicação dos narradores, coocorrendo com o nar 

rador principal,há a duplicação dos receptores da mensagem. Sa 

be-se,ao final,que o destinatário era Fedro Orósio.No entanto, 

a cada vez que a mensagem é repetida, Pedro está presente, com 

exceção de uma; quando ela é passado de Gorgulho para o irmão, 

Zaquia. Ao todo,são sete versões conhecidas e registradas.Gomo 

são sete,também,03 fazendeiros por cujas fazendas se passa, ou 

como são também sete os supostos amigos de Pedro Orósio. O no- 

me de fazendeiros e "amigos" é equivalente e duplicado,ambo3 

derivados dos nomes das divindades greco-latinas,como explica 

.4 » 
o próprio Guimarães Rosa a Edoardo Bizarri. O que se tem e o 

processo de duplicação e de espelhamento, desenvolvido pelo au 

tor em vários de seus textos. 

Através de "O recado do morro" pode-se apontar 

a presença de procedimentos que serão retomados por Guimarães 

Rosa ao longo de sua obra. Nela,como no processo de transmis - 

são do recado,serão mantidas as mesmas preocupações básicas 

com a linguagem,com a ficção e com o homem,apesar de cada tex- 

to ser uma versão e conter os seus ingredientes proprios. Por 

isso se pode falar que os textos que compõem sua obra sao fru 

to de um processo de tradução,tão livre e criativa como a que 

recomendava aos seus tradutores. Nesse processo, em que os tex 

tos mantêm uma relação intertextual,haverá paródia e paráfrase, 

cópia e simulacro,a mimese platônica e a mimese aristotélica. 

Não ae pretende ura julgamento de valor, mas evidenciar-se o po 

~ ~ 6 
tencial criativo e reflexivo de João Guimarães Rosa» 
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NOTAS 

1. LINDON, Mathieu. Le demon du sertão. Libération. Paris, 17 

jan. 1991. Livres, p.23-25. 

2. MARTINS, Wilson. Tel qu'en lui même. O Estado de São Paulp. 

São Paulo, 7 dez. 1968. Suplemento Literário. 

3.  , Literaturnost. O Estado de São Paulo. São Paulo, 

12 jan. 1968. Suplemento Literário. 

4. Além da equivalência de nomes, na página anterior aparece a 

tradução que Guimarães Rosa dá de palavras como: o nhã-ã, o 

goro, o onho, o saponho, o osgo, o Zambesão, o quibungo 

branco, o morcegaz. Ao lado da descrição, ainda que exagera 
da, do real, a pura imaginação criando seres próximos da .mT 
tologia, animais fabulosos, puros referentes. "" 

BIZAíiRI, Edoardo, João Guimarães Rof3a; correspondência cora 

seu tradutor italiano. 2.ed. São Paulo:. T.A.Queiroz, E 

ditor, Instituto Cultural Italo-Brasileiro,I98O.p. 55. 

5. Neste artigo, o autor distingue entre o uso do conceito de 
mimese feito por Aristóteles e o feito por Platão. 

JENNY, Laurent. Poétique et representation. Poétique.Paris. 

n.58, p.171-195, avr. I984. 

6. A partir daqui, as citações dos vários livros da obra de Gui 

marães Rosa serão feitas de acordo com o seguinte: a obra se. 
rá indicada pela sua abreviatura, separada do ndmero da 

na por vírgula, estando o conjunto entre parênteses. AsHlmt" 

Sagarana — S; Wanuelzão e Mlguilim - MM; Noites do sertão - 
NS; No Urubuquaquá. no Pinhém - UP; Grande S^rtãos Vered^Ãs 

GSV; Primeiras Estórias - PE; Tutaméia ~ T; E^tas r, _ 
BE; Ave. Palavra - AP. ^ 



o REAL E A FA BUM 

"Como é o lugar 

quando ninguém pas^a por ele? 
Existem aa coisas 

sem ser vistas? 

O interior do apartamento desabitado, 
a pinça esquecida na gaveta, 

os eucaliptos á noite no caminho 

três vezes deserto, 
a formiga sob a terra- no domingo, 

os mortos, um minuto 

depois de sepultados, 
nós, sozinhos, 

no quarto sem espelho? 

Que fazem, que são 

as coisas não testadas como coisas, 

minerais não descobertos — e algum dia 
o serão? 

Estrela não pensada, 

palavra rascunhada no papel 

que nunca ninguém leu? 

Existe, existe o mundo 

apenas pelo olhar 

que o cria e lhe confere 

espacialidade? 

Concretude das coisas: falácia 
de olho enganador, ouvido falso, 

mão que brinca de pegar o não 
e pegando-o concede-lhe 

a ilusão de forma 

e, ilusão maior, a de sentido? 

(   
Drummond 
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o REAL E A FKBUIA 

Narrar é resistir, S recuperar o que não houve , 

•tran,sformando um passado inexistente em algo concreto, em fio - 

ção, cuja realidade é dada pela interação dos elementos que a 

compõem, B, ao mesmo tempo, reinaugurar o acontecido, num texto 

que assim se torna um augúriot simultaneamente reminiscência e 

promessa de futuro. Narrar é resistir com palavras, ê re-exis - 

tir, instaurando o novo, aquilo que passa a haver,Em "Conversa 

com o vaqueiro Mariano",Guimarães Rosa coloca mais uma vez a 

sua preocupação com o fazer literário, São as palavras e os ,í;es 

"j^s de quem narra que concretizam o mundo e conformam a roaiida 

de,. Najâa_mais real qu^^^ A verdade, se ela puder oer 

configurada e identificada, não estará fora do texto, mas den - 

tro dele mesmo. Por isso, não adianta buscar fontes, influenci- 

as, modelos, referências. Nesta entrevista em que conversa tar- 

de da noite com Mariano, temos uma amostra do método de traba - 

lho de Guimarães Rosa e a evidência de uma de suas fontes. En- 

tretanto, conhecê-los não nos dará o texto, que os ultrapas-pa . 

Diz o narrador: 

"Seu dedo traçava na toalha a ida das boia 
das sinuosas, pelas estradas boiadeiras, iVardo 

trope1, de tardada, rangendo couros, os va - 

queiros montando burros, '...Daqui por ac-i , 
passante de umas quinze lé/çuas do ponto do in 

vernada, .,' Umas palavr:.'-s intensas, difei^n - 
tes, abrem de espaços a vastidão onde o real 

furta à fábula. Os rebanhos transitam, paooam, 

infindáveis, por entre nossas duas sombrnn,de 

Kariano e minha, na parede — mudamente arni - 
gas, grandes — cora a verdade intensa das coi 

sas supostas, ao oco som da buzina e ao res - 

som de um aboio,"(fíE,71) (Grifos do autor) 
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Platonicamente, o texto são as sombras na pavede 

da caverna. Ainda que o espectador se libertanne e visse o que 

há fora da caverna/texto, an sombras não perderiam seu encanto 

e magia, exatamente por terem a "verdade intensa das coisas na 

postas". Alé/n disso, a forma de se entender tais sombras é trr?.- 

duzi-las em outras sombras, sem buscar compará-las com a reali- 

dade que pode tê—las gerado, próxima ou remotamente, como o fes 

o escravo da alegoria platônica. Se o "real furta à fábula", r.ó 

o faz transformado em fábula, isto é, em signos que recriam es- 

s- 
se real. A habilidade ficcional e a percepção dos problemas que 

a técnica narrativa coloca fizeram com que Guimarães Rosa àelx.a_s 

se de lado a realidade externa à caverna/texto e se voltasee pa- 

ra as questões específicas da produção textual. Por isso,í?r. 

bras se transformam, se separam, se fundeju, multiplicam-se. r/es 

mo assim, elas não perdem o seu (cafáter fantasmal, já notado 

por Platão como um dado negativo, mas que, afinal, é a essência 

mesma da literatura.'^ A obra rosiana reto/na questões básicas,co 

. relação entre realidade e-ficção, entre realida.de e pala - 

vra, (jue_ se .tra^^ em aspectos concretos: o teatro, o duplo,a 

loucura, a mise-en-abyme, a renovação da linguagem, especialrnen 

I ' 
te do provérbio e^do clichê, a questão da. narração, tematizoda 

em vários de seus textos. Todos estes aspectos se interliga/r. 

Ia fluidez, pela mobilidade, que impedem qualquer classificarão 

precisa ou rotulação estanque. Tanto a realidade, que o texto 

capta, quanto a própria linguagem, atrovés de que isso se faz , 

não são definitivos, permanentes. A realidade externa à obra 

não é um modelo fixo, como queria Platão, mas ela 6 também uma 

sombra, sempre mutável. Ula não é ela mesma, man a impressão 

que se tem dela e que se transmite pela linguagem, tão fluida e 
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mutável quanto a realidade que exprime.^ Não é sem razão que liio 

baldo se queixa da mudança de nome dos lugaresí pois, afinal, o 

que são 0 3_luaargg senão seus nomes? O texto literário irá abr_i 

gar toda essa fluidez e mais ainda o texto rosianoj porque o ou 

tor retrabalha, neles, os mesmos aspectos. Entre as sombr:-s na 

parede e os seres e objetos que as provocam, o autor prefere 

quelas, Não s6 suas personagens transitam entre vários textos  

Nhorinhá, Tomezinho e Miguilim são algims exemplos — como tam- 

bém a preocupação com a técnica narratiya, por exemplo, é tema- 

tizada por toda a sua obra. As várias tentativas de sair da ca- 

verna/texto para ir buscar lá fora seres e objetos, feitas pela 

crítica, se têm o mérito de mostrar o modus operandi do autor , 

seu processo de observação minuciosa, como um trabalho" prévio 

ao texto, pouco acrescentaram acerca da composição e estrutura 

desse mesmo texto. Fernando Correia Dias, por exemplo, procura 

equivalências da estrutura econômica, política e social do ser- 

tão em Grande Sertão: Veredas. Como o próprio autor diz, o seu 

objetivo foi o de focalizar a literatura como reflexo da socie- 

dade."^ Walnice Galvão enfatiza a obra e sua estrutura, ape^sar 

de lançar mão de conceitos extraídos da sociologia e analicar 

as características do sertão brasileiro: o banditismo, a econo- 

mia pecuária extensiva, a população rural, os mandantes políti- 

cos, o imaginário de cunho medieval.'^ Todo esse levantamento,u- 

tilíssimo, fornece o substrato sobre o qual o romance se cons - 

trói, constituindo-se num recurso -para a sua compreensão 

Sem predominar sobre ele, nem torná-lo um reflexo, a realiânde 

sociológica subsidia o conhecimento do romance, e não o contrá - 

rio. 



1.3 

Na mesma linha de Fernando Correia Dias, David 

de Carvalho, em artigo publicado no Supliamento Literário do Ki- 

nas Gerais, cita como objetivos de seu texto: 

"Em vista disso, pretendemos neste trabalho 

procurar identificar pessoas que conviveram 
com o autor e que no Sa^q:arana passaram a ser 

personagens, ainda que elas às vezes se encoji 

trem disfarçadas ou deslocadas no seu ambien- 

te, e também localizar paragens que passaram 
a servir de cenários, E, finalmente, concluir 

que no Sagarana pouco há de inverossímil."^ 

■ Ainda que os conceitos usados não sejam muito precisos, fica da 

ro que o objetivo básico é o de verificar o quanto de realidade 

há em Safiçarana, e o quanto Guimarães Rosa pôde aproveitar dos 

tipos, dos fatos, das estórias locais, principalmente em quatro 

dos contoB do volume; "A volta do marido pródigo,"Sarapalha'• ,"Du 

elo" e "Corpo fechado".Segundo David de Carvalho, todos os contos 
f.. 

incorporariam lugares, pessoas e acontecimentos da região com - 

preendida pelos mimicípios de Itaúna, Serra Azul, Itatiaiuçu, 

Carmo do Cajuru e Itaguara, onde Guimarães Rosa clinicou, por 

volta de 1931» No entanto, ao final de seu trabalho, o historia 

dor estampa uma carta de um contemporâneo de Guimarães Rosa em 

Cordisburgo, seu vizinho e amigo, que propõe uma nova geografia 

e novos personagens para "Duelo" e "Corpo fechado", todos eles 

ligados mais a Cordisburgo que a Itaúna ou Itaguara.^Com quem fi 

car?Penso que com os dois autores, pois ambos têm razão. Para 

um escritor como Guimarães Rosa, a incorporação de dados e lu^a 

res com que conviveu, principalmente os de cunho regionalista,c 

natural e previsível. Pode-se rastrear, como já se fez alhures, 

o percurso das personagens por paragens realmente existentes;no 

de~se, ainda, comprovar a existência histórica destas persona - 

gens; e, além disso, pode-se atestar a curiosidade do autor,sua 



constante busca de informações, sua mnia de tudo. o.notar. Entre 

tanto, para que serve o conhecimento desta ancora.gein no real pa 

ra a exegese da obra? Acredito que muito pouco. 

Ao tornar-se ficção, o texto se desliga desse 

substrato de onde surgiu, se autonomiza. Não importa que o au - 

tor tenha lançado mão da região de Cordisburgo ou da região de 

Itaguara, das figuras e acontecimentos deste ou daquele lugar.O 

que conta ê como estes elementos se tornaram espaço e tempo fie 

cionais, personagens, enredo, e como interagem e funcionam den- 

tro do texto. Ainda que não tenham existência real, histórica , 

personagens, lugares e tempo não perdem sua eficácia. Sua orga- 

nização, sua estruturação, sua "verossimilhança interna", no di 

zer de Aristóteles, é que deve ser considerada. Portanto, o hia 

toriador e seu missivista se contradizem,-cada qual puxando a 

brasa para a própria sardinha, sem, entretanto, deixarem de ter 

razão. As estórias podem ter ocorrido em Itaguara, em Cordisbur 

go., ou em qualquer lugar do sertão. 

Grutemberg da Mota e Silva, em artigo também pu - 

blicado no Suplemento Literário do Minas Gerais.'^ esclarece o 

processo de coleta de dados usado por Guimarães Rosa para corarjor 

seus textos. O escritor envia a seu amigo, Pedro Rioreira Barbo- 

sa, um questionário sobre Mechéu, empregado na fazenda desce a 

migo. As perguntas são respondidas e serão utilizadas, quarc li 

teralmente, na composição da personagem Mechéu, do conto do mes 

mo nome, de Tutamóia. Este aproveitamento foz com que Gutemberg 

da Mota considere Pedro Moreira e seus familiares como co-auto- 

res do texto e, apesar de nao o afirmar explicitamente, suponha 

Guimarães Rosa um apropriador de texto alheio. Nas suas palavras. 



diz. que o contista ectruturou o conto sobre as informações roco 

bidas e que "Kuitas delas foram■aproveitadas na raesma ordem em 

que foram relatadas e com as mesmas palavras, sendo poucas on 

~ . 8 
altôraçoes." A diferença, de que o articulista se esquece, c 

que o fazendeiro, informante, apenas elaborou ura rol de informp. 

ções. Guimarães Rosa transforma este rol num texto ficcional,on 

de se perde a pessoa, mas se ganha a personagem Mechéu. Esta 

tradução do real em ficção é conseguida, entre outras coisan,pe 

Ia incorporação do duplo, do outro bobo chamado Gango, que imi- 

tava Mechéu e lhe dava o equilíbrio, além de o ser pelo uso da 

epígrafe e pelo estatuto da narração. Ao morrer o G-ango, got bra 

e espelho do Mechéu, garantia da mais alta hierarquia deste e 

de sua razoável porção de razão, vai-se o equilíbrio e a perso- 

nagem perde o pouco juízo que tinhar Mechéu aos tentos se 

estramontou, se cuspindo, se sumia, o boi em transtí)rno, áer;'a _ 

certado do trabalho,"(TU,91)Em "Fé-Duro, Chapéu-de-Gouro",de 

Ave, Palavra, tem-se o contato do autor com suas fontes, 

belíssima reportagem em que, se há o trabalho artesanai com a 

9 ~ ~ 
linguagem, não chega a haver ficção, mas a matéria-prima a 

ser usada quando chegar o momento. Diferente, apesar da mesaa 

t 
faina lingüística, é o texto "Aquário",do mesmo volumet^-í ce a 

presentam o humor, o chiste, o cuidado com a renovação lingliís- 

tica que serão tematizados muito mais tarde, em Tutameia, e de 

que se tratará adiante. Por ora,bastam alguns exemplos: "ü bagre 

tem sempre as barbas de molho."; "O marisco em ostracismo'.'; "T5.n 

talo é o peixe; que não pode cuspir nem ter a boca seca." (AP , 

39-40) 

Itinerário'do Riobnldo Tatarana.^^ Alan i/i.^; - 
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giano levanta, coíh paciência, o roteiro de Riobaldo, as idao e 

vindas que a longa travessia lhe impõe. Para o leitor ora tanto 

perdido nas várias veredas do romance, é confortador perceber 

que há, sob a aparente desordem eopácio-temporal, ua nexo espa- 

cial. E que, além disso, os lugares existem, e o "sertão é deinar 

cável. Porém, se os nomes fossem todos inventados, em nada oe 

alteraria a estória que é contada no romance, independente do 

real histérico e geográfico. Por isso mesmo, a palavra que sinte 

tiza o espaço físico, dando-lhe uma dimensão simbólica e trans- 

cendente, é sertão. Ela sobrepõe-se à multiplicidade dos nomes 

das veredas, dos pousos, das cidades, dos toponímicos de variada 

origem e, englobando~os, tira-lhes qualquer caráter referencial 

explícito, mesmo que o narrador de Grande Sertãot Veredas asse- 

gure a seu interlocutor a p&renidade dos lugares: "O senhor vá 

lá, verá. Os lugares sempre estão aí em si, para confirmar." 

(GSV,24) Semelhante ao questionário sobre o Mechóu, preenchido 

pelo informante, o mapa dos deslocamentos de Riobaldo não traz 

ao leitor a narrativa^ dá apenas um rol'de nomes ou de dados 

que, por si sós, não significam nada. A narrativa não fala so - 

bre a realidade nem remete a ela enquanto a reproduz, mas en - 

t 
quanto cria uma nova realidade, enquanto se faz ficção. Perdido 

em seus próprios destinos/desatinos, o leitor precisa de uma .Te 

diação que o faça voltar-se para si mesmo e para a vida. Wão é 

através da sua própria vivência que irá conseguir certo distan- 

ciamento e visão crítica, mas através da arte que vê o que ele, 

leitor/espectador não enxerga através dos signos dispostos à 

sua frente. Kas para isto a arte não reproduz a realidade, não 

compõe relatórios ou gráficos; apenas cria uma nova realidade 

onde o sonho é possível e onde,, vondooo outros e as outras vi- 
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das, cada um vÊ-se e à própria vida, O texto ficcional não osta 

belece uma relação metonímica, de coni^ijjliidade, com o real, mas 

uma relação metafórica. E sua eficácia será tanto maior quanto 

maior for o grau metaforizante, vale dic-er, o nível simbólico a 

tingido. Os textos de Guimarães Rosa, especialmente G-rande oer- 

tão;. Veredas, valem pelo que se distanciam do real e não pe.],o 

que o reproduEsem. Ê o que lhes dá a universalidade, retirando - 

os do regionalismo imediato, contíguo e restrito. Não é a ese-e 

tipo de mimese que os textos rosianos aspiram. Seu ideal miméti- 

co é mais amplo, mais livre e revolucionário que o postulado 

por Platão, cuja filosofia serve, a todo momento, de fonte ins- 

piradora para Guimarães Rosa. E que o autor, ao citar o filóso- 

fo grego, toma-o naquilo que tem de denso, de universal, e não 

no que apresenta de mais dogmático. A mimese platônica ê uma 

das formas de subserviência e da mesmice intelectual,'submeten- 

do o pensamento criador a uma camisa-de-força ético-social, que 

'conduz ao plágio e á imitação, no sentido mais simplista. Não é 

esta, entretanto, a posição de Guimarães Rosa, 

A mimese platônica implica em colocar a arte a 

serviço da cidade, atribuindo ao artista um posto subalterno em 
I 

relação ao filósofo e mesmo ao artesão. Ao conceber graus nuces 

sivos de imitação, que se distanciariam progressivamente do mun 

do das idéias, degradando-se proporcionalmente à distância des- 

se mundo, o filósofo propõe tambóm graus de excelôncia para a 

■inimese humana. Basta percorrer o caminho contrário: quanto mais 

fiel ao mundo das idéias, tanto menos mimética. Por isto a dis- 

tinção entre cópia (a do artífice) e imagem (a do pintor ou a 

do poeta), Se o ideal, a ser buscado pelo homem, seria a inte - 

gração às idéias (a Deus, numa visão cristã), isso representa - 



ria á perda de todo caráter mimético e a inclusão rxii-na catc^^oi'J. 

a em q.ue homem e divindade não se distinguiriam. Nesse nível, 

pois, não haveria diferença entre o discurso hiimano e o divino: 

o grau de verdade seria o mesmo. Ideologicamente, enquanto não 

ocorre a fusão, haveria discursos que "representariam" o divino, 

sendo portadores de suas verdades. Por exemplo, o do filósofo . 

Se é pr6prio da divindade o não-mimético, uma vez que ela se Cjo 

loca como o centro de tudo que emana, como modelo, conclui-re 

ser próprio do homem o caráter mimético, imitative. Caberia,den 

tro da concepção platônica, ao filósofo, o papel de fiscal des- 

sa mimese. A cópia poderia ser aceita; o simulacro, jamais. 

Se se buscou essa integração com a divindade, irj_i 

cialmente, ou com qualquer outro valor que mais alto se levan - 

tasse, e até mesmo com a própria realidade, a arte não ficou 

neste plano de fidelidade a um modelo prévio e absoluto. Sua 

tendência evoluiu do figurativismo para o esquematismo, o abs - 

tracionismo e a deformação, o que é bastante claro nas artes 

plásticas. Esta evolução se faz dinâmica: ao invés de apenas re 

presentar um objeto, a pintura se torna o processo de sua produ 

ção. O quadro se torna ativo, recusando-se a reproduzir iconica 

mente, e passivamente, o real ou a impressão que se tem dec:oe 

real. Já Umberto Eco havia chamado a atenção para a falsa neu - 

tralidade dos signos icônicos e para a sua capaoiaade de insti- 

tuir códigos que passam por naturais.Quando a pintura questio 

na o iconicismo e a representação, está desmistificando o obje- 

to e sua fidelidade a um real prévio, "natural", para valori - 

^ar 03 processos-produtivos e metalinglilsticos. Diz Kristeva,ao 

analisar a relação entre um quadro e si representação do real:"ü 



objeto deixa então de ser um objeto pintado, para se tornar iim 

processo infinito que toma em consideração o conjunto das for - 

ças que o produzem e o transformam, em toda a sua diversidade."^^ 

A arte deixou de utilizar parâmetros externos (religiosos, so - 

ciais, filosóficos, científicos ou políticos) para avaliar-se 

por critérios artísticos» Ao observarem a Matisse que nunca lia— 

viam visto uma mulher nua com iima barriga verde, tal como se 

via no quadro do pintor, este respondeu que aquilo não era ana 

13 
mulher nua, mas uma pintura. Com a arte, em geral, pode-se a 

dotar a mesma resposta de Matisse: isto é arte, e não a realida 

de ('0 'mundo das idéias, a divindade, o ideal ético, político , 

etc.), Ê exemplar o que ocorreu com a fotografia em relação à 

pintura. Enquanto a pintura teria sempre um componente subjeti- 

vo, por mais realista que se pretendesse, a fotografia seria a 

objetividade que s<5 a máquina pode dar. Tão logo foi inventada, 

a fotografia deixou de ser objetiva, de ser uma "reprodução fo- 

tográfica" do real, para ser uma transformação deste real, .uma 

fotografia "de arte". Seja por parte do sujeito da enunciação 

fotografado,^'^ que se prepara para lançar sua mensagem visual , 

seja por parte do sujeito da enunciação fotógrafo, que interpre 

ta e transforma o que estiver sendo fotografado; pelo tipo do 

filme, pela cor ou sua ausência, pelo foco, pela velocidade, po 

Ia iluminação, pela distância em relação ao assunto em questão, 

pelo ângulo por que fotografa. Pode-se dizer que o homem, atra- 

vés da arte, não objetiva reproduzir a realidade, mas transfor- 

má-la, deformá-la e traduzi-la, evidenciando a sua contínua mo- 

dificação. 

O descritivismo de Guimarães Rosa, o acúmulo de 
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nomes, a multiplicação de aspectos e detalhea t&íii exatamento a. 

função de mostrar as alterações da realidade e da linguagem,dos 

signos, que a representam. Isto fica bem claro em "São Marcoa'* 

e .'»0 Burrinho pedrêa" ,ambos de Safçarana. em várias passagens de 

grande Sertão;. Vereda s.e no trecho de *"Cara-de-Bronze'" que re- 

produzimos a s.eguir;: 

"E que árvores, afora muitas, o Grivo pôde 

ver? Com que pessôas de árvores éle topou? 
A ana.sorte. O joão-curto. O joão-corrêia. A 

tríís-marias. O sebastião-de-arruda. O são-fi- 
délis, O angelim-macho. O angelim—amargo.ü jo 

ão-leite. O guzabd-préto. O capitão~do-mato T 
(...) O araticum-da~beira-do-rio. O pau-paraí 
ba. G BURITI — palmeira grossa. O BURiri,r:^em 

pre... Carnaúbas. Pindovas. O uauassú..." (UP 

108) 

S interessante que a longa relação, feita em nota de pé-de--:á,.<^i 

na, dos nomes das árvores, dos carrapichos, dos arbustos e plan 

tinhas, dos capins e verdes viventes, dos pássaros e animai53, 

termine com a seguinte fraset "As nuvens podem jazer em estra - 

nhas perspectivas." (UP, II4) Como as sombras, as nuvens são 

feitas dessa capacidade de se transformarem, renovando-se conti 

nuamente, recriando novas realidades, tornando-se ora um signo, 

ora outro. Num texto de Ave. Palavra, este poder de criar e de 

renovar signos ê dado às crianças, cuja atividade é assim des - 

crita: 

"Egtes fazem geografia; experimentam cidades, 

copiam Lilliput. A terra, é seu material utili 

zável — com um punhado, uma duna, duma duna" 
uma colina, numa colina um edifício. Se a chu 

va deixou poços, sobre lama para construções 

menos efêmeras, e se espelham n'água castelo- 

tes ribeirinhos." (AP, 152) 

Tanto as crianças quanto os artistas percebem que a realidade 

não é ima e rígida, mas múltipla e multifacetada. Por isso mes- 

mo, mutável e b6 capaz de ser traduzida e expressa por signos , 



também múltiplos e mutáveis, porque ela, a realidade, é também 

lim signo q.ue se oferece à percepção do homem. 

O signo não designa um objeto específico,apenas, 

mas este objeto e todos os outros que possuam características , 

propriedades, fins ou usos comuns. O signo porta designa o con 

junto de todos os objetos que servem para fechar, separar, ia 

crar, tampar qualquer coisa' (um quarto, uma'casa, um cofre, um 

coração, um país) não importando o tamanho, a cor, a diferença 

de tipo ou modelo, o material (concreto ou abstrato) de que é 

feita; da mesma forma, o signo porta designa este objeto pnrtj. 

cular e específico que tenho sob meus olhos, uma vez que consao^s 

tancia as qualidades genéricas de todas as portas. O signo 6/10 

mesmo tempo, particularizante e generalizante. Ainda que eu não 

tenha visto jamais o objeto que o signo designa, sou capaz de 

entender o signo e de reconhecer, quando vir, o objeto designa- 

do por ele, existente ou não, unicamente porque o signo não se 

refere a um objeto, mas ao seu(^eferenty. E como já chamaram h 

atenção Greimas e Umberto Eco, não há necessidade de que o obj^ 

to exista, mas apenas o referente. Dessa forma, unicórnio e quj. 

« 15 ~ 
mera são signos sem terem existência real. São referentes,a:a3 

não são objetos. E por serem referentes, são passíveis de des _ 

crição e de serem traduzidos em outras artes como a pintura e a 

escultura. Sem a noção de referente, cada signo designaria ura 

objeto e cada objeto, por menor que fosse a diferença existente 

entre ele e um outro, semelhante, teria que ser designado por 

um novo signo. Algo semelhante ao relatado por Swift, ao satirj; 

zar os habitantes daquele país a que chegou Gulliver, que querj. 

am substituir ao palavras por coioas, por objetost A. noção ae 
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referente é importante porque a realidade não é a realidade exln 

tente, mas a que é pensada e inotitulda como tal. jJessa forma,a 

realidade é social e nao individual, uma vez que a construção 

do referente depende de um consenso e de uxna interação que só 

pode existir entre indivíduos. Umberto Eco cita o exemplo do de 

senhista medieval que, afirmando copiar um leão do real, o re - 

produz de acordo com as convenções heráldicas da época,Por - 

tanto, faz a cópia de um referente e não de um objeto, da mesma 

forma que uma criança reproduz., desenhando ou brincando, referen 

tes e não objetos. A questão da verossimilhança não está, por - 

tanto, na equivalência "de fato" da cópia em relação ao modelo, 

mas na semelhança instituída, culturalmente, entre ambos. 

A noção de referente, como um construto cultural, 

é que permite entender a realidade como algo composto por ele - 

mentos concretos e abstratos, que eu não posso ver ou tocar. A 

realidade não se comipõe de concretíssimos pão e queijo, a-oenas, 

mas de pão, queijo, destino, dor, amor, simpatia e de todas es- 

sas coisas que eu não vejo ou toco, mas que sou capaz de tradu- 

zir num signo, ou seja, de representar num sistema semiótico. 

Por não eqüivaler a um objeto, a um estado real de fatos, mas a 

um referente, a um construto cultural sem equivalente real^ é 

que um signo pode ser usado para mentj^ Aliás, mesmo quando 

penso estar dizendo a verdade, estou mentindo, uma vez que estou 

sempre usando referentes e não objetos reais. A condição mesüia 

do uso de uma linguagem, de um código e de um signo, é o abando 

no do mundo dos objetos e o ingresso no muhdo dos referentes 

que podem coincidir, ou nao, còm o mundo dos objetos» Quando e£i 

prego o signo verbal porta estou me referindo ao referente (por 



ta) que coincide com o objeto (porta). Ao usar o sif^ino verbal 

unic(5rnlo estou me referindo aó referente (unicórnio) que não 

coincide com o objeto (unicórnio), o qua.l é inexistente. O tex- 

to literário ocupa a mesma posição que o unicórnio. Não nos dá 

um objeto real, equivalente, mas um referente. No entanto, tex- 

to e unicórnio não são apenas sifjnos que se esgotam tautolo^^ica 

mente: o signo é um referente e o referente é um signo. Texto e 

unicórnio remetem a um contexto social específico, cujas conven 

ções permitem a existência tanto de um quanto de outro e a des- 

coberta de outras "realidades" imperceptíveis a olho nu, ou ce- 

ja, sem a mediação desses referentes, E por coincidir com o re- 

ferente ê que o signo pode variar semanticamente através do tem 

po ou ao mesmo tempo, |^or isso, o texto literário não se res - 

tringe à época em que foi produzido, sendo capaz de atualizar - 

se, modificando-se a cada leitura, á medida que seus referenics 

se transformemjí • Isso-faz com que o leitor injete no textos novas 

cargas semânticas, sendo capaz de ler sua própria época, de açor 

do com seus próprios referentes. 

Pode-se caracterizar signo como tudo aquilo que 

4 
serve para descrever algo. Se se considerar que signo é tradl - 

cionalmente definido como o que está no lugar de alguma coica, 

substituindo-a, então signo é aquilo que explica, define, eqüi- 

vale, ultrapassa, contraria ou não esta coisa. Assim, o uso de 

sinônimos, antônimos ou de qualquer metalinguagem é um exemplo 

de signo, tal como caracterizado aqui. Ao Conceituar o signo 

CQ'Oa como "machine à habiter", ou como "abrigo", "lar", "domic^í 

lio" etc,, forneço uma descrição do signo cosa. Ü signo faca no 

de ser descrito como "objeto cortante, formado por um cabo e u- 
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ma l&mina,". O processo descritivo é, em verdade, o proceoso 

nico por exccl&ncia. Reproduzir ura objeto, ou mcílhor, um rej^o - 

rente, é tentar substituí-lo por um si.^^no que, de acordo co;ti a 

habilidade do falante/escritor/artista pode ser mais ou menon 

perfeito. Caso minha habilidade seja menor, precií-arei de nals 

palavras (signos) para reproduzi-lo (substituí-lo), isto. é, 

duzi-lo ou descrevê-lo. O demônio, em Grande Sertão: Veredac, é 

expresso por nada mais, nada menos que noventa e seis nomes, o 

que evidencia tanto a multiplicidade de formas sob as quais o 

diabo se manifesta, quanto a crendice popular de que dar o nome 

próprio ao diabo significa evocá-lo e torná-lo presente, senão 

necessário substituir tal nome por palavra equivalente. Cada 

signo, portanto, apresenta um aspecto diverso para a caracteri- 

zação e descrição dessa entidade maléfica. Vejamos alguns exen:- 

plos; Homem, Bode-PrSto, Figura, Sem-Olho, Tristonho, Pé-de-Pa- 

to, Careca, Goisa-Ruim, Diacho, Coxo, Riorcegão. Üs textos de au_i 

marães Rosa demonstram a crença do autor de que a realidade erío 

os referentes que a exprimem e que se traduzem numa infinidac'c 

de signos. Isso transparece no processo descritivo empre^ado,com 

acúmulo de signos para captar a realidade, nas afirmações sooro 

a permanente mudança dos seres e do mundo', cuja palavra-chave é 

travessia, e no próprio processo narrativo, com a estória sendo 

contada e recontada, com a multiplicação de narradores, com o u 

SC de epígrafes, de cantigas, de narrativas encaixadas, e ao to 

4o um aparato metalingUístico que é sígnico por excelência, i.'o- 

da esta mobilidade está expressa num episódio de "Recado do l or- 

ro'\ aparentemente banal, mas bastante claro. Veja-se o trecno: 

"Levavam-no (ao Guógue) a qualquer parte,o r_e 

cemendavam-lhe que ai::rca: t-e atenção, então 

le ia olhando os entreosinados, forcejando 



por fjuardar de córr onde tinha aquôle burro 

pastando, main adiante três montes de bosta 
de vaca, u/n anú-branco chorró-chorró-cantando 

no ramo de cambarba, uma galinha ciscando com 
sua roda de pintinhos. Idas quando retornava , 

dias depois, se perdia, xingava a mãe de todo 

o mundo — porque nao achava mais burrinho 

pastador, nera trampa, nem pássaro, nem linha 
e pintos. O Guégue era um homem sério, racio- 
nal." (UP, 33) 

Em "Conversa de bois",de Sagarana.o homem é captado pelos bois 

como o "homem-do-pau-comprido-com-marimbondo-na-ponta" e o menino 

é denominado como o"bezerro-de-homem-que-caminha-sempre-na-fren 

te-dos~bois". São duas formas de nomear, de perceber e de descre 

ver, numa visão "bovina", os seres humanos, de 03ordo com as su- 

as características mais marcantes: capacidade de provocar a dor, 

para o homem; e dianteira e pequena estatura, para o menino. Es 

ses são os traços pertinentes para que os dois sejam descritos 

e entendidos. Se não se dispõe de signos convencionados previa- 

mente,e que descrevam "exatamente" o referente a que se refere, 

tem-se que lançar mão de uma infinidade de signos para dar 

a entender ao ouvinte que referente é esse, Todo uso de signos, 

mais ou menos "precisos", em maior ou menor número, implica um 

processo descritivo. na medida em que um signo descreve outro 

signo, funciona como interpretante desse dltimo, de acordo com 

a terininologia de PeirceJ 

A descrição ocupa um papel fundamental na obra ro 

siana. As vezes, numa primeira leitura, chega a espantar pela sua 

profusão. No entanto, não tem uma função meramente decorativa e, 

coxno as sub-histórias de vários contos,não chega a quebrar a se- 

qüência narrativa.Em "O burrinho pedras",o texto começa pela des- 

crição do.burrinho e sua história,passando dele para a descrição 

dos currais,com seus bois,seus movimentos,sua inquietação,voltan- 



do para os cavalos, as vacas do curral e confluindo para o início 

da narrativa com o burrinho sendo visto e lembrado. Agora são os 

vaqueiros e suas montarias, o processo de engorda e comércio dos 

bois, a doma de um poldro, a separagao de algumas reses e a saída 

da boiada. Bla, como um grande corpo, um "bicho inteiro   cento- 

páia —, move-se e faz com que se mova a narrativa, até aqui ape 

nas sugerida pela movimentação de homens e animais e por alguns 

fios que serão tecidos mais à frente. 

Sm *Sarapalha!* a descrição também tem importância,a 

brindo o conto e caracterizando a miséria e a decadência. A tape 

rização do vilarejo é descrita com vagar, detalhadamente, mostran 

do o avanço das pragas e do mato, em suas várias espécies e táti- 

cas. Também são descritos os peixes, os mosquitos, as larvas, as 

cobras. No final do conto, metonimicamente, são as flores e folhas 

que tremem em lugar do Primo Argemiro: "Ê o mato,todo enfeitado , 

tremendo também com a sezão."(S:144) No texto, o cocho eicbor 

cado e a casa-de-fazenda são os principais signos cênicos, junto 

dos quais se desenvolve a ação. 

Mas onde a descrição avulta e serve como modelo 

do que se pratica nos outros contos é em"São Marcos",que se ini - 

cia com a relação das superstições do Calango-Frito, dos feitiços 

profissionais e amadores, O narrador, mateiro dominical, fornece 

a razão para a abundância das descrições: seu objetivo não é ca - 

çar, mas observar a natureza, de cujas várias demonstrações forne 

ce uma lista: ver o cambará medrar, observar as formigas, o namo- 

ro dos guaxes, o joao-de-barro, etc.. Mas é a partir da sua entra 

da na mata que o narrador começa a descrever, misturando um voca- 



bulário técnico, extra,ido da Biologia e da Arquitetura. As vezes, 

torna-se difícil entender a seqüência descritiva, tal a erudição 

vocabular, que obriga a ir continuamente ao dicionário. S to- 

da a mata, árvores, aves, plantas, insetos, tudo isto funcionando 

como signo cênico, cenário natural e simbólico. Gomo vários auto- 

res já realçaram, a descrição passa de visual a auditiva e tátil. 

O signo cênico, que a princípio é benfazejo, torna-se uma ameaça 

para o narrador, após sua cegueira, mudando de significação. 

Segundo Philippe Hamon, quando ocorre este tipo 

de descrição técnica,o autor acrescentará, a cada termo técnico, 

uma série de predicados que irão esclarecer tais termos e assee-u- 

18 rar a legibilidade do texto. Mesmo que o autor apresente uma 

listagem de termos sem nenhum predicado, como a relação das cores 

dos bois (S;9), só por saber que são cores, das quais algumas são 

conhecidas, o leitor aceitará e acabará incorporando todas as ou- 

tras pois, ainda de acordo com Philippe Hamon, "toda a descrição 

se apresenta como um conjunto lexical metonimicamente homogêneo 

cuja extensão está ligada ao vocabulário disponível do autor, e 

nao ao grau de complexidade da realidade em si própria considera- 

da," Processo semelhante ocorre no conto "Meu tio o iauaretS','on 

I 

de os termos de origem tupi.têm, ao lado, a tradução vernácula.Aj 

sim: "Pariu tarde, tá com filhote novo, jaguaraim."(EE: 140)Jagua 

raim é o equivalente de filhote novo. A compreensão não se preju- 

dica: o elemento tupi torna-se puro significante, contribuindo pa 

ra o estranhamento e a atmosfera fantástica do conto, enquanto o 

equivalente em português concorre para a seqüência narrativa. Por 

contigüidade, portanto, reduz-se o grau de dificuldade que o rol 
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de nomes apresenta ao leitor, ainda que desconheça vários doa ter 

mos utilizados. Izidoro Blikstein, que trata do meirmo assunto que 

Philippe Hamon, ainda que por um ângulo diverso, oostra quo a per 

cepção da realidade depende menos da "complexidade da realidade •• 

que de certos corredores isotópicos. Ou seja, de estereótipos, de 

"corredores semânticos, por onde vão fluir as linhas básicas de 

significação, ou melhor, as isotopias da cultura de uma comunida 

20 
de."(Grifo do autor) Assim, segundo Blikstein, a percepção que 

os animais têm do homem está de acordo com seus corredores isotó- 

picos, sendo meliorative o horizontal e pejorativo o vertical, 

Tudo isso nos remete à questão da mimese e do referente, caraote- 

rizarido o texto não como a apreensão do real, mas como sua própri 

a negação e transformação. O que o texto constrói são referentes, 

estereótipos da percepção ideologicamente considerada. Os signos 

empregados para a descrição, de Sagarana a Estas Sy^tórias. dão ao 

leitor uma visão da realidade que passa por verdadeira e que se 

põe de acordo com seus corredores isotópicos, na maioria das vezes, 

E a percepção que o leitor tem da realidade está condicionada pe- 

la palavra que a traduz e que está sempre contaminada pela pala - 

vra do outro, jamais em estado puro, mas sempre dentro de um cor- 

redor isotópico.^^""^^ 

Ao ser descrito ou ao ser nomeado, o objeto deixa 

de ser meramente um objeto, aquilo que Adam Schaff chama de sig- 

no natural, e passa a fazer parte de um signo, isto a ser um 

referente. O objeto só é signo ao ser percebido como referente. 

Por isso, pode haver referentes sem objetos equivalentes, mas 

não há objetos sem referentes. Por objeto entendem-se não 

só os signos naturais de Adam Schaff, como tambóm todas as aensa- 



çõeD, sentimentos, percepções sensorio.io ou mentais, psíquicas, 

capazes de serem captados e traduzidos nujn signo verbal pelo íio 

mem. 

Peirce, citado por Umberto Eco,, dia: "Em face da 

experiência, nós elaborajuos idéias para conhecê-la. Essas iddias 

são os primeiros interpretantes lógicos dos fen?)ffienos que os su 

gerem e que, na medida em qxe os sugerem, são signos, dos quais 

24 
eles são... os interpretantes." O que Peirce chama de interpr_e 

tantes pode ser considerado como leferente e signo, ou seja, a 

"idéia" que interpreta um fenômeno, mesmo que esse fenômeno não 

tenha existência real./os fenômenos ou objetos só sugerem as i 

déias por serem referentes e não mais objetos, ou melhor,por já 

terem sido captados e constituídos culturalmente^ Ao deixarem 

de ser fenômenos, ou o que Adam Schaff chama de signos naturais7'' 

os referentes passam a funcionar como interpretantes de outras 

idéias ou de outros fenômenos, num jogo infinito. Na medida em 

que afirma que "o fenômeno, ao ter interpretantes, torna-s^ um 

signo, confirma o que se disse acima, ou seja,-o signo é aquilo 

que serve para descrever algo. O referente toma o lugar do obj^ 

to, da mesma forma que o signo toma o lugar do referente e este 

passa a ser também um signo» Esse processo é constante e crescen 

te pois, variando o referente de cada objeto, varia o signo e,à 

medida que este varia, pode. ser descrito/substituído por outros 

signos, indefinidamente. 

A metáfora das sombras é clara para mostrar o u- 

so da linguagem por Guimarães Rosa e o modo como concebe a rela 

ção entre o texto ficcional e a realidade, O si^no não 6 a equj. 

valôncia rígida entre um significante o um significado, entre 
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uiii nome e uma coisa, mas um processo dinâmico de transformação, 

tal como se caracterizou acima. Da mesma forma, o texto literá- í 

rio não é a transposição mecânica da realidada, mas um jo^o em 

que ela, tomada como referente, se m.odifica e se refaz. Em Gui- 

marães Rosa, além disso, há uma reelaboração permanente de cer- 

tos aspectos da produção textual, que serão retomados à medida 

que 03 textos se constituem. A semelhança do processo que erjnre 

ga para a captação da realidade, em que a multiplicidade de ci^ 

nos tenta exprimir a variedade de aspectos, o meio usado paro a 

construção do texto é o da multiplicação de signos que se deocre 

vem, se traduzem, se retomam. Tal procedimento metalingüístico 

aparecerá num mesmo texto — as várias versões do "recado" do 

morro, no conto deste nome — e será utilizado em vários outros 

textos. Cada um deles, apesar de se constituir em algo novo, é 

uma volta ao anterior, pois recupera a preocupação do aitor com 

o fazer ficcional. Por isto, importa menos a relação do texto 

com a realidade histórica" que com os demais textos do autor. Ca 

da texto será uma tradução do anterior, sem que isto implique 

em "perda" ou "infidelidade", pois cada um é autônomo, não p.e 

pretendendo modelo ou matriz; de qualquer outro. Esta multiplici 
» 

dade de tomadas faz com que o sentido não se prenda a este ou á 

quele texto, estando em todos, e sempre em movimento e se modi- 

ficando. Como as sombras na parede, as nuvens ou o rio. O senti 

do do3 textos de Guimarães Rosa não estará aqui ou ali, como po 

siçoes excludentes, mas num terceiro elemento que flutua entre 

as posiçfies anteriores, assumindo-as e transformando-as. Esta 

oscilação entre dois ladSs, sem se fixar em nenhum-, -está pronen 

te em^"A terceira margem do rio'",em que o pai abandona uma e ou- 

tra margens pa.ra se colocar perpetuamente entre elas. Se vi sua- 



lisjarmos o rio cjtno o algoritmo naussuriano, as margens funcio- 

narão como significante e significado, o rio sendo o traço de 

união, E um traço de união flutuante, fluido, iaiprovisível, ora 

estreito, ora largo, p'ira cima e para baixo, obrigando signifi- 

cante e significado a constantes mudanças o a se diluírem em no 

vos signos, 

A reflexão metalingliística de Guimarães Rosa o 

faz colocar, através de seus textos, elementos estruturais que 

retomam as questões acima, cuja síntese se dá por meio de dois 
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conceitoss o de semiose . e o de mimese, Esta reflexão, e a ma 

neira como é desenvolvida, apontam na direção da intertextuali- 

dade e da tradução, Na medida em que seus textos propõem as mes 

mas questões, eles estão se traduzindo e se citando intertextu- 

almente, Além dessa prática, Guimarães Rosa ainda trabalha ensa 

ísticamente, nos prefácios de lutaméia. suas reflexões sobre o 

fazer poético. Os textos rosianos não se limitam a contar uma 

estória, mas pretendem problematizar os modos de contar a estó- 

ria e de instaurar o senfido, que não será imutável. A oscila - 

ção do sentido transparece no signo da viagem, constante na obra 

rosiana, que não é apenas um signo cinestésico, indicando o des 

locamento físico de personagens, mas uma metáfora do sentido , 

sempre migrando para um novo signo. Em Grande Sertão; Veredas , 

retomando a fala de Riobaldo, não é o narrador que se desloca , 

fisicamente, para guiar o interlocutor, mas suas palavras que 

se propõem a "re-existir" a travessia havida, cujo sentido o nar 

rador conhece e decconhece, ou quer desconhecer, Entre as duas 

margens, o sentido oscila. Ou, como diz Riobaldo; "Tem coisa e 

cousa, e o 6 da rapôsa., .'"(GSV ,27 ) 



Nos textos rosianos, a percepção :netaling\!ií.3tic;.i 

e a construção flccional não são duas coisas diversas e subnc - 

qüentes, mas dois estágios simultâneos. A reflexão metalinglVísti 

ca não aparecerá de forma autônoma, mas incorporada ao texto iMjc 

clonal. Sua abordagem metalingliística não surgiu a posteriori , 

como uma tentativa de explicar ou justificar a própria obra,;r!ac 

foi um processo constante. Não se ;3ustifica a observação de cer 

tos críticos de que Guimarães Rosa não resistiu á tentação de 

dar a chave de sua obra. Ao escrever, cada escritor fornece, ao 

mesmo tempo,- as chaves para o seu texto. Dais caminhos irão va- 

riar de acordo com a complexidade de cada obra e com a conscien 

cia de cada autor sobre o ato de escrita. Em Guimarães Rosa,nem 

sempre a indicação mais óbvia pode ser considerada a mais verda 

deira. Há casos em que o autor, propositadamente, finge concor- 

dar com as explicações do crítico.^'^ A renovação da linguagem e 

do fazer ficcional fará o jogo da paródia e da paráfrase sem o£ 

tar por uma delas; será paródia e paráfrase ao mesmo tempo, ^e- 

rá o tradicional e o novo, o já-dito e o inédito. Este jogo na- 

da mais é que o próprio Jogo da linguagem, oscilando entre pfira 

digma e sintagma, entre metáfora e metonímia, sabendo que on 

dois lados não se excluem, mas só se realizam na conjugação. No 

processo de produção sígnica, reprodução e criação (invenção) 

ligam a aspectos mais conservadores (o provérbio e o clichê) ou 

mais inovadores (o neologismo) da língua. A posição de Guima - 

rães Rosa e ambígua e criativa, pois subverte o maniqueísmo do 

par tradição/renovação ao encontrar um dentro do outro. Desde 

Sogarana pode-se observar esse trânsito entre novo e velho, dia 

leticamente considerados, e que se prolonga ató os prefácios de 

Tutamóia. 
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Guimarães Rosa sempre soube que o percurso do tox 

to se faz como uma travessia em que há transformações, perdas e 

ganhos» Há o indizível, o inominável e há aquilo que, mesmo di- 

to, corre o risco de não ser percebido. Há aquilo que, além de 

tudo, o narrador pode escamotear, inocente ou propositadamente, 

contando o que "acha" que aconteceu e não o que "realmente" hou 

ve, A percepção dessa travessia, desse jogo de negaças e esqui- 

vas, está presente nos trechos abaixo; 

"Ah, mas falo falso. O senhor sente? Desmente? 

Eu desminto. Contar é muito, muito dificulto- 

so. Não pelos anos que se já passaram, Kas pje 
Ia astúcia que tém certas coisas passadas -1. 

de fazer balancS, de se remexerem dos luaia - 

res. O que eu falei foi exato? Foi. Itjas teria 

sido? (GSV, 142) (Grifo acrescentado) 

"A verdadeira parte, por quanto tenhas, das 

tuas passagens, por nenhum modo poderás trans 

mitir-me. O que a laranjeira não ensina ao li 

moeiro e que um boi não consegue dizer a ou - 

tro boi."(EE, 73) 

Tambí^m a realidade a que o texto se refere não 

pode ser captada em uma só palavra: ela é múltipla e mutável. Ou 

mesmo indefinível. Ao denominá-la sertão, o autor a fez ainda 

mais vaga e fluida, mais enigmática, A realidade existente é a 

quela que o texto compõe, e não a que o leitor, localizado no 
I' 

tempo e no espaço, reconhece como próxima ou distante. A reali- 

dade do texto é a cachoeira referida por Riobaldo, muito próxi- 

ma da mosca azul machadiana: ao se transformar numa pilha de da 

dos, ou de componentes, ou de entranhas, desaparece com sua be- 

leza e seu brilho mágicos, 

"O senhor vê: existe cachoeira; e pois? Mas 

cachoeira 6 barranco de chão, e água se cain- 

do por êle, retombando; o senhor consome essa 

água ou desfaz o barranco, sobra cachoeira al 

guma?" (GSV, 11) 

A observação de Riobaldo faz com que a cachoeira 
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se torne a metáfora do texto e da linguagem: a conjugação dc 

dois elementos que faz surgir um terceiro, frágil e oscilante 

como, pode-se repetir, a canoa • entre margenn e o "ó "da rapô^a". 

O texto é este produto híbrido, que se sustenta por si só entre 

as duas margens, valendo por sua organização ficcional e não pe 

Ia reprodução da realidade. Entre barranco e água, o texto 6 ca 

choeira cujo fluir 4 o fluir do sentido, sempre em curso. 

1 
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NOTAS . 

1. '*11 faut done examiner si ces personnes, étant tombe'es our des 

imitateurs de ce genre, n'ont pas été trompceo par la vue de 
leurs ouvrages, ne se rendant pas cojmpte qu'ils sont éloi^nés 
a.u troisième degré du réel, et que, sans connaltre la vérité, 

il est facile defies reussir (car les poetes créent des fant5- 

mes et non des réalités), ou si leur assertion a quelque sens, 

et si les bons poetes savent vraiment ce dont, au jugement de 
la multitude, ils parlent si bien»" 

pLATON, La republique. Trad. Êmile Ciiambry, Parish Sarnier, 

1950, t. 2, p. 358.9. 

® Sofista que Platão distingue entre a mlmética e o sima.la- 

cro. Aquela é posiJJjaiSL-e- or-iadora de realidades e este é cria- 

dor de faj.sidades, de imagensi /De um lado tería/nos o arquiteto 
j I 

que produz cópias e, de outro,o pintor e o poeta, que criam imar- 

gens. Se o poeta for controlado, como se lé no Livro III da Re- 

pública (401.b~c-d), terá lugar assegurado na Polis, Se perseve 

rar na criação de simulacros, autor e obra deverão ser banidos 

da cidade, O mito da caverna, também da República. Livro VII, 

nos mostra o conhecimento das'sombras, imagens projetadas na pa 

rede, sendo substituído pelo conhecimento do real (o sol),cen - 

. tro de tudo, origem e verdade (516 b). Ê a tentativa de se che- 

gar â verdade, àquilo que produz a realidade, cnamado no Sofis- 

ta de ciência divina (255 c). Estão claros aíso caráter utilitá 

rio que Platão atribui à arte; a condenação à arte que c^a ima 

gens e simulacros, 36 terá valor a obra produzida como "coisa 

^al", isto éf como cépia. Ainda hoje se pensa a obra como "coi 

sa real", próxima de sua origem, fiel a uma "verdade". Daí as 

tentativas de localização espácio-temporal do texto, esquecendo 

se de que ele, e a linguagem que o gerou, é um conjunto de sig- 

nos, Imagens que, ao mesmo tempo em que representam o real,trans 

formam-no, O texto não se quer copia^ maa nirrminnyr^. 

PLATSO, Ibidem, p, 4ül b-c-d; 516 b, 

 • Sofista. Trad, Jorge Paleikat e J, Cruz. Costa, São Paulo: 

Victor Civita, 1972, p. 200, 
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2. Segundo Roland Barthes, o real ficcional não ê o real extra- 

texto. Veja—ges 

"Maia aindas será mesmo posaível realizar o referido aconte- 

cimento? Isto leva-nos a duas proposições. A primeira, é que 

o discurso não tem qualquer responsabilidade para com o real: 

mesmo no romance mais realista, o referente não tem •realida 
de't imagine-se a desordem provocada pela narração mais sen- 

sata, se as suas descriçõ® fossem tomadas â letra, converti- 

das em programas de operações, e muito simplesmente executa- 
da. Em suma (é a segunda proposição), aquilo a que chamamos 

'real* (na teoria do texto realista) nunca é mais do que um 

código de^representação (de significação); nunca é um código 
de execução: o real romanesco não ê exeqüível."(Grifo do au- 
tor) 

BARTHBS, Roland. S/Z. Trad. Maria de Santa Cruz e Ana M. Lei 

te. Lisboa; Edições 70, I98O. p. 65. 

3. "Estas observações têm como objetivo completar um esquema de 

análise, que se pode depois desenvolver, em torno de Grande 

Sertão:: Veredas. O esquema clássico da sociologia da litera- 
tura abrange aspectos como o contexto social do escritor, a 

literatura como refUexo da sociedade e a função social da li 

teratura. Centralizamos, neste estudo muito preliminar, nos- 

so foco de análise sobre o segundo desses aspectos, a descei 

to das referências aos outros dois. No exame de Grande Ser - 
tão» Veredas, como reflexo de uma sociedade, partimos da con 

sideração da área geográfica e ecológica do sertão; depois 1 

examinamos os traços mais salientes da ocupação humana do 

sertão e da organização social de seus grupos mais represen- 

tativos: dos que viviam nas fazendas e dos que andavam pelas 
veredas." 

DIASi, Fernando Correia, Aspectos sociológicos de Grande Ser- 

tão: Veredas, In: LISBOA, Henriqueta et alii, Ciclo de 

conferências sobre Guimarães Rosa, Belo Horizonte: Cen- 

tro de Egtudo Mineiros/UPMG, 1966, p. 96-7. 

4. GALVAo, Walnice Nogueira. As formas do falso, São Paulo: Pers 

pectiva, 1972, 

5. CARVALHO, David de. Presença de Itaúna-MG na obra de Guima - 

rães Rosa, Minas Gerais. Belo Horizonte, 16 out, 1982, 

Suplemento Literário, p. 6. 

6. . Presença de Itaúna-MG na obra de Guimarães Rosa, 

Minas Gerais. Belo Horizonte, 23 out. 1982. Suplemento 

Literário, p. 9. 

7. MOTA £ SILVA, Gutemberg da. Os vários autores de uxn conto de 

Guimarães Rosa. Minas Gerais. Belo Horizonte, 8 out, 

1983» Suplemento Literário, p, 4. 
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METALINGUAGEM E INTERTEXTüALIDADE 

nada dessa cica de palavra triste em mim na boca 

travo trava mãe e papai alma buena dicha louca 
neca desse sono de nunca j8.mais nem never more 

sim dizer que sim pra cilu pra dedé pra dadi e dó 
crista do desejo o destino deslinda-se em beleza; 

outras palavras 

parafins gatins alphaluz sexonhei Ia guerrapaz 

ouráxé palávora driz okê cris expacial 

projeitinho imanso ciumortevida vidavid 

lambetelho fráturo orgasmaravalha-me logun 
homenina nel parais de felicidadania:; 

outras palavras. 

Caetano Veloso 



META LINGUAGEM E INTERTEX.TUALIDADE 

Em "Aletria e hermenêutica", g primeiro dos pre- 

fácios de Tut3.111^ia« Guimarães Rosa chama a atenção para. a arnifi— 

dura das palavras, que denomina de "... goma-arábica da língua 

quotidiana ou círcalo-de-giz-de-prender-peru..."(T,4) capazes 

de, com sua lógica, criar absurdos. O hábito e a incapacidade 

reflexiva levam o falante a automações lingftísticas, ao bom sen 

so do clichê, impedindo-o de criar uma nova realidade, de sair 

fora do círculo-de-giz, Como o hábito faz o monge, é muito mais 

fácil permanecer dentro dos estereótipos, lingftísticos ou narr^ 

tivoB, que subvertê-los,|a proposta de Guimarães Rosa, ao con - 

trário, tanto na teoria quanto na prática ficcional, se faz no 

sentido de burlar o senso comum, a doxa, problematizando o uso 

da língua e a construção da narrativa, flexionando e multipli - 

cando o que parecia uno e rígido.| 

Cabe ao artista e â criança, assim como ao lou - 

CO, esse papel de de.sconstrutor do senso comum, apreendendo a 

realidade sob uma nova lógica que proponha , realidade supe- 

riore dimensões para mágicos novos sistemas de pensamento."(T, 

3) Como a nuvem, as sombras e o rio, metáforas da mutabilidade 

da língua e do real, o texto literário também muda e se reescre 

ve. Ao^J^és^^de^^^j^pox^monojiticamente, o texto rosiano se 

fisionomia pruria e„aut5noma, Ê o .que se dá com a 

tradução de seus textos. "Você nao ê apenas um tradutor» Somos 

'sócios*, isto si'm, e a invenção e criação devem ser constajj 



tes."^ Guimarães Rosa não exige, de seus tradutoreo, fidelidade 

cega, mas capacidade criativa e inventiva, Não quer que elec , 

por respeito ao texto escrito, ao nome do grande escritor, fi- 

quem presos no círculo-de-gis da linguagem e do texto. Veja-ne 

o que diz Rosa, dirigindo-se a Edoardo Blzarri, o tradutor ita- 

liano: 

"Nada de sentimentos de culpa. Você jamais ire 

decepcionará. Porém, para melhor tranqliilizfí- 

lo, digo a verdade, .a Você. Eu, quando escre- 

vo um livro, vou fazendo como.se o estivesse 

'traduzindo*, de algum alto original, existen 
te alhures, no mundo astral ou no 'plano das 

idéias', dos arquétipos, por exemplo. Nunca 
sei se estou acertando ou falhando, nessa 

♦tradução'. Assim, quando me 're'-traduzem pa 
ra outro idioma, nunca sei, também, em casos"" 

de divergências, se não foi o Tradutor quem , 

de fato, acertou, restabelecendo a verdade do 

•original ideal', que eu desvirtuara.,," 

O que aceita da tradução é o que pede também à crítica e o que 

pratica em sua obra,^ Ao comentar, para Edoardo Bizarri,a intro 

dução de referências a Dante, ao Apocalipse e ao GSntico dos Cân 

ticos, em "Dão-la-la-lão", di^ que estas referências funcionam 

como "sub-para-citaçoes (?!?)", como "modificações do tema ou 

fugas",^ 

Taia variações temáticas confirmam a percepção 

que o autor tem do próprio processo criativo, uma vez que o ca- 

racteriza como uma tradução, entre outras, não cabendo a ela fo 

ros de verdade ou excelência. Sua visão da obra como uma tradu- 

ção vem ao encontro do que se propõe aqui, ou seja: a obra rosi 

ana se faz como uma contínua reescritura em que determinados te 

mas e técnicas ficcionais se repetem, como já se fez referência 

no capítulo anterior, Um desses aspectos, que pertence aoo cam- 

pos da metalinguagem e da intertextualidade, é o da narração.De 
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Sa^arana a Tutam^la entre outros aspectos da nar- 

rativa, objsto dj rej|lej^2L^^ de^_^^oblem§j^^aça^ r par^,^^^ 

Guimarães Rosa, que segue, para abordá-la o mesmo princípio de 

desconstruçao e multiplicação ;já indicado na captação da reali- 

dade. A situaçS^d^^^^rr P^'ivilegiad^ou tini ca, A pro 

liferaçã^__de^ s^^e^j^j^a, as " fugas" ,^ejajtro áa^narrativa^prin 

cipal, faz com quevários narradores e várias visões sobre 

o mesmo f^tar^ A$mo_jifi-:vJ, n^"Cara~de~Bronze'" .Ou 

então, a narrativa secundária reafirma ou reforça a posição do 

narrador da estória principal, tal como em Grande Sertão; Vere- 

das. com a estória de Maria Mutema. Em alguns textos, problensa- 

tiza-se a relação entre narmdor e autor, que têm seu estatuto 

misturado dentro da narrativa; em outros, o autor de tal forma 

se ausenta que um dos personagens se impõe como autor. Walter 

Benjamim dá, como um traço essencial da narrativa, o seu cará - 

ter oral e a transmissão de experiências. "A experiência que 

passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os nar 

5 r, ~ 
radores." Em muitos dos contos de Guimarães Rosa, a multiplica 

çSo de narrativas se deve a esta transmissão de experiênciaB:pa 

da um .Qgnta ^^ujLlo qu^.yi,u, viveu ou j)uviu^co^nt3^Mi__. 

A discussão sobre a narração só pode ser feita 

com base numa reflexão mais ampla sobre a metalinguagem, a que 

se liga e de que faz parte. A clareza com que Guimarães Rosa 

concebia a utilização da língua e a construção da literatura o 

levou a voltar-se para elas e a retomá-las em seus elementos 

constituintes, em permanente processo de renovação e experimen- 

tação. Se se consideram os processos criativos levantados por 

Oewaldino Marques para os textos de Sa.garana. "Com o vaqueiro 



Mariano", "Pé-Duro, Chapéu-de-Couro" e "Aquário", daa décadas 

de 40 e 50, pode-se observar que tais processos se mantiveram 

vivos e radicais na última de suas obras publicada em vida, Tu- 

taméia. Isso, em termos linglVísticos. Piccionalmente, a preocu- 

pação com o fazer literário não foi menor. Os pi^ocessos desen — 

volvidos, posteriormente, em Grande Sertãor Veredas. Primelrár. 

Estórias ou em Tutaméia já se achavam presentes em Sagarana, Ao 

lado da consciência metalingliística, esta retomada de temas e 

de processos revela um trabalho intertextual constante em toda 

a sua obra', 

Üma relação intertextual é uma relação crítica . 

Pressupõe, por parte de q.uem realiza a junção dos textos, como 

autor ou como leitor, um trabalho de leitura, de identificação 

e de extração do fragmento citado, abolindo suas fronteiras no 

texto de origem e instaurando novas. Por esse deslocamento, con 

seguem-se novas significações e uma reavaliação do fragmento e 

de seu texto original. 5em esta intenção crítica, de releitura 

e de reescritura, cairiam, autor ou leitor, numa tautologia in- 

findável» Nesse processo, o autor pode jogar com textos alheios 
♦ 

e com OB próprios, reescrevendo sua obra & reelaborando de vári 

as formas os processos que considera importantes. O que inte - 

ressa não é o referencial a que a obra remete, mas o próprio 

processo produtivo do texto. Por sua recorrência e constância , 

esses procedimentos produtivos podem vir a ser um sistema semió 

tico, aqui entendido como ura conjunto de signos. Dada a sua pre 

sença, e a sua constante aparição, esses signos adquirem um ca 

ráter sistêmico, ou seja, organizado, coerente, consciente.'^ In 

dicam que o autor, durante a feitura de sua obra, os utilizou 
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para refletir sobre determinadas queíjtõea. 

j MetalinguSigem e intertextualidade promovem uma 

reflexão e uma inflexão relativamente aos textos citados, desta 

cando—os e deslocando-os. Ambas são ativas e críticas porque 

instauram um diálogo com os textos em destaque, retirando-os de 

sua passividade, obrigando~03 a se modificarem e a adquirirem 

novas significações.|Assim, para Guimarães Rosa, não.basta cri- 

ar uma realidade através de personagens, de um cenário, de nar- 

ração e de ações. Ao mesmo t^mp^em qua^^contaum^^ 

miza so1^re,_o^ sur^i^nto^^de^sa^^^l^ade^Jlc^ , fazendo com 

que^^^íras reaXid^des nagçagi da anterior, com que novas estóri- 

as se_^^çam de.a.tro da estória em narração, cora que os processos 

de prô#a^ão_jio--t^±o SB^aiSk duplicadjiS ou^riplicados. (jSscrever 

1^0 é apenas compor um texto, mas "evidenciar o trabalho de ee- 

crita,"®jEssa dramatiza-ção dos processos ficcionais envolve con 

ceitos como a citação, a paródia, a paráfrase, a tradução. 

Na obra de Guimarães Rosa, todos esses conceitos 

se interligam, uma vez que todos se encaminham para a noção de 

escritura ou reescritura que é o texto visto como produção,como 

Constante tradução de si mesmo. Esse trabalho de tradução pres- 

supõe uma crítica do texto, isto l^uma visão crítica que o es- 

critor deve ter do processo criativo, acerca do seu e de outros 

textos. Em outras palavras, o escritor deve ter "uma prática es 

Q 
critaral voltada para a sua produção". Portanto, o texto é ori 

entado "... para o ato de reminiscência (evocação de uma outra 

escrita) e para o ato de intimação (a transformação desta escr^ 

10 
tura)". Pode-se verificar esse trabalho intertextual e meta - 

lingüístico em Guimarães Rosa através de seus textos, procuran— 



45 

do evidenciar que o autor erB. bastante consciente do processo 

de escritura e de sua transformação, ou por meio de outros tex- 

,t£^ incorporados aos seus, como as epígrafes, as cantigas, os 

provérbio^, em suma, por tudo aquilo que faz. parte do texto ou 

compõe sua perigrafia, sua^^^^p^atextualida^. 

Norínalmente, considera-se o conjunto da obra de 

um autor como uma sucessão de textos isolados, cuja única liga- 

ção é a seqüência em que foyam publicados. A medida que o autor 

vai trazendo à luz sua obra, diz-se que houve um "apuro da for- 

ma ou da técnica", ou que o novo texto é uma "evolução" em rela 

ção ao anterior, sem que tenha havido, realmente, um trabalho 

de depuração da linguagem ou de reescritura e tradução. Entre - 

tanto, na literatura brasileira há vários autores que repensam 

e retomam a linguagem e a propria obra. Autran Dourado, João 

bral e Drummpnd são alguns deles. Essa preocupação em reeecre - 

ver faz com que Murilo Rubião publique raramente e, a cada pu - 

blicação, entre textos novos surja, transformado, um trabalho 

anterior, reescrito e traduzido.jsm Guimarães Rosa, além desse 

processo de retomada e tradução, a metalinguagem se encorpora 

ao texto, constituindo-se numa forma de técnica narrativa bas- 

tante elaborada,I Essa técnica envolve o emprego da metalingua - 

gem propriamente dita, como se vê em "São Marcos"; a utilização 

de epígrafes, que comentam e antecipam a narrativa; a multipli- 

cação de focos narrativos, seja pelo aumento do número de narra 

dores^ como em •"Cara-de-Bronze•", seja pelas sub-estórias de 

cada conto; o emprego de copias ou de um narrador paralelo, a_l 

ternativo; a supressão aparente do narrador em textos de cunho 

teatral, como em Grande Sertão; Veredas e "Meu tio ò iauaretê", 



em que a narração parece ser substituída por um longo mon<510,50, 

dito à boca de cena pelo protagonista, diretamente aos especta- 

dores. 

A reflexão metalingftística é tão desenvolvida em 

Guimarães Rosa que, a partir de Primeiras Estórias, a orelha e 

a capa passam a se referir aos textos do volume. Em Grande Ser- 

tão;: Veredas, na edição a que me refiro, os símbolos da capa 

mantêm com o texto uma relação metalingtiística, da mesma forma 

que o símbolo do infinito, no final do romance.Tais símbolos 

não estão ali gratuitamente, como não se devem ao acaso os dois 

índices de Tutam^ia. ou a divisão dos contos de Primeiras E?.tó- 

em dois blocos, mediados pelo conto de título "O espelho". 

Consuelo Albergaria propõe, com base nesses símbolos, a percep- 

ção de uma estrutura circular para o romance e triangular para 

o volume de contos. Os dois símbolos encontram-se presentes em 

"A hora e vez de Augusto Matraga", como a marca gravada em seu 

12 ■ 
corpo. Todos e_^es elementos, que concorrem para um acréscimo 

de signl^fic^ação e uma reflexão aceri?.a._j3[os_jtexX9^_t5jn- cará - 

ter metall^giaj^io^ São._^nal3 cuja função, é falar do texto a 

que ae ref^^m, fornecendo "explicações^ ace^a dej^. Fazem par 

te da perigrafia do texto e facilitam ou dificultam o acesso a 

ele, podendo ser verdadeiros ou falsos.O título faz parte da 

perigrafia, Para que se perceba sua função, é bom lembrar que 

Primeiras Estórias não foi o primeiro livro de Guimarães Rosa , 

vindo após Sagarana, nem foi o primeiro de uma série, uma vez 

que lhe sucedeu Terceiras Estórias, subtítulo de Tutaméia. Esta 

interrupção de uma suposta seqüência criou, para os dois títu - 

IO0, um significado novo que nao teriam se houvesse um Segunda a 



Estóríag. Numa sociedade preocupada com a ordem, com a seqíiênci 

a das coisas mais elementares, a proposital lacuna cria o inusj. 

tado e funciona como um catalisador. Ou, como diz Guimarães Ro- 

sa, rompe—se o círculo-de-giz da linguagem no qual o leitor se 

instala e instaura—se o pai*adoxo. A preocupação de Rosa com o 

fazer textual o leva a trabalhar seus textos, metatextualmente, 

em dois níveis^^t1 num nível teórico que é o dos prefácios de Tu 

taméia ou o das explicações a tradutores; e num nível prático 

ou dramático, em que põe em ação suas elaborações teóricas.| 

Pode-se dizer que há duas formas de a ficção se 

considerar. Ou se esventrando, pondo â mostra seus próprios in 

/ 
testinos, seus mecanismos mais sutis, ou escondendo totalmente 

seus andaimes e suores, como recomendou Olavo Bilac num soneto. 

A obra de Guimarães Rosa fica entre os dois procedimentos. Um 

texto como "Meu tio o iauaretê"^ um bom exemplo, entre outros , 

de doação mágica da narrativa, enquanto Grande Sertão; Veredas. 

é um caso de naturalização da narrativa, através do recurso ao 

interlocutor. Em "Partida do audaz navegante", de Primeiras Es- 

tórias, a alusão à química narrativa é clara:, até a bosta de va 

ca pode virar personagem e uma ilha pode se tornar a "Ilhazinha 

dos Jacarés" por pura e louca lógica. Ou seja: se ninguém havia 

visto o "jacaré-não-estar-lá" ele podia, perfeitamente, estar 

ou não. Mas o bom senso controla a narrativa: 'Não valelKõo 

pode inventar personagem nôvo, no fim da estória, fui' —" que 

apesar disso reafirma seus mecanismos e prerrogativas: "— ' En 

tão, pronto. Vou tornar a começar. (...) Arresl o Aldaz Navegan 

te, pronto. Agora, acabou-se, mesmo: eu escrevi — 'Fim*l" (PK, 

121). Ao mesmo teaipo em que se mostra revelando suas convenções. 
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a estória do "aldaz: navegante" se faz e se refaz, ao sabor da 

vontade de sua autora, a menina Brejeirinha. Infiel a si próprj. 

a, a estória está nesse constante mudar. Lembra a narrativa de 

Riobaldo, supostamente preso a um passado já vivido e agorn, em 

sua narrativa, transformado em presente. |Nos dois textos, predo 

mina o que se afirma em "Aletrla e hermenêutica": "A estória 

não quer ser história. A estória, em rigor, deve ser contra a 

História."(T,3)\ 

Este processo criativo, que Guimarães Rosa pede 

aos tradutores,^ que tem o texto original apenas como ponto de 

partida, ê referido em "Dão-lalalão". A narrativa se desenvolve 

e se traduz em outras estórias, se "refaz-s 

"Do povoado do ío, ou dos sítios perto,alguém 
precisava urgente de querer vir — segunda , 

quarta e sexta "— por escutar a novela do rá 

dio. Ouvia, prendia-a, guardava na idéia, e , 

retornado ao ío, no dia seguinte, a repetia 
aos outros." Mais exato ainda era dizer a con- 

tinuação ao Fraquilim Méimeio, contador, aue 
floreava e encorpava os capítulos, quanto Re 

quisesse; adiante quase cada pessoa saía re 

contando, a divulga daquelas estórias do rá 3 

dio se espraiava, descia a outra aba da serra 
ia à beira do rio, e, boca e boca, para o la- 

do de lá do São Francisco se afundava, atí em 

sertões."(NS,6-7) 
I 

fÃs estórias não apenas se modificam, traduzindo-se em nutran.co 

mo também criam e instituem o real^ No mesmo conto, supra-cita- 

do, Soropita age como um autor de ficção, criando imaginariamen 

te uma realidade novar o vivo que viera inventando e aiei- 

çoando (...) e que tomava, sobre vez, o confecho, o enredo,o en 

cerro, o encorpo, mais verdade que o de uma história muito reli 

da e decorada."(NS,23) E são as estórias que Soropita imagina,a 

liadas ao cidme que sente por Doralda,"que quase causam a des - 



gr3ç8. do prsino Iládlo» O "vivo invontudo" por Soi'opita pBPsa o. 

ocupar o lugar do "real" do texto. 

Tanjb.ém em "Canipo geral" se problematlza a rela — 

çao entre o signo e seu referente. Aqui^ o processo £netalingllií_3 

tico é mais evidente e mais direto e percebe-ce que a realidade 

é a palavra que a traduz, por mais imperfeita que se;Ja. Quando 

Miguilim pergunta o que é teatro, a resposta que obtém se pare- 

ce com o chiste, carregada de nonsense:. "Teatro é assim como no 

circo de cavalinho, quase.. ."(M,20) As outras respostas, in*.er 

pretantes que se poderiam substituir infinitamente, só parcial 

e metonimicamente esclarecem o menino. "E uma moça galopando em 

pé em riba do cavalo, e homens revestidos, com farinha branca 

na cara..." (MM,20) Ou então, "Ê numa casa grande de pano."(MM, 

20) O mesmo se dá quando Miguilim pergunta ao tio Terez o que 6 

uma flauta. "Flauta era assovio feito, de instrumento, a melhor 

remedava o pio assim do sanhaço grande, o ioioioim deles..,"(MM, 

33) Como em "Dão-lalalão", aqui também se refere ao poder insti 

tuidor da palavra, criando uma verdade capaz de confundir até 

mesmo Miguilim, que havia estado presente aos fatos: 

"Mesmo Miguilim não entendia o sopro daquilo: 
pois até ele, que sabia de tudo, dum jeito 

não estava acreditando mais no que fora:mas a 

chando que o que o Dito falou com o pai era ~ 
que era a primeira^ verdade. "(mm,38) 

Zé Bebelo també;n tem esse poders "... tudo quanto falava ficava 

sendo verdade."(GSV,71) 

O conto "A menina de lá", de Primeiras Estórir^g, 

mostra Nhinhinha com esses pode res para conformar o real â aua 

vontade. Não se trata de ficcionalizar a realidade, mas de fa - 

zer o ficcionai acontecer. Considerando-se o prefácio de Tuta - 



51 

raej^, "Sôbre a escôva e a dúvida", em que Guimarães Rosa se re- 

fere à capacidade de antecipação da ficção, da previsão, neste 

conto há o mesmo fenômeno. Não é o real que antecede à ficção, 

mas esta àquele. Se Miguilim não consegue dar às suas palavras 

esse cunho oracular, nem transformá-las em verdade, consegue 

criar "mentiras", ficcionalizar. Ele e o Grivo, personagem que 

irá aparecer no "*Cara~de-Bronze•", onde será responsável pela 

busca e fixação da poesia, do "quem" das coisas em palavras. Mi 

guilim também inventava estórias: 

"Siarlinda contou estórias. Da Moça e da Bi - 

cha-Pera, do Papagaio Dourado que era um Prín 

cipe, do Rei dos Peixes, da Gata Eorralheira, 

do Rei do Mato, Contou estórias de sombração, 
que eram as melhores, para se estremecer. Mi- 

guilim de repente começou a. contar estórias 

tiradas da cabeça dele mesmo: uma do Boi que 
queria ensinar um seguredo ao Vaqueii-o, outra 

do cachorrinho que em casa nenhuma não deixa- 
vam que ele morresse, andava de vereda em ve- 

•• reda pedindo perdão."(MM,65) 

Em "Uma estória de amor", em que se conta sobre 

a festa de Manuelzão, que funciona como sub-título, tem-se um 

conjunto de estórias e de reflexões sobre a narrativa. A festa 

ê pela construção da capela, desejo da mãe de Manuelzão; é uma 

das estórias; a outra, paralela, i o desejo de Manuelzão pela 

nora e o desprezo pelo próprio filho. "Uma estória de amor" re 

fere-se ao amor de Manuelzão pela nora e ao amor que une o ve 

lho Camilo a Joana Xaviel. Tambóm aqui se faz referência à capa 

cidade da linguagem de moldar o real, tornando-o mais bonitos 

"Estória! — ele disse, então. Pois, minhameji 

te; o mundo era grande. Mas tudo ainda era 

muito maior quando a gente ouvia contada, a 

narração dos oü^ros, de volta de viagens." 

(MM,124) 

Tambám em Grande oortão; Veredas, a estória de Faustino e Davi- 



dão ficará, melhor se tornada ficção, (GSV,67) A linguagem, para 

cumprir o seu papel recriador, tem de "mentir", de ficcionali - 

zar. "Para bem narraT uma viagem, quase que se tinha necessida- 

de de inventar a devoção de uma mentira."(MM,126) 

Além dessa capacidade de gerar ou transformor a 

realidade, que a linguagem tornada ficção tem, o texto conta 

com dois contadores de estórias, vistos à luz do platonismo. O 

velho Camilo é recriminado por não ser dono das quadras que re- 

produzia, mecanicamente;: "Mas não tirava da idéia, não.desinven 

tava. Aprendera, em qualquer parte."(MM,129) Mesmo assim, se se 

prestasse atenção âs palavras, "... mais tarde era que se acha- 

va o querer solerte das palavras, vindo de longe, de dentro da 

gente mesmo." (MM,129) A crítica aos contadores procede de Manu 

elzão, resistente às palavras, medroso de se deixar envolver pe 

Ia mágica, capaz' de sombras na parede e de mudar a forma das nu 

vens. Manuelzão, "... não gastava lazer com bobagens. Mas,se ou 

vindo assim, de graça, estimava."(MM,I34) Joana Xaviel, a outra 

contadora de estórias, é acusada de ter o furor poético, o entu 

siasmo — "Joana Xaviel virava outra" — capaz de transformá-la, 

de velha e feia, em nova e bonita, até desejável. Suas palavras, 

suas estórias, tinham amargo e doce, seduziam, e algumas delas, 

como a da Destemida, não tinham o final moraliaante e exemplar 

que deveriam ter. Por isso, segundo Manuelzão, seria preciso 

buscar a origem das estórias, o princípio, para que elas não se . 

desviassem de seu papel. Nada mais platônico. Se esta posição 

se conforma com outras, expressas por Riobaldo em Grande Sertão; 

Veredas, a própria elaboração ficcional de Guimarães Rosa se en 

carregará de desmenti-la. Mas Manuelzão adverte: 



"Mas» então, o lucro seria de não esperdiçar 
a espertinn destas pequenas horati, e deixar 

de ouvir aquelaa estórias — o vago das pala- 

vras, o sabido de não existido, invenções. 

(...) Se furtivava o sono, e no lUj^^ar dele ma 

íiavam as negaças de voz daquela mulher Joana 

Xaviel, o urdume das estórias. Aa estórlaa   

tinham amarugem e docice. A gente escutava,se 
esquecia de coisas que não sabia."(MM,132) 

O conto "Unia estória de amor" está repleto de re 

ferências intertextuais. Uma delas é a estória contada por Joa- 

na Xaviel sobre Dom Varão, de origem discutível, e uma provável 

fonte para a construção de Diadorim. O romance da donzela que 

1 R 
vai â guerra é uma dentre as várias estórias deste conto,derl 

vadaa dos romances populares que vieram ao Brasil através da li 

teratura ibérica; a outra é a estória do Boi Bonito que perten- 

ce, segundo Câmara Cascudo, ao Ciclo do Gado, tradição em que 

se registra a história dos animais que fugiram das fazen - 

das, vivendo anos e anos nas serras ou grotões, rebeldes às 

16 
buscas dos vaqueiros e campeadores". 

E o Romanço do Boi Bonito termina com o vaqueiro 

pedindo para ser cantado, junto com o Boi, "... com belo pala - 

vreado...(MM,192) Terminado o romance, finda também a festa 

de Manuelzão e começa, com a saída da boiada, uma nova estória. 

Ê uma narrativa puxando outra, um interpretante buscando outro, 

a estória dentro da estória, sem nunca se acabar. Ou, segundo 

as fórmulas rituais para se concluir e se assegurar o prosse - 

guimento das estórias: 

"E.•. era uma vez uma vaca Vitóriat caiu no 

buraco — e começa outra estória... e era uma 
vez lama vaca Tereza:: saiu do buraco — e a es 

tória era a mesma... (MM,145) 

"A v6f, sabia era contar estórias — uma eatjó 

ria, do pato pelo pinto, me conto dez, me con 

te cinco."(MM,179) 



A relaçao intertextual, na medida em que incorpora tais fórmu - 

Ias de abertura e de encerramento da narrativa, é também uma re 

lação raetalingllistica. A fonte dessas fórmulas, segundo Câmara 

Cascudo, ê também ibérica, como o é a referência ao Diabo sob 

forma de uma porca grande, no conto "Umas formas",de Tut.améia.^'^ 

O conto "Uma estória: de amor", de um modo geral, 

trabalha com a multiplicação de narrativas e de narradores.Além 

do narrador tradicional, em terceira pessoa., há Manuelzão,cujas 

reflexões constituem uma narrativa à parte, as estórias de Joa- 

na Xaviel e do velho Camilo, além de as copias e cantigas do 

Chico Bràabóz funcionarem como um contraponto da narrativa, co 

mentando—a, ampliando—a, como um eco que repetisse, transforma- 

da, a multiplicidade de vozes. Todo este processo de metalingua 

gem e de intertextualidade, tentando captar a mudança das coi - 

sas e dás estórias, tem sua origem em Saharana. 

Este primeiro livro representa a postulação de 

posições que serão desenvolvidas e retomadas posteriormente.A in 

da que algumas dessas posturas sejam radicalizadas nos traba - 

lhos subseqlientes, já se acham aí colocadas de maneira definiti 

va e completa. Assim, a relação com a narrativa popular tradlci 

onal aparece no conto "Conversa de Bois", antecipando o seu ímr 

gimento em Grande Sertão; Veredas, com suas referencias aos Do- 

ze Pares de França, ao Almirante Balão, ao Sinclair das Ilhas , 

em "Uma estória de amor" e até em "Lélio e Lina", onde a perso- 

nagem compara seu primeiro contato com a velhinha. Dona Hosali- 

na, ao encontro de um jovem com uma fadat 

"Porque aquela voz acordava nele a idéia ^ 

próprio se ®le fosse o rapazinho da estória : 



que encontrava u/aa velhinha na estrada, c aja 
dava-a a pôr o atilho de lenha 8a costas, e 

nem sabia quem ela era, nem que tinha podê - 

res..."(UP,180) 

Naquele conto, oo bois conversam e, o que é mais importante, a 

fala da criança se mistura com a deles, isto sim fundamental pa 

ra a trama do texto. A estrutura de fábula que o conto apreeen- 

ta é patente desde o início, quando se sabe que a narrativa é 

devida á curiosidade da irara, que a conta a Manuel Timborna 

que, por sua vez, a passa para o narrador. Diz o texto; "Que já 

houve uxn tempo em que êles conversavam,entre si e com os homens 

é certo e indiscutível, pois que bem comprovado nos livros das 

fadas carochas."(S,291) Mais â frente, ante o início da narrati 

va de Manuel Timborna, o narrador pedes "— Só se eu tiver li - 

cença de recontar diferente, enfeitado e acrescentado ponto e 

18 
pouco..."(S,291) A mistura da fala da criança com a dos bois 

tira ao conto qualquer semelhança com um conto da carochinhsi e 

aproxima o processo do ocorrido em "Meu tio o iauaretê", de Es- 

tas Estórias. Veja-se o trecho: 

"Não há beaerro-de-homemi... todos... todos... 

tudo é enorme... Eu sou enormei... Sou grande 

e forte... Mais do qie seu Agenor Soronhol... 

Posso vingar meu pai..." (8,323) 

"Sou Tião... Tiãozlnhol Matei seu Agenor Soro 

nho... Torno a matarl.... Está morto êsse car- 
reiro do diabol Morto matado... {.,») Sou o 

mais forte de todos... Ninguém pode mandar em 

mimi... Tiãozão... Tiãozão!... Oung... 

Hmong... M&h..." (3,324-5) 

A multiplicação de narradores e o pedido, explícito, de mudan - 

ças, estarão em vários contos de Sanear a na e na liberdade que o 

autor se concedia, e aos seus tradutores, para modificar as nar 

rativas. "São Marcos", apesar do tom aparentemente jocoso com 

que é escrito, representa a primeira postulação inequívoca de u 



ma poética a ser desenvolvida posteriormente em Tutamáia. enmí- 

cialmente através dos prefácios. Como nos outros contos de Sa-ga 

rana, este esboço de uma poética está contido em uma sub-histó- 

ria^ inserida na e, ao mesmo tempo^ à margem da narrativa prin~ 

cipal, Epta é a penetração na mata feita por um naturalista, o 

narrador, que à entrada ofende um negro, Mango1&, conhecido fei 

ticeiro. Após algum tempo o narrador perde a visão e só à cuísta 

de muito esforço, sorte e reza brava consegue chegar à cabana 

do MangolÔ, desfazer o feitiço e recuperar a visão. A sub-hif-:tó 

ria consiste na disputa poética entre o protagonista e um de^ico 

nhecido, denominado "Quem-Será", e dá oportunidade a que o au - 

tor revele seu gosto pela invenção poética,pelo neologismo,v>ela 

recuperação de palavras arcaicas ou em desuso, enfim, sua prpdi 

leção pelo "ileso gume do vocábulo", além de sua consciência me. 

talingíiística. Há várias sub~histórias em "São Marcos". Mas, se 

o narrador/autor reconhece a do desafio floral como sendo a "ba 

se de uma sub-história" (S 41), desconhece como tal a contada 

pela Nha Rita Preta, o feitiço das crianças, os casos narrados 

pelo Aurísio Manquitola, que também o são. 

Se se toma o conto "São Marcos" como o ponto de 

partida da consciência do autor sobre o fazer poético e da nua 

reflexão metalingtiística, os demais contos de Sa^arana corrobo- 

ram o que está proposto em "São Marcos". Em "Duelo", o narrador 

interfere por duas vezes: "Mas,no comêço desta história, êle er. 

tava com a razão."(S,145) e-"Assim, poiss de qualquer maneira , 

nesta história, pelo menos no comêço, — e o conièço é tudo — 

Turíbio Todo estava com a razão."(S,l/|6) Em "São Marcos", além 

do trecho famigerado sobre o rol dos reis leoninos e o canto c 
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plumagem das palavras, há outras Inter^vençõen do narrador* "Bom, 

ainda na data do que vai vir, e Já eu de chapéu posto..." (S, 

231) Em seguida, diz;, "... para saber ao certo se o meu xarií jo 

ao-de~barro fecharia mesmo a sua olaria. .,••(s,232) e "Mas, coroo 

eu contava ainda há pouco, eram sete horas.s,233) Se o nar- 

rador antes era xará de joão-de-barro, agora é José, duplicando 

se:; "Estremeci e me voltei, porque, nesta história, eu também 

me chamarei José."(S,233) E, por liltimo, a consciência do narra 

dor acerca do papel desempenhado pelas epígrafes, estrofes e ca 

SOS em cada conto: "Porque êles são a base de uma sub-história, 

ainda incompleta."(S,241) Em "A hora e vez de Augusto Matrag?-)," , 

o narrador ressalta o caráter de ficção da história contada: 

"E assim se passaram pelo menos seis ou seisB 

anos e meio, direitinho deste jeito, sem ti 

rar e nem pôr, sem mentira nenhuma, porque es 
ta aqui é uma história inventada, e não é uin 

caso acontecido, não senhor." (S,348) 

Esta consciência metalingüística, este refletir sobre o fazer 

poético irá além de Sacarana. chegando até Tutaméia onde, junta 

mente com a constituição de uina poética, Guimarães Rosa irá re 

tomar os elementos constantes de sua obra: o provérbio, as epí- 

grafes, o humor e o chiste, o duplo e o espelho, o absurdo e o 

não-senso. 

Se em Sag:arana o processo metalinglAí stico é ma ia 

transparente, e as sub-histórias consistem num comentário ou 

mesmo numa antecipação do fio narrativo ou do desenlace da entó 

ria principal, num prócesíJO de mi se en abvme. o mesmo não se po 

de dizer de Grande Sertoo:. Veredas. Neste romance, apesar da 

multiplicidade de casos, muitos deles exemplares, como o do Ab^ 

lio, do Pedro Pindó e outros, apenas um condensa, em ponto <ne - 



nor, o desenvolvimento da estória: é a narrativa sobre Maria Mu 

tema. No romance, não oe chama a atenção para o seu aspecto fie 

clonal, de narrativa, como se viu acima para a estória de Matra 

ga e para outros contos. Nele, ao contrário, pretende~se que a 

narrativa seja tomada como verdade, como natural, fí, segundo Ro 

land Barthes, o processo de naturalização da narrativa.Ê es 

te processo que leva o romance a perder seu vínculo com a norra 

tiva, de acordo com o conceito de Walter Benjamim, prescindindo 

de fórmulas de abertura, e transformando sua oralidade em escri- 

20 
As alusões de Riobaldo à dificuldade de narrar são afirma 

mejallngftisticas que nao têm o mesmo espectro nem a mesma 

função de ooxtraa, feitas em outros textos. Aqui, servem para ca 

racterizar o narrador como alguém incapaz de organizar o própri 

o relato, justificando sua fala ziguezagueante. Portanto, a rae- 

talinguagem em Grande Sertão: Veredas tem um emprego mais sutil 

do que o que foi visto até aqui. A própria estória de Maria Mu- 

tema, de grande importância dentro do romance, não tem um esta- 

tuto narrativo especial:- é simplesmente contada por Jõe Bexi 

guento, jagunço companheiro de Riobaldo. 

Em Grande Sertão: Veredas, a função de naturali- 

zação da narrativa cabe ao interlocutor oculto, que se asseme - 

lha a um pesquisador entrevistando antigo jagunço, desejoso de 

conhecer o sertão. Como isto é impossível, a fala de Riobaldo i 

rá mediatizar o conhecimento do sertão e de sua vide. Apesar de 

sua orslidade, o romance nao está funcionando como uma narrati- 

va, na concepção benjaminiana de transmissão do um conhecimento, 

mas como um romance, cujo objetivo ê evidenciar a vida do protn 

gonista Riobaldo. O discurso do narrador tem como função inter- 



pre tar, para o interlocutor, para o provável futuro leitor,o pa 

ra o práprio Riobaldo, a vida do narrador, verdadeira razão da 

narrativa. Interpretar não Dignifica, aqui, esclarecer, xnar. juB 

tificar o passado e esconder cuao reais motivações. A longo nar 

rativa se parece com a que o paciente faz: a seu inédico, repre - 

sentando-^se a si préprio, mediatizado pela linguagem que utili- 

za. Há dois planos no romance: o do presente, em que a narrati- 

va está sendo feita, que se pode chamar de plano do narrado; o 

do passado, em que a matéria narrativa aconteceu, que pode ser 

denominado de plano do vivido. Diz o narrador: 

"No que narrei, o senhor talvez até ache mais 
do que eu, a minha verdade."(GSV,454) 

••Falar com o estranho assim que bem ouve e Ia 
go longe se vai ejiibora ê um segundo prove itoT 
faz do jeito que eu falasse mais comigo mes ~ 

mo."(GSV,33) 
••Mas Conto. Conto para mim, conto para o 

nhor."(QSV,112) 

Contar é, pois, convencer-se de uma verdade, mais que buscar 

juda ou explicações. Tanto que o interlocutor é bastante condes 

cendente e a narrativa não é contestada em nenhum momento: nar- 

rador e ouvinte sempre concordam. A importância do interlocutor 

está em ser o depositário fiel da estória de Riobaldo, dando a 

ela uma firmeza e uma assertividade que ela, oralmente, não pos 

eui., Transcrita, a narrativa perde o caráter interlocutório e 

se remete a um público maior, evidentemente leitor. Ao asse^íu 

rar a transcrição de sua fala, Riobaldo assegura a desvincula - 

çQ-o entre si mesmo e seu discui'so, pois deixa de tever a coinci 

dência entre sujeito da enunciação e enunciado. Como há, em 

Grande Sertão; Veredas, o plano do vivido e o do narrado, bem 

nítidoe, percebe-se que o narrador distingue eatre-eles, sepa - 

rando-os. "O jagunço Riobaldo. Fui eu? Fui e não fui. Não fui! 



— porque não sou, nao quero aer." (GSV, 166) Este o dois planos,- 

correspondexfl â fals é à escrita» Do Icido d3 íbIs teínoB o jB-gun— 

ço, cuja imagem o narrador procura afastar de si; do lado da en 

crita temos o narrador que constrói uma imagem em que busca a. 

creditar e em que faz com que leitor e interlocutor acrediteai . 

Este último, ao transcrever o discurso de Riobaldo, responsabi- 

liza-se por ele e riaitera a imagem de si que Riobaldo quer pas- 

sar. "Campos do Tamanduá-tão — o senhor escreva aí:, vinte pí5gi 

nas..."(GSV,413) 

O processo de naturalização empregado tende a fa 

zer coincidir o narrador com o autor. O doador da narrativa,seu 

autor, seria o jagunço aposentado, cuja fala foi transcrita,Por 

isso, o caráter orál da narraitiva que, paradoxalmente, é indica 

da por tim sinal gráfico:, o travessão. E^^^inaL .4 i^a marca da 

amblglAidade do texto, de sua duplicidade narrativa; oral/eacri- 

to, narrador/personagem, passado/presente, vivido/narra-do, fa - 

lante/1ranscritbr. Este sinal não aparece em "Meu tio o iauare- 

tê", em que a ação é concomitante à leitura e não tem as marcar, 

de naturalização que o romance tem. No conto, o texto que se le 

é doado teatral e magicamente, fazendo o leitor esquecer a niíBe 

-en—scène.e se concentrar na ação. Em Grande Sertão; Veredas, a 

reflexão metalingftística é possibilitada pela presença do traves 

são, que cria a distinção entre, oral e escrito, entre os dpi;:? 

planos referidos. Ao mesmo tempo em que faz parte do texto,o bí 

nal gráfico fala sobre o texto e fornece indícios sobre a sua 

estrutura, sua bipolaridade. Se as reflexões de Riobaldo sobre 

o narrar sao processos metalingliiaticos que apenas mascaram su- 

as intenções, o travessão funciona metaling\!ilsticamente como um 



elemento que permite perceber o jogo de encobriinentos que aí 30 

processa. O romance nao quer assumir—se como tal, mas como nar- 

rativa, no conceito benjaminiano, tentanto assumir uma dimensão 

utilitária; 

"Tudo isso esclarece a natureza da verdadeira 
narrativa. Ela tem sempre em si, à.s vezes de 

forma latente, uma dimensão utilitária. Essa 

utilidade pode consistir seja num ensinamento 
moral, seja numa sugestão prática, seja num 

provérbio ou numa forma de vida   de qual 
quer maneira, o^narrador ê um homem que sabe 

dar conselhos." 

Entretanto, o travessão vai trair seus propósitos, deixando evi 

dente que se trata de um romance e não de uma narrativa, no sen 

tido apontado. Quando afirma reiteradamente, ao final, que a es 

toria acabou, o narrador busca confundir estória e história 

(História). A estória realmente se acaba, mas não a História, 

que vai ató o ponto final. Sua intenção ó, mais uma vez, distin 

guir entre narrador e personagem, como se este não permanecesse 

dentro daquele,, mas fosse duas substâncias diversas. Por isso,a 

história do romance se pretender apenas uma estória. O interes- 

se de Riobaldo em distinguir entre plano do vivido (estória) e 

plano do narrado (história) é um artifício, pois transforma o 
I 

texto dando-lhe uma dimensão utilitária, ou seja, tornando-o tim 

grande provérbio, ideologicamente utilizado. É um conselho que, 

ao ser dado, funciona como o fecho de uma situação, suprimindo 

P2 
perguntas e questionamentos." As distinções entre narrador e 

jagunço, entre narrador e interlocutor, na medida em que se res 

ponsabiliza este ultimo pela narraçao, t&m como razão mascarar 

o narrador e suas reaia intenções, funcionando ideologicamente. 

Ao distribuir as responsabilidades pela narrativa, Hiobaldo din 
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tingue entre ver e contar, entre ver e recontar, entre ouvir e 

escrever/ler. Sua atitude reforça a diferença entre vida e arte 

entre vivência e narrativa, entre real e ficção, mostrando aa 

transforeações possíveis entre viver e narrar. A própria fala 

de Riobaldo mostra ao leitor a nçio-coincià^ncia entre vida e 

narrativa, o processo de escolha de alguns fatos, a função en 

cobridora e transformadora da sua própria narração: 

"De tudo não falo, Não tenciono relatar ao se 

nhor minha vida em dobrados passos; servia nã 
ra que? (GSV,166) 

"Para que referir tudo no narrar, por meno's e 

menor?"(SSV,108) 
"Sei que estou contando errado, pelos altos , 

Desemendo. Mas não é por disfarçar, nõo pen - 
se. De grave, na lei do comum, disse ao se 

nhor quase tudo. Não crio receio."(GSV,77) 

"Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo 
as coisas de rasa importância."(GSV,78) 

"Eu conto as coisas que formaram passado p9.ra 

mim com mais pertença."(GSV,79) 

"O que eu falei foi exato? Foi.. Mas teria si- 

do?" (GSV, 142) 

Esta diferença entre vivência e narração, que os 

trechos citados evidenciam, especialmente o último, por deixar 

claro que, por mais exata que tenha sido a fala, a narração,ela 

necessariamente não é exata em relação à vivência, —, esta dife 

rença surge em outros textos de Guimarães'Rosa. No "»Cara~de-- 

Bronze'", o cozinheiro Massacongo, ao dar notícias sobre a che- 

gada do Grivo, diz o seguintet 

"Eu sei, nSo vi:- sei é ouvido contado..." 

"Do justo o certo, do certo o crido, do crido 

o havido:: que êle veio mas foi com tropa bôa, 
esquipada, de bêstas e burros, e o jumento;ou 

vi. E assim quet o Peralta contou à làs-PlÔ - 

res, làs-Flôres contou a Maria Pé, Maria Ft? 

contou a Colomira, Colomira me disse. Daí é 

que sei,.."(UP,81) 



A Gua fala representa o proceBuo narrativo e o 

define. A narrativa passa de boca em boca até chegar a quem a 

retransníite a público mais vasto. B, machadianamonte, quem con- 

ta um conto, aumenta um ponto. Não mais interessa a origera, pe_r 

dida na memória, mas a versão, ou melhor, uma das versões da ej^ 

toria. Aquela versão que, apesar de não ter sido vista, mas ap£ 

nas ouvida, ê agora exposta e, obviamente, transformada. Por is 

so, são de espantar a consciência e a honestidade do cozinheiro 

Massacongo. Sua narrativa é, pois, uma das versões, pela qual 

nao poe a mao no fogo. Nao é a verdadeira, uma vez que não foi 

vista: apenas txm boato, uma tradução, ou seja, uma estória que 

sabe por "ouvir contar". Esta reflexão do cozinheiro pode ser 

estendida às demais estórias de Guimarães Rosa, inclusive à do 

Cara—de~Bronze'", em que o leitor tem de confiar no que o na_r 

rador fala, muitas vezes de segunda-mão ou como mera suposição. 

Contar de segunda-mão não é contar pior, diferente, sem fideli- 

dade ao "original", mas contar transformado, traduzido. Espica- 

çados pelas perguntas de Moimeiciiêgo, os vaqueiros contam quem 

é o Cara-de~Bronze, o fazendeiro dono da fazenda, quem é o"ri- 

vo, qual a sua missão, o que encontrou por lá, onde foi. Mas,ao 

contar, não dizem nada definitivos dão apenas suas versões que, 

na maioria das vezes, também "ouviram contar". O próprio fazen- 

deiro, ao chamar os vaqueiros para "tirar palavra", não qu^r sa 

ber mais de "relatos da campeaçâo" nem de outras "coisas provei 

tosas"£ "Mudara. Agora gle indagava engraçadas bobe ias, como se 

estivesse caducável."(UP,100) 

^ Os vaqueiros não entendem oue p Cara-de-Bronze 

noo quer mais a História; quer a estória, com sua InstantaneIda 



Com HRU 1 neiilícomo tuna anedota._gue é_^como um fósforo; 

ri^adOj__deflagraJgLj foi-se a serventla."(Tf Ele quer a ver - 

sao, o que se consegue ao se "Jogar nos ares um montão de pala— 

vrasj moedal,•• (UPj 101) ou "O que não se vê de propósito e fico 

dos lados do rumo. Tudo o que acontece miudim, momenteiro. Ou o 

que vive por si, vai, estrada vaga...»(UP,100) Ao querer tomar 

conhecimento do "quem das coisas", o Velho exigiu quem soubesse 

"frasear bem" e soubesse ver além do que os olhos viam. Mandava 

os vaqueiros por perto, "... a ver, ouvir e saber — e o que 

ainda ê mais do que isso, ainda, ainda."(UP,105) O Velho, o Ca- 

ra-de-Bronze não quer a realidade: quer a versão que cada vaquei 

ro pode dar da realidade. Por isso, "Tudo tinham de transformar, 

ter em outras retentivas."(UP,106) Também o narrador de "Conver 

sa de bois"pede para "... recontar, diferente, enfeitado e a 

crescentado ponto e pouco..."(S,291), a estória que iria ouvir 

de Manuel Timborna que, por sua vez, a ouvira da irara. Em (rran 

de Sertão;: Veredas, o interlocutor, responsável pela transcri - 

ção, ouve a estória de Riobaldo e a retransmite. No "Recado do 

morro", o Gorgulho recebe a mensagem e a passa ao CatraS, que a 

transmite ao menino Joãozezim, que a conta ao Guégue, que a re- 

fere ao Nomindome, que a .grita ao Coletor, que a resmunga ao 

Laudelino, que a canta ao Pedro Orósio, na sétima e áltima ver- 

são, fazendo com que brilhe, por fim, alguma luz na cabeça do 

Pê-Boi. A cada nova versão, aos elementos anteriores são acres- 

centados outros, de acordo com a noção de cada narrador. O modo 

como o recado se transmite, sua alquimia, é referido desde o 

princípio e funciona como uma metáfora do processo de criação e 

difusão das estórias; "Nem eram coisas do mundo entendível. De 



certo o Gorgulho, por sua mania, estava transferindo as pala 

vras."(UP,22~3) 

Os procedimentos sao semelhantes nos dois con - 

tos. No "'Cara-de-Bronze, os vaqueiros têm que ter a realida- 

de em outras "retentivas", transformando-a; no " Recado do Mor- 

ro", o Gorgulho inicia um processo, "transferindo as palavras", 

que será seguido pelos demais narradores. Se num conto o inte - 

resse já não é pelas "coisas proveitosas", no outro a estória 

do Gorgulho se faz. sobre coisas que não são "do mundo entendi 

vel". Se no "'Cara-de-Bronze'" os vaqueiros têm que ver e trans 

formar, "fraseando bem", no "Recado do Morro" todos os narrado- 

res, de Gorgulho a Laudelim, e todos os futuros prováveis narra 

dores, os cegos cantadores, transformam o que não viram. O que 

sabem, é por ouvir contar. Por isso mesmo, esse conto é exenjplar 

do modo de narrar (josltextos rosianos; o texto pije^-ga-4j;an£5for-^ 

ma, traduaindo-se, refazendo~se ao ser contado^ Riobaldo, so 

narrar sua estória, deixa claro não haver coincidência entre o 

que houve e o que narra. Por outro lado, responsabiliza o trans 

critor por qualquer mudança havida na narrativa, eximindo-so de 

responsabilidades. A fala é, supostamentei mais verdadeira que 

a escrita, mais "original" No " 'Cara-de-Bronjse'" , a narrati- 

va principal, que deveria caber ao Grivo, cabe aos vaqueiros 

que nada viram, apresentando versões. Frente à multiplicidade 

da realidade, impossível de ser captada, o caminho é a sua rein 

venção. Ao perder a visão no meio da mata, o narrador de "São 

Marcos" é obrigado a recriar a realidade com que convivera até 

então. Simbolicamente, o narrador cego é obrigado a contar o 

que conhece de "ouvir contar", porque não tem o saber "de expe- 



riênciaa feito", nem pôde ver "claramente visto" o real,^''l/!ecmo 

—— visto não—tem gRr^intis de -viex^de, como no conto "Anti- 

t em que o |a;uia tnentp para o cego; "Msis eu reportava 

falseado , contando para o cego o que ele, ce.í^o, 

que^-ia^j^r. A realidade que as palavras criam é tão forte que 

sobi^uja a exisj^fiiit£,,,_jgj^gando_me^o a substituí-la. No mesrao 

conto, a crença na beleza da amante é tanta que o cego "passa " 

a ver: 

"E seô Tomé, no derradeiro, variava: falando 

que começava a tornar a enxergar! Delírios,de 

paixão, cobiçação, por querer, demais, avic^ - 

tar a mulher — os traços — aquela formo cura 

que, nós três, no desafeio, a gente tinha tan 

to inventado."(T,15) 

O falso é uma disputa entre o visível e o invisível, entre o 

que se quer ver e o que se pretende omitir e esconder. 

-=-^0 conto "Pirlimpsiquice", de Primeiras Estórlap.. 

além de representar o contínuo reescrever-se de uma estória,si£ 

nifica-também o predomínio da ficção sobre a realidade. Da peça 

inicial, "Os filhos do Dr. Famoso", várias versões são apresen- 

tadas, tanto pelos atores quanto pelos colegas excluídos da re 

presentação. g a ficção da ficcão. No final, as versões se uni- 

ficam e passam a ser a única e irreproduzível realidade, o ini- 

mitável: 

"Sei, de, mais tarde, me dizerem; que tudo ti 
nha e tomava o forte, belo sentido, êsse dra^ 

ma do agora, desconhecido, estúrdio, de todos 

o mais bonito, que nunca houve, ninguém escre 

veu, nao se podendo representar outra vez, e 
nunca mais."(PE,46-7) 

Esta substituição da realidade pela ficção é tamanha que o nar- 

rador teme permanecer para sempre nela, representando, num mun- 

do todo feito de palavras, fora do tempo e perigoso: 
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"Cada um de nós se esquecera de seu meí^mo, e 

estivamos transvivendo, sobrecrentes, diüto ; 
que era. o verdaeiro viver? E era bom dema.i.o , 

bonito —— o ídíIxnaraviIhoso —— a gente vos'va , 

num amor, nas palavras: no que oe ouvia dos 

outros e no nosso próprio falar."(PE,47) 

Como em "Recado do mnY'r'n" ^ "pí t-h ij g -üina__ 

o estatuto de "verdade". 

d-isputa ,——0—í^&aJL^ue lhe deu orij^em, 

O que sjitbos os textos fazem é temati - 

zar o processo de criação literária e seu relacionamento com a 

» 
realidade. No entanto, nao se pode viver para sempre no puro 

desdobramento das estórias e, por isso, o próprio narrador t-al- 

ta para fora do círculo ininito de palavras, do jogo contínuo 

dos interpretantes; 

"Então, querendo e não querendo, e não poden- 

do, senti: que — só de um jeito. Só uma - 
neira de interromper, só a maneira de sair   

do fio, do rio, da roda, do representar Bem 

fim. Cheguei para a frente, falando sernpre.pa 

, ra a beira da beirada. Ainda olhei, antes.Tr'e 
meluzi. Dei a cambalhota. De propósito,me de"s 

, penquei, E caí,"(PE,47) " 

\^Em^^^A^tlp^xl|Llóia", por outro lado^ ó__f^damental que se perma- 

Jieça^na, i nvi^jxçãíx^.^^^8em que se veja a_;:eal4d^e. Por isso o pro 

vérbio final, transformado7~~?T"0 pior cego é o que quer ver..." 

(T,15) A morte do cego, Seo Tomé, que queria ver para crer,ccr.o 

o santo, é a garantia de que a invenção iria permanecer. Sua 

"visão" desmistificaria as versões criada^. 
\ / 

ca..ao CO. Liví.ia, 

Rivília ou írlívia, capaz de traí-lo com outros homens, conse - 

gue convencer a todos da eterna honestidade da mulher. O narra- 

dor não discute se a imagem criada coincide com o modelo porque, 

para se criar uma imagem, o modelo é desnecessário. O real que 

r 

realidade. No 
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I 
1 conto "Os trSs homens e o boi doí? trés homens que inventaram um 

o animal se foz inventado, pedaço a pedaço, do chifre aors 

,í 

cãs^cos, tornando-^se tão real a ponto de voltar a ser ficção, fá 

bula contada ao do fogo. Um dos inventores se encontra com a 

narrativa sobre o boi que construíra, da qual também é persona- 

gem.^/~João Porém, personagem de outra estória de Tutaméia, acre- 

dita"n^^^^^agem^^- moçãque os vizinhos, por mofa, haviam criado 

para ele, inventada, e em que, por mais que force;jassem depois, 

não deixava de^re^^Nesses contos, o real criado assume o li.^-' 

gar do real exi atente ^ a ficção se faz realidade, e passa a ter 

. - ' " í 
vida própria, autônoma, por mais que o autor a repudie. Como em 

"Pirlimpsiquice", a versão ou a soma das versões substitui o fa 

to que a origix^qu. Vejam—se os trechos; 

^ "O ponto está em que o soube, de tal artetror 

ariti-pesquisas, acronologia miúda, conversi - 

nhas escudadas, remendados testemunhos.Jó Joa 

quim, genial, operava o passado —plástico e 

.. " contraditório rascunho. Criava nova, transfer 
mada realidade, mais alta. Mais certa?"(T ,40) 

"Refalavam de um boi, instantâneo. Listrado , 

riscado, babante, façanheirol — que em várz£ 

as e glória se alçara, mal tantas malasartima 

nhas — havia tempos fôra. Nhoé nada disse. O 

que nascido de chifres dourados ou transpare_n 

tes, redondo do berro, á cSr de cavalo. Nin - 

guéffi podia com Sle — o Boi Mongoavo. Só três 
propostos vaqueiros o tinham em fimi submeti - 

do..."(T,114) 

"Pasmavam, os outros. Pudera crer na inventa- 

da môça, tendo~a a peito? (...) De dó ou can- 

saço, ou por mêdo de absurdos, acharam já de 

retroceder, desdizendo-a. (...) Aceitara-a,in 

destruía-a."(T,75) 

"•Cara—de-Bronze'", além de abordar a relação en 

tre o signo e a realidade, a multiplicação das versões e a rein 

venção da realidade, terá ura aspecto metalingliístico bastante £ 

vidente, englobando o que já foi dito e indo além. Oa procoasos 



de desvelamento da estrutura narrativa terão uma radicalização 

que, à exceção de "O homem do pinguelo'», a obra de Guimarães Ro 

ea não irá. apresentar. O conto irá problematizar a Qua própria 

construção narrativa utilizando processos que pertencem a ou 

tras áreas: ao teatro, ao cinema, à ensaística. As questões cen 

trais que serão abordadas consistem, como se disse, na relação 

signo/realidade, na reinvenção da realidade, na narração. . Das 

três epígr:afes do conto, a terceira se refere ao objetivo ex-olí 

cito, a viagem do Grivo:; a tentativa de descobrir para o Cara - 

de-Bronze o "quem das coisas" e "... ver o que no comum não se 

vê: essas coisas de que ninguém não faz conta.(UP,1Ò5) Dia a 

epígrafes 

"Eu sou a noite p'ra aurora,/pedra-de-ouro no 

caminho:/ sei a beleza do sapo,/ a regra do 

passarinho;/ acho a sisudez da rosa,/ o brin- 
quedo dos espinhos."(UP,71) 

O que ninguém vê está na fuga ao senso-comum, ao bom senso,está 

em se prestar atenção ao paradoxo, tal como o conceitua Deleuze 

em Lógica do Sentido: 

lUÊL-üne o paradoxo se oT3oe à dnxa, s 
pectoj da doxa. bom senso e senso-comum. Ora, 

^..jbõín 3ens^_.aB--dég---de--ttffla--é4rijçãjpT~êTè" 

senso único. exDx4me a existência de nmpTTrir _ 

' dem_de acordo com a qual é pregiso esfinih^r» ij 

®. s.e~TÍxár'aTTla."' 

sentido está no paradoxo, no inesperado, no que foge á confor 

mação pura e simples do real, da doxa. Ao ser escolhido para em 

preender a viagem, o Grivo teve que dar provas "de ver o que no 

comum não se vê", e de mostrar capacidade para "... tirar a ca- 

beça, para fora do d6ido rojão das coisas proveitosas."(ÜP,105) 

Tanto que a indagação do Gara-de~Bronze se dirige a tudo quanto 

é processo, mudança, ao que se está continuamente fazendo e de^ 
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fazendo. Dai o longo rol de coisas e seres que o Grivo enumera, 

prova de que nada é estático: 

"Por onde fui, o arrebenta—cavalos pegou a 

chamar babá e bobó^ depois teve o nome de lo- 

âo-ti, foi o cjue teve... TOda árvore, 

planta, de/nuda de nonie quase que em cada pril— 

mo de légua, por aí..."(UP^ioS) 

Em carta a Edoardo Bizarri, Guimarães Rosa con - 

firma a explicação dada por Paulo Rónai acerca de sua obra. Diz 

ele: "De fato, assim como 'Uma estória de amor' tratava das es- 

tórias (ficção) e *0 recado do morro' trata de uma canção a fa- 

zer-se, 'Cara-de-Bronze' se refere à POESIA." Em seguida a essas 

informações, faz um resumo do " ' Cara-de-Bj-onze'" , do qual trans 

crevo o finals 

"Então, sem se explicar, examinou seus vaquei 
ros — para ver qual teria mais viva e 'apre~ 

ensora' sensibilidade para captar a poesia 

das paisagens e lugares. E mandou-o â sua ter 
ra, para depois, poder ouvir, dele, trazida^f" 

por ele, por esse especialíssimo intermediá - 

rio, todas as belezas e poesias de lá. O Cara 

-de-Bronze, pois-p.mandou o Grivo... buscar po 
esia. Que tal?" "" 

Talvez a resposta não seja tão simples, nem tão 

direta, ainda que não seja falsa. Não há como negar esta busca 

da poesia. Só que não é só isso. Parece—mè haver uma certa iro- 

nia no final da resposta de Guimarães Rosa, como se estivesse 

rindo, por antecipação, dos efeitos que a resposta causaria. Na 

verdade, a resposta é e não é esta, A captação da poesia corres 

ponde a captar o imponderável, o inominável, aquilo que se es - 

conde sempre sob um novo nome. O que ainda não se fossilizou , 

pois,se o tivesse feito não seria mais poesia. ^0 que interessa 

é o paradoxo. Em entrevista concedida a Glinter Lorenz,Guimarães 

Rosa diz o seguinte: "Os paradoxos existem para que ainda se 
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possa exprimir algo para o qual não existem palavras.se pa 

rgjloxo consiste em se criar o novo, o original, aquilo para o 

M I 
qual nao existem palavras, mas para que, ao mesmo tempo, exis - j 

tem muitíssimas palavras. Ou seja, em "ver" com outros olhos a 

quilo que já estava à vista de todos, "ver o que no comum nSo 

se vê". Classificar as estórias de Corpo de Baile, como o fez 

Guimarães Rosa, na carta a Edoardo Bizarri, significa simplifi- 

í 
ôar cada uma, minimizando um universo bastante complexo, 

Como a poesia e, por extensão, a ficção, não é a 

í penas um rol de nomes, mas a organização destes numa estrutura 

superior mais complexa, a atenção de Guimarães Rosa se volta pa 

ra o modo de organização dessa estrutura mais complexa. Pode-se 

tomar a palavra como metonímia dejtoda poesia e de toda ficçap, 

estendendo-se a afirmação de Guimarães Rosa para este outro ní- 

vel, o ficcional:- os paradoxos serviriam também à ficção.A elas 

sificação simplificadora de Rosa, para as estórias de Corpo de 

Baile — "Uma éstória de amor", "O recado do morro" e "'Cara-de 

-Bronze*" — esconde a intrincada relação entre signo e reallda 

de, que é tematiz^da neste e em outros textos do autor e vela , 

sobretudo, o processo de produção ficcional, cujos meandros e 

sutilezas são esmiuçados por Guimarães Rosa, em sua obra, 

Esse processo minucioso aparece, especificamen - 

te, em "'Cara-de-Bronze•", em que o procedimento narrativo é ex 

posto de form^^metalingíiística, Hd., aliás, vários procedimentos 

T'   —    
narrativo^.nPrimeiramente, tem-se o narrador tradicional, em 

terceira pessoa, que introduz a narrativa, configurando também 

lugar e tempo, e conduzindo o leitor até a primeira intervenção 

do cantador e ao primeiro comentário dos vaqueiros, cujas falas, 

íMHMÍÍ 
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em discurso direto, sao precedidas do respectivo emissor, como 

num texto teatral. Assims 

'O vaqueiro Gicica; Tais ouvindo, o que o homem está querendo 

relatar? Tão ouvindo? 

O vaqueiro Adino; B do GrlvoI."(U?,74) 

Cantador e vaqueiros põem em relevo o tema do conto; o relato e 

a viagem do Grivo. A partir daí, página 75, outros recursos não 

I ortodoxos virão tornar mais complexa a narrativa. Os gritos e a 

j póstrofes dos vaqueiros, na lida com a boiada que chega, são re 

I tirados do corpo do texto e colocados em nota de pé-de-página . 

f ' ' 
[ As quadras do cantador, "...que se chama João Fulano, conomina- 

[ do 'Quantidades';.."(ÜP,77), são espalhadas, esporadicamente, a 

i té o final, em contraponto com a narrativa, A didascália indica 

I os lugares ("Na coberta dos carros"), a entrada e saída de cena 

1 
1 dos vaqueiros ("Bntram RAYMUNDO PIO e FILÊLIS,."), indicações de 

i 
tempo, sinalizando interrupções na narrativa ("Leve pausa"), 

("Pausa") ou fenômenos metereológicos ("A chuva") e observações 

sobre a fala dos vaqueiros ("LABAINRA(os vaqueiros alternados)") 

onde não se dá o nome de cada vaqueiroi como vinha sendo feito 

até então, sendo as falas precedidas apenas por um traves3ão,co 

mo a sugerir rapidez. 

Mais à frente, tó uma enumeração de vaqueiros,cu 

ja descrição é feita de forma caótica: 

"Chegam e desapeiam os outros VAQUEIROS (en - 

charcados): 
João Jipijo — cafuzo; 

Parão — homem grande, largos ombros; 
José Proeza — com voz grossa; 

Calixto — cearense; 
Abel —— vê—se que ê um moço distraído; 

Antônio Tôco; 

Pedro Pranciano; 

Noró — que retira o laço da garupa e o desa- 
ta, examinando oe há algum tento remalhado ou 

rÔto. (Ê um laço de demais braças,)"(UP,91) 



Tal descrição não tem o objetivo de esgotar as características 

do objeto descrito» Ao contrário, é bastante rápida, parecendo 

resultar de uma olhadela em que se perceljç, gu não, O miQ sin- 

gular d§ cada vaqueiro. Esta eena da chegada doa vaqueiros, ta,l. 

como está, antecipa o procedimento narrativo cinematográfico 

com que se depara quando se passa da página 91 para a 92. Há o 

título, em caixa alta, e as indicações acerca do local, horário 

e de elementos que fazem parte da técnica de cinema, como se re 

produz a seguir: 

ROTEIRO 

Interior — Na coberta — Alta ma- ' Quadros de filmagem: 

Quadros de montagem^ 
Metragem; 

Minutagem: (UP,92) 

Os algarismos relativos ao tempo de cada item não foram coloca- 

dos, Em seguida, as tomadas a serem feitas pela câmera são espe 

cificadas: Grande Plano Geral, Plano Americano, Plano Médio. Em 

cada plano, os movimentos, as ações e as posições dos vaqueiros 

são indicadas, assim como a trilha sonora'. É neste ambiente de 

filmagem que os vaqueiros almoçam, tendo como fundo musical as 

trovas do Cantador, servidos pelas empregadas da fazenda a quem, 

mais uma vez, pedem notícias do Grivo e de sua viagem.E o rotei 

ro de filmagem termina com as palavras Fusão e Lenta, separadas 

entre si por pontos. Toda esta parte se distingue da seguinte 

por três asteriscos. 

O narrador em terceira pessoa retoma a narrativa, 

que só se interrompe cora a referência a uma quadra do Cantador, 

antecipando as falas dos vaqueiros que terminam com a chegada 

do Grivo e o início de sua narraçõo, assim referidos: "(CHEGA O 

GRIVOt Agitação. falação. Depois, uma profunda pauna.) A NARliA- 



ÇSO DO GRIVO:" (UP, 107) (Grifos do autor). A fala do Grivo,parje 

ce que para se conseguir mais suspense, é interrompida por uma 

quadra e pelo cozinheiro Massacongo, anunciando o café. Afinal, 

I 

continua, aasim antieclpadai "A NARRAÇÃO DO GRIYO (Contlnuacrio)!" 

(UP,108) Como já se referiu, a multiplicação dos nomes para a 

captação da realidade, o contínuo deslocamento do sentido que 

há na fala do Grivo é transferido, maio uma vez, para as notas 

de pé-de-página, concorrendo, pela extensão, com a própria nar- 

rativa do Grivo. 

Quando o G^^ivo se refere ao seu encontro com a 

prostituta Nhorinhá,o procedimento narrativo sofre nova modifi- 

cação è passa a se assemelhar a um texto ensaístico pelo empre- 

go de referências a Dante, às Cantigas de Serão, de João Baran- 

dão, ao Cântico dos Cânticos e a duas frases de Platão. Â fren- 

te, as citações pertencem ao Segundo Fausto, de Goethe, e ao 

Chandogya-Upanishad. Benedito Nunes, em O Dorso do Tigre, co.-nen 

ta o sentido da viagem do Grivo, a razão para a interposiçSo 

das citações, o sentido mítico e arquetípico da viagem. Segundo 

este autor: 

'•A missão do Grivo, objeto da demanda que o 

Velho Cara-de-Bronze ordenou, foi retraçar o 

surto originário da linguagem, recuperar a po 
tencialidade criadora do Verbo. O que ao fim 

o exemplar viajante entrega ao velho não ê a 
Noiva real, finalidade da viagem para os va - 

queiros comuns, mas a imaginária, feita des- 
ses 'nadas aéreos', que as palavras são: 'Gri 

vo — eu disse ao Velho: ... A noiva tem ~ 
olhos gáz^ús... Ele queria ouvir essas pala - 

vras... • 

Além disso, o conto tematiza a própria ficção, seu surgimento e 

sua transformação, a sua realidade que é, apenas, uma realidade 

feita de palavras, e à qual só se pode aceder de "ouvir contar", 



sem nunca ver. Neste conto, especialmente, com todas as nota - 

çbes, rubricas e citações, o processo narrativo é desmitifica — 

do, a onisciênçLa jiar ê quebrada peig eítCííffSO de íiarrado^ 

pçg CSdS ipèi^^úíitâ feitâ pelos vaqueirog ou MolmQiohêgo 0 eu- 

da resposta que dão corresponde a um enfoque, a ,uma voz narra ti 

va. Por outro lado, as mudanças de estatuto no narrar: de narra 

tiva para teatro, de teatro para cinema e, de volta, para narra 

tiva, criam tensões entre narração, descrição e drama, no seu 

significado original de ato, abolindo fronteiras e instituindo / 

a tradução intersemiótica.l^Tudo isto é predominantemente meta - 

lingüístico, no sentido amplo que lhe dá Lucien Dgllembach ao 

28 
conceituar mlse en ab.yme. Ultrapassando essa metatextualidade 

I 

narrativa de "•Cara-de-Bronze , dramática, o narrador de quem 

Já se falou comenta também a estória que narra; 

"Não. Há aqui uma pausa. Eu sei que esta nar- 

rativa é muito, muito ruim.para se contar e 
se ouvir, dificultosa; difícil; como burro no 

arenoso. Alguns dela vão não gostar, quereri- 

am chegar depressa a um final. (...) Esta es 
tória se segue é olhando mais longe. I/lais lon 

ge do que o fim ; mais perto. Quem já esteve"" 

um dia no Urubüquaquá? A Casa — (uma casa en 

velhece tão depressa) — que cheirava a escu- 

ro, num relento de recantos, de velhos couros 

(...) Quem lá já esteve? Estória custosa, que 

não tem nome; deosârte, destarte. S^rá quo 

i:^m o bicho larvim. que já está comendo da 

fnitaT'T"perfura"a fruta indo para seu centro 

Mas, como na adivinha — só se pode entrar no 

mato é até ao meio dêle. Assim, esta estória, 
Aquêle era o dia de uma vida inteira."(UP, 96 

-7) 

Além da nítida ligação com a fala de Riobaldo (narrar é muito 

dificultoso), o narrador revela a profunda ambigüidade, a incer 

teza das narrativas, de toda e qualquer estória. A imagem que u 

sa, comparando a estória com a larva, é exemplar: até um deter- 



minado ponto, até a metade, se está entrando; a partir daí, já 

se está saindo. Mas onde, exatamente, é o centro? A imagem í^pon 

ta, ainda, para a ausência de centro da narrativa, o <^ae ó tema 

tizado no contoí tó vários narradores e várias versões, eorrtíru 

pondentes a tantas outras verdades. Até certo ponto, cada vernão 

é correta, daXi para a frente, é mentirosa. £ como determin''Jr o 

ponto exato em que a certeza se transforma eni dúvida? "O que eu 

falei foi exato? Foi. Mas teria sido?"(GSy,142) Por isso, diz o 

narrador de "'Cara—de-Bronze ; 

"Mas a estória não é a do Grivo, da viagem do 

Grivo, tremendamente longe, viagem tão tarda- 
da, Nem do que o Grivo viu, por lá. Mas   é 

a estória da môça que ,o Grivo foi buscar, a 

mando de Segisberto Jéia. Sim a que se csaou 
com o Grivo, mas que é também a outra, a Kui- 

to Branca-de-Tôdas-as-Côres, si;^ voz poucos 

. puderam ouvir, a môça de olhos verdes, com ura 

verde de fôlha folhagem, da pindaíba nova, da 
que é lustrada."(UP,98) 

Mesmo a narrativa mais certa, a mais vista, é também a mais in- 

ventada. Não se sabe o que o Cara-de-Bronze pensa: supõe-se,ape 

nas. "Achou o que tinha. Pensou. Quis. Mas isto são coisas dedu 

zidas, ou adivinhadas, que lie não cedeu confidencia a ninguém." 

(UP,99) E o Cara--de-Bronze faz o jogo, paradoxalmente acreditan 

do no que sabe ser mentira: "Mas êle acredita em mentiras, uies- 

mo sabendo que mentira é."(UP,89) O Grivo, após sua viagem, tem 

a contar uma lista de seres, de coisas, de nomes que se sucedera 

sempre em mudança. Por isso, o narrador indaga:: 

"Narrará o Grivo só por metades? Tem êle de 

pôr a juros o segredo dos lugares, de certas 

coisas? Guardar consigo o segredo seu; tem.Ca 

rece. E é deficil de se letrear um rastro tão 

longo. Para o descobrir, não haverá possíveis 

indicações?"(UP,108) 

A narrativa do Grivo é tão dificultosa quanto a de Riobaldo , 
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II • • • pela astuoia que têm certas coi .as pasoadas — de fazer ba~ 

lance, de se remexerem dos lugares."(GSV,142) Ê difícil "se le 

"trear uni rastro tao longo" sendo preferível reinventar a reali— 

dadsi Por isaoi para o comum dos vaqueiros, a viagein do Gfívo é 

sem sentido, uma vez que ele não lhes traz nada de concreto.Sua 

narrativa é tão paradoxal quanto "...o vero retrato de uxna pes 

sôa que nunca tinha existido, retrato de fotografia" ou quanto 

o milagre operado pelas folhas rubricadas pelo padre que enlou- 

qjiecera: "...e todo mundo cria e obedecia, por causa que as re- 

zas e relíquias dêle de repente estavam sendo milagrosas.'•(up ^ 

119) Sua estória é uma estória inventada, recriada. Poi sua ca- 

pacidade de mudar o real que o fez ser escolhido dentre vários 

vaqueiros. Por outro lado, o que o velho queria ouvir era a es 

tória que as palavras pudessem contar; "Eu disse ao Velhos. ...A 

nôiva tem olhos gázeos... Ele queria ouvir estas palavras."(UP, 

125) Quando a narrativa termina, a fala do Grivo sintetiza esta 

capacidade que o texto tem de gerar suas estórias, suas ve rsões, 

—^—   

sua("^au.alBJ2ia centroJe, portanto, de uma verdade ordenadora . 

Diz o Grivo: "Não sei. Eu quero viagem dessa viagem..."(UP,126) 

O conto poe em questão o problema da enunciação, ou seja,da vin 

culação de um enunciado a um sujeito da enunciação claramente 

definido e a questão da mimese, ligado ao da enunciação; a vin- 

culação do texto a uma verdade prévia, a um real exterior ao 

texto. 

Além dos vários narradores, tem-se a interferên- 

cia do próprio autor na estória, representado por múltiplos eus, 

no pseudônimo Moimeichêgo. Na correspondência com seu tradutor, 

Guimarães Rosa se revela;"Encerro. Apenas dizendo ainda a Vocô 
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que o nome Moimeichêgo é outra brincadeira: é: moi, me, ich, e 

go (representa «eu', o autor...) Bobaginhas.Nas notas de pé 

-de-página estão os gritos dos homens que, se incorporados à 

narrativa prinoipal, poderia» até tirar sua unidade. Sniretanto, 

funcionam como um coro, mais baixo, simultâneo à narrativa.Esta 

superposição de vozes, aliada à enunciação direta dos vaqueiros 

no próprio texto, cria duas instâncias: a narrativa propriamen- 

te dita e aquilo que pertence ao drama; a mistura entre oralida 

de (elemento essencial da esfera do dramático) e escrita (a fie 

ção por excelência). Enquanto aquela pressupõe a coincidência 

entre"sujeito do enunciado e sujeito da enunciação, esta suben- 

tende o seu distanciamento e diferença, para não dizer o seu a- 

pagamento. Em "A estória do homem do pingueIo", a oscilação en- 

trè narrador e comentairista torna clara a mistura ou a distin - 

ção entre os dois planos. O narrador pertence â oralidade; o co 

mentarista pertence à escrita. A multiplicidade de vozes exia - 

tente em "'Carà-de-Bronze'" e a entrada do autor em cena, figu- 

rando como personagem, realçam o caráter metalingllístico do con 

to./ A intromissão do autor se dá através das rubricas cênicas , 

da sucessão das personagens e suas falas,, de marcas como as in- 

dicações temporais e outras. 

Enquanto na narrativa o autor desaparece, ou se 

torna implícito, quando muito, no texto teatral, anterior à sua 

encenação, ele está presente como uma vontade ordenadora, exata 

mente através das rubricas cênicas.No conto em questão, o au 

tor se encontra presente de duas maneiras: como Moimeichêgo e 

como autor "teatral" cujas marcas sao visíve.is no texto, era par 

te teatral, em parte narrativo. Como já se referiu, esta teatra 



lização é uma das características cia ficçã rosiana, aparecendo 

eín outros textos^ especificamente em Q-rande Sertão; Veredas q 

em "Meu tio o iauaretê". Nesses dois áltimos textos, os prota^ 

nistas-narradores são os sujeitos da enunciação. Segundo Eveli- 

na Hoisel, é enquanto as. .personagens são sujeitos da enunciação, 

criando-se à medida que falam, que se pode determinar o lugar 

da ficção dramática. Se em " • Cara~de-Bronze'«' o autor se intro 

mete na narrativa de várias maneiras, al^m da tradicional,que é 

ter o seu nome na capa, em Grande Sertãov. Veredas. Riobaldo vai 

exercer o papel de autor, agindo autoritariamente em relação ao 

seu próppio relato, feito a posteriori, fruto de sua consciênci 

a ordenadora. Mo romance, entretanto, tal postura se acha enco- 

berta, e s6 a reflexão crítica permite chegar a tais conclusões. 

Riobaldo, apresentando-se como barranqueiro e, aparentemente , 

confundindo os fatos, nos dá a impressão de alguém que não tem 

domínio sobre a narrativa. Em "'Cara-4e-Bronze'", o autor, além 

das rubricas cínicas e do excesso de "eus"(Moimeichêgo), identi 

fica—ae como tal ao citar, em notas de pé-de-página, trechos de 

Goethe, Dante, Salomão, etc.. 

Em "A estória do homem do pinquelo", o autor não 

aparece, ao menos de forma explícita. Em compensação, além do 

interlocutor, semelhante ao de Grande Sertão: Veredas, de "Anti 

peripíéia" e de "Meu tio o iauaretè", surge a figura do comenta 

rista ou, como o denomina Irene G. Simões, "co-autor".A nar 

ração é completada por este comentarista que é o responsável pe 

Ia introdução da narrativa e pela metalinguagem do conto. Como 

em Cara-de-Bronze, aqui também a narração se reparte por 

mais de um narrador, o que constitui, por si só, uma reflexão 
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sobre a narrativa e suas convenções. E o conto se inicia com u 

ma referência ao sentido, sempre mutável, simbolizado pelo cír- 

culo: "Nada em rigor tem começo e coisa alguma tem fim, já que 

tudo se passa em ponto numa bola; e o espaço é o avesso de um 

silêncio onde o mundo dá suas voltas.'• (EE,99) Tudo está em per- 

petuo movimento e, paradoxalmente, tudo é passível de ser fixa- 

do através de códigos. 

O primeiro parágrafo trabalha a relação entre re 

alidade e sua representação por um sistema código não-lingtiísti 

co: o mapa, Ble á, por definição, convencional,apresentando a 

realidade que representa dentro de uma escala de equivalência : 

um centímetro eqüivale a cinqüenta quilômetros, tais e tais si- 

nais correspondem a tais e tais coisas na realidade. No mapa,en 

tretanto, a iconicidade tem limites: os mares e rios são azuis, 

as terras têm outras cores: algumas são amarelas, outras são ró 

seas ou vermelhas. As montanhas são fileiras de riscos, os rios 

são traços sinuosos, os pequenos círculos são cidades. E o mun- 

do é uma esfera onde o sentido gira sempre, não tendo princípio 

ou fim, Da mesma forma que o mapa, também a linguagem ê uma re- 

presentação da realidade. Também a ficção' se faz convencional 

e, através de suas marcas, procura instituir uma realidade de 

cuja existência não se duvide. Se este é o objetivo buscado em 

Grande Sertão:; Veredas, como já se referiu, não o é em '••Gara- 

de-Bronze"' ou na "Estória do homem do pingue Io". Aqui também 

a palavra do narrador é posta em causa, uma vez que nada é fixo 

e o fato de ter sido testemunha ocular não garante, ao seu rela 

to, qualquer foro de verdade. Mesmo porque o narrador duvida do 

q.ue viu e ouviu:* "Eu vi e ouvi, tudo o que conformemente era pa 
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ra' se notar, que se deu: fui flagrante de testeaianha... Agora , 

não sei..."(EE,125) O processo é semelhante à narração feita pe 

loa vaqueiros acerca da viagem do Grivo e do Cara-de-Bronze to 
^ «««• 

da êla t'epleia de suposições, cada fala constituindo uma versão 

diferente. Mesmo com sua aparente certeza, o discurso de Riobal 

do ê ambíguo e incerto, uma vez que não se pode confiar no nar- 

rador, pois eua estória obedece, principalmente, aos seus inte- 

resses. 

O narrador conta a estória de Seo Cesarino e de 

um boiadeiro chamado Mourão. José Reles, o narrador, tem suas 

falas precedidas por um travessão que, como já foi observado, é 

marca de escrita e de oralidade. As falas do comentarista, além 

de não terem o travessão, são compostas em itálico. As falas de 

José Reles estão impressas em redondo. Além desses dois "parcei 

ros", há um interlocutor que interfere na estória e tem suas 

perguntas registradas e igualmente antecedidas por ujn travessão: 

"— Oh. B estava-lhes ali, aos lados?"(EE,109) A esse interlocu 

tor, em tudo semelhante ao parceiro de Riobaldo, a estória é 

contada: 

"Assim como: não haverá- dois cipós que não a 

cabem se emendando. Se para escutar não lhe "" 
cansa— sempre me alembro de um forte caso 

conteúdo, que nem dos de livro, conformemen - 
te, B estória achada. E o senhor depois vai 

não contrariar comigo que, do que se vive e 
que se vê, a gente toma a proveitosa lição 

não é do corrido, mas do salteado."(EE,101) 

Aqui, como em outroe trechos da obra ^ GuimarSea Roga., á. 

buído à fJ^ãçL^:ppderLde_criar _realldadeB^^ fortes, com 

mai-^^ertença^ quedas da própria realidade, Como em Grande Ser- 

tão; Verédas. nos seguintes trechos: 



"Sabe o que o môço me disse? Que era assunto 

de valor, para se compor uma estória em livro. 

Mas que precisava de um final sustante, capr^ 

chado, (...) Apreciei demais essa continuação 
inventada, A quanta coisa limpa verdadeira _u 
ma pessoa de alta instrução não concebeI(GSV7 

67) "Nas estórias, nos livros^ não é.dêsse jei 

to? A ver, em surprêsas constantes, e peripé-"" 
cias, para se contar, ê capaz que ficasse mui 

to e mais engraçado.'^(GSV, 125) "" 

A semelhança do conto com o romance transparece na proximidade 

das falas dos dois narradores; "a gente toma proveitosa lição 

não ê do corrido, mas do salteado." (EE,101) e "Contar seguido, 

alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância."(GSV, 

78) Por outro lado, a atuação do comentarista é bastante diver- 

sa da aquiescência submissa do interlocutor de Riobaldo. Além 

de comentar a fala do narrador, transcrita acima, como "Súbito 

acúmulo de adágios — recurso comum ao homem do campo»' quando 

tenta passar-se da rasa realidade, para principiar em fórmulas 

suas abstrações."(EE,101)o comentarista a ratifica: "No nar 

rado, não há inexatidão"(EE,103)} ■ a contesta; "Sim e não. A 

venda não era propriamente pequena."(EB,104)♦ ou tece considera 

ções acerca dos sentimentos do narrador relativamente aos perso 

nagens. Numa dessas considerações, transparece a dubiedade do 
I 

relato, já denunciada antes pelo uso do travessão, oscilando en 

tre oral idade e escrita;.; 

"Convém, quando possível, reparar-se que o 

contador alterna, afetivamente, pelo menos 
dois tons, positivos. Aqui, em exemplo,o acen 

to surdo recaindo sobre o 'Pai*, daí por isto 

gravado maior."(EE,103) 

O trecho acima, além de vincular a grafia à afe- 

tividade do narrador, evidencia que, se o relato do narrador ê 

oralj o seu é escrito, sendo parte de um diálogo com o leitor . 



M&is UJDS. V6Z) O leitor só terá acesso à. estória por ouvir con — 

tar, tendo necessidade que o comentarista esclareça determina - 

dos aspectos, como o referido, ou lhe descreva atitudes do nar- 

rador: "Pecha 08 olhos, ao se referir ás nefas causas."(£E,105) 

As intervenções do comentarista continuarão se referindo ou às 

atitudes do narrador, ou à maneira como a narrativa se desenro- 

la;: 

"Aqui, um floreio deceptive."(EE,109) 
"Seja que possivelmente se desgoste com a in- 

terrupção, tendo-a por impertinente,absurda , 

ou tomando-a talvez também como crítica à ve- 

racidade da estória e narrativa."(EE,II5) 
"Nenhuma pausa."(EE,111) 

"Se em longa pausa elide o tempo da viagem, é 
que parece também sozinho rememorar a extrema 

ligeireza dos fatos, bá tanto passados, ou , 

mesmo, talvez, só em mente, na devida escala 

fazê-los caber."(EB,115) 

O comentarista traduz, para o leitor, tudo aqui- 

lo que se perde.na transcrição da narrativa, sejam as modulações 

de voz do narrador, sejam seus movimentos. Além de tradutor, o 

escriba transforma uma narrativa passada em narrativa presente, 

mudando-a em texto teatral, pois suas indicações funcionam como 

verdadeiras rubricas cênicas:: "Hesitação, de constrangimento, " 

(EE,120) ou "Pausa, de fadiga" (EE,121). Òu então, como um "A 

Parte", típico do teatros 

"Se com esse nome — de Mourão — se encon - 

tram no sertão alguns, de mais de uma estir - 
pe, inclusive aquele, incognoscível, patrono 

da muda de dentes das crianças, difícil é ou- 

vir-se e crer-se, contudo, de um assim, tão 

obstinado no estranho."(EE,II4) 

Todo o processo metalingliístico do conto fica a 

cargo do comentarista, exceto no final, quando o narrador, José 

Reles, duvidando da veracidade da própria narrativa, dá ao con- 



to uma estrutura, circular, ou seja, refere-se à mutabilidade do 

mundo, à transformação do sentido. Comparem-se os trechos; 

"Nada em rigor tem começo e coisa alguma tem 

fim, que tudo se passa eaj ponto flUffl» 

e o espaço é o avesso de um silêncio onde o 

mundo dá suas voltas."(EE,99) 
"— Ora, vista. A gente fabulando — o viven- 

do. Será que alguém, em estudo, já escarafun- 
chou o roda-rodar de toda a gente, neste meu 

mundo? Assim — serra acima ou rio abaixo   
os porquês. Atrás de tôrto, o desentortadó. A 

diante. Todo lugar é igual a outro lugar; to- 

do tempo é o tempo. Al: as coisas acontecidas, 

não Começam, não acabam. Nem, Senhoresl Assim 

num povoado,"(EE,125) * 
A gente vive sem querer entender o viver? 

A gente vive em viagem. (O narrador bebe cuia 
d'água.) Eu — eu não fui eu quem me comecei. 

Eu é que não sei dos meus possíveisí"(EE,125) 

V 
Por mais que se tente imobilij^ar a vida, o real, seja por que 

meio for (o mapa ou a ficção), esta vida escada pox-ejfttre os de • 

dos e se refaz, em permanente viagem, em contínua transformação, 

A exceção de Grande Sertão; Veredas, a multiplicidade narrativa 
t ■ 

na obra de Guimarães Rosa tem a função de apontar para a mudan- 

ça da realidade e tudo quanto queira captá-la: mudam-se os tem- 

pos, as vontades, a linguagem, a ficção. Nada está fixo ou tem 

um centro, nada i definitivo: há sempre uma nova versão, uma ou 

tra visão. As obras se traduzem, se citam", se transformam. O es 

critor é um tradutor, escarafunchando o roda-rodar de toda a 

gente, de, si mesmo e da própria obra. 

Metalinguagem e intertextualidade são processos 

comuns â obra de Guimarães Rosa. A preocupação metalinguística 

de pensar o texto à medida que se p constrói surge em Sagarana 

e se prolonga até Tutaméia. São várias as referências ao meca ~ 

nismo ficcional, indo dos nomes dos reis barbudos à preocupação 

com o espaço, o tempo e, daí, à sugestão de renovação dos cli - 
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chês e dos estereótipos lingliísticoa. Mas a priucipai reflexão 

metaling&íatica se faz no sentido de questionar o processo de e 

nunciação Quem conta a estória ou como se conta uma estória 

3toas,,134&daa ao^ prnhkma ds^^voracidade e da veressimi - 

Ihança, interna e externa, dessa mesma estória. Existe uma esto 

ria original e verdadeira, mãe de todas as outras, da qual de - 

pendem? Üu existem apenas versões? Parece-me que toda a pbra de 

Guimarães Rosa opta por mostrar que nada é fixo e definitivo.Ao 

contrário, tudo está em permanente mudança. Principalmente aqui 

Io que se narra, uma vez-, que são vários os narradores, e a rela 

ção do narrado com o fato que o originou. Por isso mesmo, pode- 

se falar em intertextualidade e tradução em Guimarães Rosa, no 

sentido livre que o autor dava à atividade de tradução, admitin 

do invenção e criação por parte do tradutor. A preocupação meta 

ling&ística, por constante, estabelece iim nexo intertextual en- 

tre os vários textos que compõem a obra rosiana, os quais fun - 

cionarão como versões. Mais que contar estórias, sua obra repen 

sa as condições de surgimento da ficção, a maneira como ela se 

constrói e suas relações com a realidade. Assim como o real,sem 

pre mutável, e do qual apenas se conhecem-versões, a obra de 

Guimarães Rosa se propõe como movimento, colocando a mesma preo 

cupação com o fazer ficcional, retomando-se e traduzindo-se.Afi 

nal, de acordo com o cozinheiro Massacongo, tudo o que se sabe 

é "ouvido contado". 
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o EU FOR DETRÃS DE MIM 

fi sempre bom lembrar 

Que um copo vazio 

Está cheio de ar. 

E sempre bom lembrar 

Que o ar sombrio de um rosto 

Está cheio de um ar vazio, 

Vazio daquilo que no ar do copo 
Ocupa um lugar. 

É sempre bom lembrar, 

Guardar de cor 

Que o ar vazio de um rosto sombrio- 

Está cheio de dor. 

E sempre bom lembrar 

Que um copo vazio 

Está cheio de ar,' 

Que o ar no copo 

Ocupa o lugar do vinho, 

Que o vinho busca o lugar da dor, 

Que a dor ocupa a metade da verdade 
A verdadeira natureza interior, 

Uma metade cheia, 

Üma metade vazia, 

Uma metade tristeza, 

Uma metade alegria. 

A magia da verdade inteira. 

Todo poderoso amor. 

Ê sempre bom lembrar 

Que um copo vazio 

Está cheio de ar. 

(Gilberto Gil) 
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o EU POR DSTRXS DE MIM 

Para Platão, a obra mimética era imperfeita por- 

que, ao reproduzir o real, o fazia de forma incorreta, infiel à 

Idlia, fugindo a toda ordem preestabelecida e a qualquer contro- 

le, A obra, ao invás de se fazer uma replica da realidade, torna 

va~se uma réplica à realidade,^ questionando, assim, uma visão d 

nica e íntegra do real, ao mesmo tempo em que afirmava seu cará- 

ter mimético, de simulacro e não de cópia. 

De Platão a nossos dias, a ciência tem mostrado 

que, por trás da aparente unidade do mundo e do homem, existe um 

movimento e uma multiplicidade de planos e de sentidos que nem 

sempre se quer admitir. Apesar de se negar o movimento e a plura 

lidade em bénefício do único e do estável, sabe-se que o sentido 

não ê dado pela seqüência de significantes e correspondentes si^ 

n3£^cad03^ mas pela •DrenftnnR/auBênclat do-elxo paradigmático,peIa / 

barra que opõe significante a significando ou pelo jogo contínuo 

dos interpretantes. Não há uma estrutura una, ou um centro irra- 

diador de sentido. Eduardo Prado Coelho o,diz com clareza no se- 

guinte trecho;; 

"Com ^opárnTc^, o homem deixou de estar no cen- 

tro do universo. Com o homefludeixou de 

ser o centro do reino animal. Com-'MarxJ^ o ho 

mem deixou de ser o centro da histát^â (que a 
liás não possui um centro). Com Preud, o homem 

deixou de ser o centro de si mesmo (que também 

nem sequer existe, é apenas um lugar vazio,uma 

. brecha, uma voragem) e^aprendeu que ele propri 

) o é conatituída^por uma estruturaT^ã"estrutura 

I da lTngu~á^m.% 



Guimarães Rosa, ao abordar a questão do duplo, dali 

lou^u^ ou do teatro, o fará neste sentido, ou seja, na inuenção 

de mostrar que o homem não tem um caráter monolítico, sendo an- 

tes um simulacro que uma cópia fiel a jLu^^ anterior, superi 

Oü», fflôdêlâií*, O homem nunca i idêntico a si mesmo, variando tanto 

quanto varia o objeto de seu desejo, O que apresenta para si pró 

prio e para os outros ê um conjunto de máscaras com que propicia, 

ideologicamente, o seu reconhecimento/desconhecimento. Entretan- 

to, nem sempre o homem, leitor ou personagem, percebe sua dupli- 

cidade. Na maioria das vezes, não percebe que está no meio de um 

jogo ou de um palco, representando"papais de que não tem consci- 

ência plena, 

Preud, ao abordar o fenômeno do duplo quando bus- 

cava conceituar o "unheimlich", afirma que as formas de manifes- 

tação do duplo se dão por "duplicação, divisão e intercâmbio do 

eu (self).**^ Otto Rank, em seu livro O Duplo, especificamente 

nos capítulos "0 reflexo como símbolo do narcisismo","A sombra 

como símbolo da alma" e "O tema da dupla personalidade em litera 

tura" faz um relato extenso das crenças ligadas ao tema,das suas 

várias apropriações por escritores como Hoffman, Poe, Dostoievs- 
♦' 

ky, Stevenson, das superstições relacionadas â sombra qu à imagem 

captada pelo espelho, pelo quadro ou pelo retrato, da ligação do 

tema do duplo com o narcisismo. Segundo Rank, citando Homero, a 

crença na duplicidade do homem, na sua divisão, é tão antiga 

quanto o esforço para se fazer crer na sua unidade. Observa ele: 

"Segundo (Homero^ o homem tem uma existência dualista, uma visí - 

vel outra invisível que se desprende apenas depois da morte —y/ 

esta não é outra senão a sua alma."*^ 

A função do duplo é nos fazer ver alám da realida 
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de imediata, contingente e intacta, constituindo-^e como simula- 

cro e destruindo a percepção que c^ada um tem de si mesmo como u 

nidade. Daí o seu caráter de ilusão, isto é, o seu caráter mimé- 

tico» Sendo ilusão.e simulacro, opõe-se ao centro, à unidade, à 

verdade. Clément Rosset, entretanto, afirma que não há duplo e 

que tudo não passa de uma ilusão. Tem toda e nenhuma razão. Real 

mente, o duplo não existe na realidade, como afirma. Reside na l 

ilusão, e é esta que tem maior peso. Se a aparência, ou a ilusão,; 

não tivessem a capacidade de subversão que têm, ao propor um no- 

vo centro ou ao relativizar a importância do antigo, não seriam 

necessárias tamanhas e tão -veementes condenações por parte de al 

guns filósofos. É o que Lacan comenta quando, ao analisar as re- 

lações entre o olhar, a máscara e o sujeito da representação, ci. 

ta Platão: 

"O quadro não rivaliza com a aparência, ele ri 
valiza com o que Platão nos designa mais além 

da aparência como sendo a Idéia. E porque o 

quadro é essa aparência que diz que ela é o 

que dá aparência, que Platão se insurge contra 

a pintura como contra uma atividade rival da 

sua. '• 

Ê verdade que o real acaba por coincidir com o real, que Êdipo 

sempre foi (é) Êdipo, que o moinho sempre foi (é) moinho, e não 

um gigante. O que faz com que o duplo seja visto como tal é a 

percepção da realidade como não coincidente consigp_ mesma» mas 

como divergente, isto é, como ilusão que, paradoxalmente, é toma 

da como real. Não fosse isso, a sombra seria explicada pela físi 

ca, a imagem no espelho seria um mero efeito óptico, o retrato e 

o quadro não teriam nenhuma conotação maligna. No final da peça 

de Sófocles, Êdipo realmente coincide com Êdipo, seu inquérito 

chega à verdade, à apuração total dos fatos. Mas o que causa pas 
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mo não é a coincidência, mas o fato de, até o deGfecho,Êdipo ter 

f 
sido ele mesmo e um outro, isto ê, de ter sido duplo, simultânea 

mente réu e juiz, culpado e inocente, Quando Clément Rosset afir 

ma que "O real s6 começa no. segundo lance, que ê a verdade da vi 

da humana, marcada com a rubrica do duplo; quanto ao primeiro 

lance, que não duplica nada, é precisamente um lance inátil"^, e 

o faz num sentido irônico, parece esquecer-se de.que o real,para 

o homem, ê um efeito de linguagem,_ cq^mo tal mediatizado e até 

mesmo multiplicado. Ao contrário do que reitera, de que a pessoa 

humana só existe no papel, sendo um número de identidade,uma cer 

7 
tidão ou o depoimento de alguém , pode-ce diz:er que é realmente 

tudo isto e tudo o mais que imagina ser, todas as máscaras,fanta 

sias, papéis e ilusões que se dá ou que a sociedade lhe dá. O fa 

g 
to de ser uma evidência , um sólido, não garante ao ser humano 

sua unidade e"integridade. Murilo Mendes, com sua sabedoria de 

poeta, já afirmara:. 

fa£e__vi_sív^l_^das^_^alavras_haT^^ 

um duplo que não se reduz à sua apreensão pelos sentidos, sendo 

sempre fugidio e vicário» Porque a sociedade, através de suas 

instituições, concretas, em que se insere o homem, dá a ele a sen 

sação, a ilusW^ de um ego sólido e não-dividido, através de fun 

ções e comportamentos que o faz assumir. Tais máscaras o tranqüi 

lizam e lhe permitem representar, para si mesmo e para os outros, 

9 
uma integridade que, na verdade, nao tem» 

A obra de Guimarães Rosa irá colocar, mesmo quan 

do não o faz explicitamente, como em Grande Sertão;, Veredas,a du 

plicidade do ser humano, sua tentativa de entender-se, penetran- 

do dentro de si mesmo, "como um riachinho, às voltas, que tenta^ 
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se subir a montanha", e a tensão entre as fronteiras da razão e 

da loucura, a possibilidade de rompimento e mistura do imaginá - 

rio e do simbólico. Uma das formas de trabalhar isto em sua o 

bra é a exploração da pluralidade de nomes, que indica claramen- 

te a multiplicidade dos personagens. Riobaldo ê Urutú-Branco, Ta 

tarana, Cerzidor; Diadorixn ê Reinaldo, ê o Menino, é Maria Deodo 

rina; o Cara-de-Bronze é o Velho, é Sigisbá, Sejisbêl Satúrnim , 

Xezisbéu Satúrnim, Zijisbéu Satúrnim, Jizisbéu, só, Jizisbéu 3a 

turnim, Sezisbério, Segisberto Saturnino Jéia Velho, Pilho. To - 

dos 03 nomes cabem por trás da máscara, da "cara-de~bronze", sen 

do outras tantas máscaras, outros eus que, na verdade, nada reve 

Iam, constituindo-se na ^rage^de que nos falava Eduardo Prado 

Coelho. O processo de mascaramento e multiplicação se acentua 

neste personagem que é velho e filho a um só tempo, e que funcio 

na como um duplo de si mesmo e do autor, do Moimeichêgo, outro 

"zero" a ser preenchido por vários eus. Ambos, Cara-de-Bronze e 

Moimeichêgo são efeitos do discurso, só existindo através dele , 

podendo ser ocupados por quem quer que saia em busca da poesia , 

do "quem" das coisas. Por isto, ambos são intercambiáveis e seme 

lhantes. Diz o vaqueiro Adino: "Ê engraçado... O que o senhor es 
í 

tá dizendo, é engraçado. Até, de se duvidar, parece no entom dês 

ses assuntos do Cara-de-Bronze fazendo encomenda dêles aos rapa- 

zes, ao Grivo..."(UP,86) 

Por toda a obra rosiana, passando pelos prefácios 

Tutaméia, aparece o tema do duplo, que se associa tanto à mui 

tiplicidade do real, impossível de ser captado por ama só pala - 

vra, quanto à pluralidade da narração, jamais centrada ou exclu- 

siva. O próprio prefácio é uma duplicação do texto que precede , 



assim como a epígrafe antecipa e sintetiza o texto que emblemati 

za. Em Guimarães Rosa, essa função duplicadora será exercida,tara 

bém, pelas "narrativas de encaixe", como as que há em Sa^arana 

em IraMe Sertão; recuas, "A estória de Lálio e Lina", "Uma es- 

iétíB, de aiíior", "Dão-lalalão". Por outro lado, os prefácios de 

Tütam^la têm uma função metalingttística por confomar toda a poé 

tica rosiana, iniciada antes por "São Marcos».Apesar de crono 

logicamente simultâneos ou posteriores, os prefácios são, prop-ra 

í ' 

maticaflsente, anteriores à obra, podendo-se partir deles para se 

chegar aquela. As questões fundamentais estão colocadas neles,ou |) 

se^si; os limites «ntre razão e loucura, a renovação da linguagem, ^ 

a reiagSo «ntre a linguô^em e a realidade, tudo perpassado pelo 

tôiza dq auplo, ; 

-t; Os prefácios de Tutaméia não têm apenas ujna rela- 

ção sintagmática com os textos que antecipam, mas também uma li- 

gação paradigmática, pois não se referem a eles, exclusivamente, 

mas a toda a obra, A sua disposição e seu número subvertem a re 

lação tradicional entre a obra (posterior) e seu prefácio (ante- 

rior). Além disso, não foram escritos após a obra, com a função 

explícita de antecipá-la e explicá-la. Segundo Irene Gilberto Si 
I 

mões, os prefácios de Tutaméia foram publicados em épocas diferen 

tes, o que realça o fato de, apesar de contíguos aos contos do 

12 
volume, nao se referirem apenas a eles. Também os contos deste 

volume e os de Primeiras Estórias não foram produzidos de uma só 

vez mas, publicados em O Globo, Pulso. Senhor e no Suplemento Li 

terário do Minas Gerais, entre outros, foram arranjados e distri 

buídos pelos dois livros de contos.Os prefácios têm, portan - 

to, uina natureza autônoma, que lhes permite serem lidos indepen- 
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dentemente dos textos prefaciados, com isso enfatizando a própri 

a duplicidade> objetos autônomos e dependentes, a uma só vez. 

Nos prefácios de Tutam^ia. Guimarães Rosa coloca 

a questão da reversão entre realidade e ficção. Há um ponto em 

que se perdem os limites de ambas e pode-se transitar livremente 

entre elas. Em "Sôbre a escSva e a dúvida", diz o narrador que, 

supõe-se, seja o autor:. "Ele era — um meu personagem; consegui- 

ra-se presente o Rão no orbe transcendente."(T,147) Na página se 

guinte, dizs "Eu era personagem dêle:"(T,148) Essa é mais uma en 

tre as duplicidades do prefácio. Sendo prefácio.não dévia ser 

ficção., e vice-versa. No entanto, abolem-se as fronteiras também 

aí, Mais adiante, ao contar sobre a construção do romance inaca- 

bado A fazedora de velas, relata que acaba por ter, tempos de 

pois, a mesma doença da personagem e de, ao visitar uma casa, en 

trar numa sala que reproduzia "sem toque ou retoque", a do roman 

ce referido. A seguir, conta o acontecido ao escritor Gilberto 

Preyre, que se ..encontra, na vida real, com duas pessoas que iri- 

am ser personagens de um seu romance, e que para ele eram pura 

ficção. Mais interessante, inclusive, é que o próprio Guimarães 

Rosa tinha uma personagem,"o Francês", semelhante ao de Gilberto 

Freyre, Tais coincidências, além de mostrarem a reversibilidade | 

entre realidade e ficção, indicam que uma duplica a outra,sem 

que se saiba qual i anterior e matriz. Ou seja;, arte e vida se i 

mitam. Borges exprime com precisão esta possibilidade de alter - 

nância entre uma e outra: 

"ííPor qné nos inquieta que Don Quijote sea Icç 

tor del Qui.iote y Humlot espectador de Hamlet? 

Creo haber dado con la causa: tales inversiones 

sugieren que si los caracteres de una ficción 

pueden ser lectores o espectadores, nosotros , 

suo lectores o espectadores, podemos ser ficti 

cios."^ 
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Esta colocação de Borges, aliada à experiSncia de 

Guimarães Rosa, indica que não há uma verdade a ser imitada, ou ' 

uma verdade ou realidade ánicas, mas um processo em que a luz 

vem a tornar-se sombra e vice-versa. O homem não é um ser definj. 

tivo mas, segundo Riobaldo, muito provisório.(GSV,312) O hOi^em é 

autor e personagem, capaz- de mudar de papéis e de máscaras,segun 

do as conveniências. Neste processo, acontece uma multiplicação, 

OU um espedaçamento 1^ à medida que assume os papais e se mira nos 

espelhos que oa outros fornecem, e uma divisão, ao voltar~se pa 

15 
ra si mesmo, em busca de auto-coiihecimento» 

Para exprimir este aspecto provisório do homem, a 

ficção rosiana vai mostrá-lo se dividindo, internamente, na bus 

ca de si mesmo, ou se multiplicando, externamente, pof várias -"j. 

magens em que se reflete e em que tenta, apfisar do de_afiejiaçjam£La& 

n Segundo Freud, como se viu, o processo poderá 

ser de duplicação, divisão e de intercâmbio do eu. O personagem 

roaiano Qomprft nm ser cindido. O conto "Nenhum, nenhuma",cu 

3o processo de auto-análise é claro, termina com uma interroga - 

ção, indicando que a busca de identidade não terminou ou não es- 

tá pronta e acabada.Diz o textos "Porque pu desconheci meus Pais 

  eram-me tão estranhos; jamais poderia verdadeiramente conhecê 

los, eu; eu?"(PB,57) Riobaldo, por sua vez, afirma que "Vida de 

via de ser como na sala do teatro, cada um inteiro fazendo com 

forte gosto seu papel, desempenho."^GSV,187) 

Esse desejo de Riobaldo encontra ressonância no 

conto "Pirlimpsiquice" ou, mais precisamente, na peça "Os Filhos 

do Doutor Famoso", a ser representada pelos alunos do colégio. A 

li, cada um desempenharia seu papel, representando para si e pa- 



ra OS outros» Mas, além deota cena ensaiada, irrompe a outra ce- 

na, o texto alternativo e, talvez, mais verdadeiro. A irrupção 

do texto espontâneo, não preparado, mais íntimo e sincero, acaba 

por amedrontar o narrador que se recusa a continuar a representa 

ção. E o acaso, como uma quebra da expectativa, que impede que 

cada ator represente o papel previamente decorado, fazendo rom - 
I 

per~se a barreira do convencional e do socialmente aceito,e pos- 

sibilitando a emersão de algo mais profundo. O texto diligente - 

mente dirigido pelo Dr. Perdigão só é possível por ser, ele mes- 

mo, um duplo da realidade dos alunos. Cumpre a função de, ideolo 

gicamente, reforçar os comportamentos e as atitudes esperados 

dos mesmos. Cada um dos papéis distribuídos a eles duplicava 

o "papel" que deveriam desempenhar no real do texto; alunos bem 

comportados, religiosos, estudiosos, obedientes, Dr. Famoso,o Pi 

lho Padre, o Pilho Capitão e o Filho Poeta são rótulos ou másca- 

ras necessários ao funcionamenjo^ideal de uma sociedade gue^ ao 

retratar-se, só' considera as imagens mais nobres e dignificantes. 

Quando os rótulos são menos elevados, devem ser edulcorados para 

não perturbar a exemplaridade da peças o Pilho Criminoso passa a 

16 
Redimido e o Criado se transforma em Fâmulo. 

Em "Pirlimpsiquice", há vários processos de dupli 

cação: a peça '.'oficial" em relação ao comportamento desejável 

por parte dos alunos, funciona como modelo a ser seguido; a peça 

"alternativa", feita pelo elenco, incorpora o imaginário dos alu 

nos e, portanto, duplica-o. Esta estória, chamada "nossa esto - 

ria", tinha episódios como;, "o 'fuzilado', o 'trem de duelo', a 

máscaras'fuça de cachorro', e principalmente, o 'estouro da bom- 

ba'."(PE,41) Além dessa, havia uma outra estória contada por ou 
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troa colegas;"De fato, circulava outra versão, completa,e por gí 

nal bem aprontada, mas de todo mentirosa."(PE,42) Taxnbám Zé Boné 

e o narrador se duplicam, refletindo-se ainda que invertidos. Am 

bos acabam por ser donos da palavra, à maneira de cada qual. Zé 

Boné era papalvo e basbaque, enquanto o narrador era "aluno apli 

cado, e com voz variada, certa, de recitador", que "podia no van 

tajoso ser o 'ponto'."(PB,40) E ser o ponto significa ser o du 

pio de cada um dos atores, cu;jas falas o ponto se esforçara em 

i ^ 
"reter, tintim de cor por tintim e salteado."(PE,41) Saber suas 

1 

falas é ser cada um deles, Quando é obrigado a substituir o Atau 

( 
alpa, o ponto enseja a ruptura do texto oficial e, por conseqliên 

cia, das máscaras sociais que eram, narrador e atores, obrigados 

a usair. Os textos alternativos, cujos valores eram outros,revelan 

do.cada-.um como efetivamente era e não como aparentava ser, têm 

17 
então sua oportunidade e sao representados. Graças ao ponto 

à sua falha — e a Zé Boné, sobre cujo imaginário não pesava tan 

ta censura". O ponto, ao falhar em ser o 'outro', tenta salvar as 

aparências e grita;; "— 'Viva a Virgem e viva a Pátria!'"(PE,45) 

São os dois símbolos ostensivos da imagem que, no fundo, os alu- 

nos deveriam apresentars religião e civilidade, 
I 

No entanto, quebrada a compostura, estilhaçada a 

imagem cuidadosamente constituída, restam as estórias alternati- 

vas que são representadas sem "estouvamentos de estrepolias", 

"com muita existência", "sem combinação", com "solertes serieda- 

des", Há, neste processo, uma passagem do mais exterior e super- 

ficial ao mais interior e profundo. O que era forçado e artifici 

ai passa a natural e verdadeiro. Segundo o narrador, o que agora 

diziam eram 



"Palavras de outro ar. Eu mesmo não sabia o que 

ia dizer,dizendo, e dito — tudo tão bem  sem 

sair do tom,Sei, de, mais tarde, me dizerem : 
que tudo tinha e tomava o forte, belo aentido, 

êsse drama do agora, desconhecido, estúrdio,de 
todos o mais bonito, que nunca houve, ninguém 

escreveu^ não se podendg representar outra vez, 

e nunça «ãig,Ew yia gg do pdblico assungaQog , 

gostando,só no silencio completo. Eu via  que 

a gente era outros^— cada um de nós,transfor- 

mado. O Dr. Perdigão devia de estar soterrado, 

desmaiado em sua correta caixa-do-ponto,"(PS^47) 

A quebra da imagem preestabelecida, a despeito 

dos esforços do novo ponto, o Dr. Perdigão, faz com que surja a 

outra cena-, o imaginário. Aí, neste lugar, não há escrita, índi- 

ce do simbólico, mas apenas palavras e a oralidade. Por isso a 

integridade e singularidade desse "drama do agora", sem espaço 

ou tempo predeterminados, que toma "o forte, belo sentido",impôs 

sível de ser repetido, diferente da vej^são oficial feita para 

ser reapresentada até a saturação. Entre a imagem refletida no 

espelho exibido ..pela sociedade e pelas convenções e a imagem re- 

calcada, que agora irrompe, fica-se momentaneamente com esta,Por 

issoi neste agora em que representam, passam a ser outros — si 

mesmos  , ou seja, "Ah, a gente; protagonistas, outros atSres , 

as figurantes figuras, mas personagens personificantes."(PE,47) 

Representar não é "aprender a viver além dos levi 

anos sentimentos, na verdadeira dignidade"(PE,41), como queria o 

Dr. Perdigão, cujas falas eram repletas de lugares comuns,ele 

próprio duplo da autoridade, diretor de cena, ponto, representan 

te dos padres. Ao contrário, representar é deixar transparecer 

"com a de nunca naturalidade, entrante própria, a valence vida , 

estrepuxada."(PE,47) No entanto, entre os dois extremos, entre a 

"valente vida" e a "verdadeira dignidade", qual escolher? O nar- 

rador, apesar de ter escolhido a "valente vida" e malgrado o su- 
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nárlo para sempre. "Só uma maneira de interromper, sé a maneira 

d© saif — dô fiô, do jíÍô, da i*ôdâ, do representar sem fim,"(pE, 

4T) Entre o Birabdllco, campo üo cieBContínuo, e o imagináriô, ôu- 

jos símbolos trsduzem a continuidade e a pei^manlnôia (fio, rio , 

roda, representar sem fim), o narrador opta por permanecer no 

simbólico, deixando o "verdadeiro viver" para, apesar dos riscos 

possíveis, permanecer "alám dos levianos sentimentos". Diz o nar 

radors 

"Mas — de repente — eu temi?A meio, a medo a 
cordava, e daquele estro estrambótico.O que: ã 

quilo nunca parava, não tinha comêço nem fim? 

Não havia tempo decorrido.E como ajuizado ter- 

minar, então? Precisava. E fiz uma fôrça, comi 

go, para me soltar do encantamento. Não podia7 

não me conseguia — para fora do corrido, con- 

tínuo,do incessar. Sempre batiam, um ror,novas 

palmas. Entendi. Cada um de nós se esouecero 

de seu mesmo, e estávamos transvivendo,sobre - 

crentes, distotque era o verdadeiro viver? E 

, era bom demáis, bonito —► o milmaravilhoso   

" a gente voava, num amor, nas palavras: no que 

se ouvia dos outros e no nosso próprio falar . 

E como terminar?(PE.47) (Grifos acrescentados) 

O fragmento mostra o processo de duplicação ou de 

multiplicação dos personagens, cujas falas haviam levado para ou 

tro lugar, onde não há tempo, nem há começo ou fim,apenas o flu- 
I . 

ir contínuo, incessante. Daí só se sai acordando. Nesse lugar há 

encantamento e tudo se mistura, tudo flui, como uma roda ou um 

rio. Aí também cada um se esquece de "seu mesmo". Esquece-se de 

si mesmo, do próprio nome, marca do simbólico. Apesar de ser 

"bom demais", o narrador teme e quer terminar com o fluxo de pa- 

lavras, semelhante a um estro, palavra de duplo e ambíguo signi- 

ficado. Estro quer dizer furor poético e, também, desejo sexual. 

Mergulhado em si mesmo, levado pelo furor e pelo desejo desperta 
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dos pelas palavras, as próprias e as dos outros, em que se voa 

va, o narrador tem medo de aprofundar a experiência e prg'tende 

"ajuisadô tepaiinaf". Oôm uma eambàlhota, um sjalto sgljre si mes 

oo, sruaa 9 iiaiar entre e imaginário e o isimbálico, deixando o 

espaço So teatro, da outra cena, pelo esssço da platéias "Cht - 

guei para a frente, falando sempre, para a beira da beirada, Ain 

da olhei, antes. Tremeluzi. Dei a cambalhota. De propósito, me 

despenquei, E caí.(PE,47) 

Também de Primeiras Estórias, o conto "Nenhum, ne 

nhuma" trabalha o mesmo processo de auto-conhecimento e de desdo 

bramento do personagem. Segundo Leyla Perrone-Moisés, nesse con- 

to existe a "divisão expressa do eu que age e do eu que se lem - 

18 
bra, indicada por tipos gráficos diferentes," Procedimento 

melhante ao que aparece em "Pirlimpsiquice", onde o narrador se 

lembra de si mesmo, anòs atrás, e em Grande Sertão:- Veredas^ em 

que Riobaldo, procurando ressaltar sua atual integridade, separa 

o "agente", isto o jagunço, do rememorador, ou seja, aquele 

q.ue narra a estória. Também se manifesta em "A história do homem 

jdo pinguelo", de Estas Estórias, cujo narrador e "agente" tem su 

as falas duplicadas por um segundo narrador. S o mesmo processo 
1 

de duplicação que aparecerá em outros textos de Guimarães Rosa e 

(lue pode ser justificado pela necessidade que tem o sujeito de 

Constituir—se como tal, transitando do imaginário ao simbólico , 

Tal passagem se fará através da fala, instituidora da lei e da 

ordem e repressora do desejo 6 das pulsoes, "E na fala que o su- 

jetivo mostrar a integridade do sujeito, mas a sua ambigüidade 

, . 19 

jeito efetuará a passagem para o simbólico," O discurso das 

personagens e/ou do narrador, em vários contos, não tem como ob 



radical, 

Uma das formas encontradas por Guimarães Rosa pa 

ra mostrar tal multiplicidade dos personagens é transgredir os 

limites entre real e ficção, entre o texto ficcional e a refJe - 

xão sobre ele. Toda referência metalingliística destina-se a lem- 

brar ao leitor que o que 1^ não é real mas, ao contrário, é 

"(...)_um outro espaço, comparável ao palco teatral, ao terreno 

de jogo, à superfície de uma obra literária", ou seja, é ficção, 

20 
é a outra cena. Dá-lhe a medida, ou as regras, do jogo que, a 

priori. deve ser tomado como jogo, como ilusão, B exatamente por 

tomar o jogo como jogo, e a ficção como ficção, mais afetado se- 

rá o leitor e maior será o efeito ficcional e/ou lúdico, A medi- 

da que o texto se apresenta como verdade ou como real,; suprime 

toda fantasia e todo sonho, uma vez que deixa de ser um contra - 

ponto necessário à realidade para a vir a ser a sua continuida - 

cle.|Por outro lado, por mais que se finja real, o texto está cer 

cado por marcas, ficcionais como o nome do autor, o título, a ep_í 

grafe, a capa que o recobre e até mesmo o fato de estar num obje 

to chamado livro»| Quando a obra tenta fazer-se real, é como se o 

simbólico suprimisse todo o imaginário ou o princípio de realida 
I 

de escamoteasse o princípio de prazer. A obra e, por extensão,to 

da arte, deve favorecer o sonho e a íuga ao princípio de realida 

de, Quando Pirandello, citado por Mannoni, traz â cena o ator 

que já é um personagem, procede como Guimarães Rosa o fará em , 

por exemplo, "O homem do pinguelo" e ".'.Cara-de-Bronze • Nestes 

contos, em que recursos gráficos e didascálicos são usados e a 

questão narrativa é metalingliisticamente problematizada, a carga 

ficcional ganha ênfase e o conteúdo poético, dos dois textos, 

cresce. 



Na obra rosiana, a ficcionalização da narrativa i 

rá representar, para o leitor, as várias maneiras pelas quais es 

te mesmo leitor se dilacera ou se integraliza, Se o conto "Ne 

nhuffi) nenhuiaa" é m processo do qw psieanalluca cu;lo degfeoho 

não é definido, como atesta a interrogação final, também Grande 

' Sertãos Veredas pode ser tomado como um diálogo entre um pacien- 

te e seu analista, O conto conduz a um processo de desvelamento, 

enquanto o romance, ao contrário, procura esconder a verdadeira 

face e as intenções da personagem narradora.Em "O espelho", "Pir 

limpsiquice", "Darandina", "Droenha", "Tarantão, meu patrão","A 

estéria de Lélio e Lina», "'Cara-de-Bronze, "Mechéu", "Retrato 

de cavalo", "Se eu seria personagem", "Conversa de bois", "O ho 

mem do pinguelo", "O recado do morro", "Meu tio o iauaretê", em 

todos esses contos observa—se um processo de análise de persona- 

gem que pode,servir de espelho ao leitor, fazendo-o ver aquilo 

que muitas vezes não pode ou não quer ver. Em todos eles há a du 

plicação ou a multiplicação do personagem e sua busca de equilí- 

brio entre imaginário e simbólico. 

Em "Pirlimpsiquice" a outra cena é quase vivida 

como real e não como representação, como jieatro, perdendo—se a 

cá^cidade de constituir a alucinaçao em fantasia. No conto, qua 

^se se chega à situação do psicótico em que» segundo Mannoni, 

"Perdeu~se a instância qualquer que seja,capaz 

de, criticando 'a alucinaçao» dada como primi- 
tiva, (•••)» constituí—Ia em fantasia na outra 

cena, onde pode livremente ser sem ser. Libe- 
rar-se como palavra pura e fazer de nós ao me^ 

fflo tempo o louco que pode dizer tudo e o rei 
para quem as pal^^ras de seu louco não têm 
•conseqüência'," 

Nesse conto, o narrador vivência a passagem para o imaginário, a 



per'da do simbólico, a imersão no princípio de prazer. E eota ex 

periência, apesar de gratificante e prazerosa, 4 perigosa e re- 

cusada pelo narrador que salta fora do Imaginário puro e retor- 

ftfi fto princípio dô l^êôlidaclê.AÍ dê /BOôirô que o teatro,a ficção, 

devem ser sentidos como encenação,não ocmo realidade. Devem pro 

piciar o sonho e a fantasia,mas não devem ser o sonho ou a fan- 

tasia, exclusivamente.^"^ 

Se em "Pirlimpsiquice" a diferença entre o real e 

o sonho é clara, o mesmo não se dá em "Sorôco, sua mãe, sua fi- 

lha", onde a loucura se confunde com a razão e os limites se t5er 

dejn, tal como ocorre em "Darandina", Se "O espelho" lembra Macha 

do de Assis, ensejando até um estudo comparativo de Dante KÕrei 

ra Leite,o conto "Darandina" recorda "O alienista",! no senti- 

do de que loucura e razão são reversíveis, sendo impossível de - 

marcar seus limites.Em Guimarães Rosa, a loucura é uma outra ma 

neira! de colocar a duplicidade do homem, que oscila entre ela e 

a razão, sem se-poder determinar, com certeza, qual a porção 

"normal", qual a "anormal". O louco, ou suposto louco, sá assume 

esta condição por considerar a irreversível loucura da humanida- 

de, E. à maneira de Simão Bacamarte, interna-se:; "...vendo a hu- 
" 4 

manidade já enlouquecida, e em véspera de mais tresloucar-se, in 

ventara a decisão de' se internar, voluntário (•..)"•(PE,138) Os 

próprios médicos, segundo a teoria de antigo professor, eram tam 

bém loucos. E a multidão, cercando a palmeira a que se alçara o 

iouco, ao percebê-lo sao, por sua vez, enlouquece; 

"Adivinhava isso o desvairar da multidão espa- 

ventosa — enlouquecida. Contra êle,.que, de a_l 

gum modo, de alguma maravilhosa continuação,de 
repente nos frustrava. Portanto, embaixo, oito 

bramiam. Feros, ferozes. Ele estava são. Veoô- 

nicos, queriam linchá-lo."(PE,148) 



Um processo semelhante ocorre em "Sor5co,sua mãe, 

sua filha", em cujo princípio as pessoas procuravam ostentar a 

própria razão e sensatez, "cada um porfiando no falar com sensa- 

tez, como sabendo mais do que os outros a prática do acontecer 

das coisas."(PE,15) No entanto, após colocarem as mulheres no 

triem, Sorôco e a multidão começam a cantar a mesma cantiga que e 

Ias, as loucas a caminho do hospício, cantavam; 

"Num rompido — êle começou a cantar, alteado, 
forte, mas sozinho pra si — e era a cantiga , 

mesma, de desatino,que as duas tanto tinham 

cantado. Cantava, continuando. A gente se es- 

friou, se afundou — um instantâneo.A gente... 

E foi sem combinação, nem ninguém entendia o 

que se fizesseí todos, de uma vez, de dó do So 

rôco, principiaram também a acompanhar aquele"" 

canto sem razão."(PE, 18) 

Em "Pirlimpsiquice", no final, o sonho deve ser tomado como so 

nho, necessário para que o equilíbrio se mantenha. Em "SorÒco" 

ou em "Darandina", entretanto, a possibilidade de os estados se 

fundirem adiciona iim ingrediente estranho à fórmula que o leitor 

tem em mãos, dando-lhe uma cert® inquietação. Freud comenta este 

efeito que o texto provoca no leitor:: 

"E verdade que o escritor cria uma espécie de 
incerteza em nós, a princípio, não nos deixan- 

do saber, sem dúvida prçpositalmente, se nos 
está conduzindo pelo mundo real ou por um mun- 

do puramente fantástico, de sua própria cria - 

ção." 

    
"Refiro-me a que um estranho efeito se apresen 

ta quando se extingue a distinção entre imagi- 
nário e realidade, como quando algo que até en 

tão considerávamos^^maginário surge diante de"" 

nós na realidade." 

\ 

A afirmação da possibilidade de mistura, ao gerar a dúvida, mos- 

trará ao leitor sua própria oscilação e seu desconhecimento dasj 

fronteiras. E, ao contrário de uma identificação, o que se tem é 

uma projeção. Mannoni, falando da relação entre o espectador e o 
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personagem Tartuffe, com quem poderia haver uma identificação, a 

firma o seguinte:. 

"(...) horrorizando-^nos, que Tartuffes poderia 

mos ser* Atingimos um ponto aí em c^ue apreende 

mos üuna eapécle de alternativa possível da 1 

dentificação^e da projeção. (Certamente no teã 

tro a projeção é uma identificação recusada) T 
Tartuffe não é um personagem com o qual alguém 

aceite identificar-se," 

- O leitor oscila entre a identificação e a proje- 

ção, dependendo das imagens fornecidas pelas personagens. Entre 

as positivas e as negativas, aceita aquelas e rejeita estas. No 

conto "A Benfazeja", certamente repudiará a identificação tanto 

com a personagem de nome Mula-Marmela — uma espécie de íldipo —- 

quanto cóm o povo da cidadezinha onde se desenrola a estória, cu 

ja hipocrisia é criticada pelo narrador. Entretanto, Jaá certas i 

magens que o leitor toma como suas, consciente ou inconsciente - 

mente. Em Grande Sertão;- Veredas. Riobaldo projeta as imagens n_e 

gativas sobre Diadorim, Zé Bebelo e Hermógenes enquanto identify 

ca-se com as positivas; e o leitor identifica-se com ele, 

O conto "O espelho" mostra o processo de dapura - 

ção das imagens com que o personagem se identificara ou que lhe 

haviam sido atribuídas. Este conto é, também, um exemplo da cons 

ciência metalingttística de Guimarães Rosa, pois ocupa posição in 

termediária entre os contos de Primeiras estórias, dividindo—os 

em dois grupos de dez, como se se espelhassem. Esta divisão simé 

trica é clara em relaçao ao primeiro e ao ultimo contos do volu— 

28 
®e, que tratam do Menino e de sua descoberta do mundo. A meta- 

linguagem está também nas capas deste livro, de Grande Sertãos 

Veredas e dos três volumes em que se dividiu Corpo de Baile, cu- 

jas figuras, no caso desses últimos, têm frente e costas,como se 
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vê nas edições da José Olympio. Ao se olhar no espelho e se perce- 

ber monstro, iniciando um processo de depuração e reconstrução de 

si mesmo, o narrador reafirma a sua pluralidade, mais que a pró - 

prla aiípUeiaade, Sua nonstp.uosldaae aâvém «o exíçss» â6 máscaras 

que a sseiedads lhe impõe. São os vários espelhos eo que tem que 

se mirar para assegurar a prépria identidade e o reconhecimento 

do outro,^^ O mesmo processo, apontando a interdependência entre 

modelo e c6pia, está em "Mechéu", de Tutaméia, Aí, o personagem 

do mesmo nome exige do outro bobo, o Gango, uma relação de depen- 

dência, provocando, nele, mimetismo e submissão» Esta relação de 

onipotência desmorona quando o Gango morre e o Mechéu perde a ga- 

rantia da própria identidade e poder. A duplicação de ambos é fia 

grantej Mechéu é o modelo 6m que o Gango se mira e este é o espe- 

lho em cuja superfície se reflete a imagem positiva e superior de 

Mechéu. Ao perder a imagem fiel do espelho, Mechéu perde toda a 

sua segurança como se sua alma houvesse fugido» Vejam—se estas c_i 

taçõess - „ . 

"Ainda abaixo dêle, bêbo, bem, meio idiota pa 

pudo era outro, o que de alcunha o Gango; tolo 

tanto, que cheirava as coisas, mas nem sabia 

temer as cobras e os lagartos» Simjava-o êsse. 
obediente mirava por modêlo ao Mechéu,maramau, 

que o tratava de menor, sem estimação, exigia 

dn Gango uma ideal excelência, forçando-o à li 

da; quisesse-o sacado pronto do t>vo da estupi- 
dez."(T,89) (Grifos acrescentados) 

"Mas, enterrado aquêle, Mechéu aos tentos se 
estramontou, se cuspia, se sumindo, o boi em 

transtÔrno, desacertado do trabalho."(T,90-91) 

Em "O espelho", a relação especular se dá entre o 

narrador e sua imagem refletida. Semelhante ao processo ocorrido 

em "Nenhum, nenhuma" e "Pirlimpsiquice", o conto narra um mergu - 

lho para dentro de si mesmo, vivido pelo narrador, tentando desço 



brir a verdadeira imagem que tem, ou a que cada um tem. "Como é 

que o senhor, eu, os restantes próximos, somos, no visível?"(PE, 

71) O narrador relata a infidelidade e a crença, para <?Ie absur- 

dâj dô'êlês 6S.ptaiíiôm| fielmonie, a imageai úe (iuêih s6 contem 

pia. Pala ainda dos vários tipos de espelhos, da preferência que 

o homem tem pelos planos e a impossibilidade de a imagem refleti 

da coincidir com sua fonte, por causa do fluir do tempo: "Ah, o 

tempo é o mágico de todas as traições..."(PE,72) Além de tratar, 

especificamente, da duplicação da imagem, o narrador expõe a im- 

possibilidade de coincidência entre o real e seu refleyn. g um 

processo dinâmico que lembra a relação entre o nome e a coisa,en 

tre o signo e o objeto, também dinâmico, sempre necessitando de 

um interpretante que precise a relação apontada. Por outro lado, 

a questão do espelho coloca um problema crucial, pois problemati 

25a o conceito de real, perguntando se ele é a imagem no espelho 

ou o objeto que nele se reflete» Ao lançar mão da metáfora do es i 

pelho, no diálogo entre Glauco e Sócrates, Platão insiste em dis 
1 

tinguir entre essência e aparência, como se fosee possível demar | 

30 « „ 
car os limites. Guimarães Rosa, como tantos antes dele, discu- 

te exatamente a ausência de limites e a reversibilidade das posi 
I 

ções. Objeto e imagem, essência e aparência se misturam. Bem e 

Mal não são excludentes e maniqueisticamente separados, E o ser 

humano não é idêntico a si mesmo, única imagem refletida num úni 

co espelho, mas uma pluralidade de imagens, tantas quantos forem 

os espelhos à sua volta;, 

A metáfora do espelho, usada por Platão, Guimarães 

Rosa e tantos outros, ao lado dos nao menos metafóricos teatro , 

quadro e loucura, traz de novo à tona a questão mimética, a rela 

ção entre o signo e o objeto, entre ficção e realidade, entre o 



ser humano e si mesmo, Não é mera coincidência os contos da obra 

de Guimarães Rosa, em grande número, abordarem esta relação, es- 

te proc0BBO de deslizamento entre esslncla e aparinoia, entre ob 

jôio e im&gem, esta muliiplicaçâo de imagens que nada mais é que 

O desloeafflentô do desejo. Apenas em Grande Sertãot Veredas há um 

procedimento contrário. Ali o narrador quer distinguir entre si 

mesmo e seus reflexos, ou melhor, quer escolher qual o mais ade- 

quado entre eles. Apesar da aparência dubitativa e da narrativa 

ziguezagueante, com que procura realçar a própria vulnerabilida- 

de e impotência, pode-se perceber uma outra imagem, bem diferen- 

te desta que se intentai apresentar como única e válida. Já nos 

\ 

contos de Primeiras Estórias, por exemplo, predominam a dúvida, e I 

a duplicidade dos personagens, ainda simples debuxos inacabados. 1 
\ 

Em vários contos, neste e em outros volumes, não se mostra a in 

tegridade do ser humano, m^s o seu ^sfac^amento. Como as pala- 

vras são signos, o ser humano tam^^ é uy^igno_^e si mesmo, não 

se conhecendo ou se reconhecendo senão como signo, constantemen- 

te em ^0cesso_d&_^slocamento. As vezes quer acreditar neste 

. signo e às vezef^s desconfia dele. Se em Grande Sertão:' Vereda;? a 

personagem cíê no signo que tece durante toda a narrativa,nos pr^ 

fácios de Tutaméia e nos contos de Primeiras Estórias e Sagarana 

desconfia deles e os desconstrói. Por incerto e provisório, este 

voltar-se para dentro de si mesmo ó perigoso, fazendo com que o 

narrador de "Pirlimpsiquice" salte fora de sua representação, ou 

melhor, da nova imagem ou signo a que havia chegado. Em "O espe- 

lho", o processo de "desmascaramento" iniciado pelo narrador,dej 

pindo todas as máscaras externas que compunham o seu eu,*leva à 

sua anulação e, por fim, a um processo de renascimento, num per- 
/ 
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curso de volta às origens como pode ser observado, também, om 

"Nenhum, nenhuma". A depuração da imagem leva ao nada, â perda 

de Quali^uer id§ntidade. O narrador deaereve a do pro- 

cessos 

"Pouco a pouco, no campo-de-vista do espelho, 

mlnlia figura reproduz ia-se-ae laeumi:',ôorQ atL 

nuadas, quase apagadas de todo, aquelas partes 

excrescentes. Prossegui. Já aí, porém,decidin- 

do—me a tratar simultaneamente as outras compo 

nentes, contingentes e ilusivas. Assim, o ele- 

mento hereditário — as parecenças com os pais 

e avós — que são também, nos nossos rostos,um 

lastro evolutivo residual. Ah, meu amigo, nem 

no ^vo o pinto está intacto. B, em seguida, o 

que se deveria ao contágio das paixões, mani - 

festadas ou latentes, o que ressaltava das de- 

sordenadas pressões psicológicas transitórias. 

E, ainda, o que, em nossas caras, materializa 

idéias e sugestões de outrem; e os efêmeros in 

terêsses, sem seqüência nem antecedência, sem 

conexões nem fundura."CP2,75-6) 

Ao despir todas as máscaras, o narrador se despe de todos os eus 

herdados ou adquiridos, e acaba por voltar a um estado anterior 

ainda informe, a um nada, a uma essência invisível, Dizr- o narra- 

dor:: 

"E a terrível conclusãot não haveria em mim uma 
existência central,pessoal, autônoma? Seria eu 

um... des-almado? Então,o que se me fingia de 

um suposto j|u, não era mais que, sôbre a per - 
sistência do animal, um pouco de herança,de 

soltos instintos, energia passional estranha,um 
entrecru25af-se de influências, e tudo o mais 

que na impermanência se indefine?"(PB,77)(jrifo 

do autor) 

Todo esse processo de anulação de si mesmo nada 

mais é que o próprio modo de o homem estar no tempo. O presente 

éf simultaneamente, expectatjjra e memória, no conceito de Santo 

Agostinho,para quem o presente não tem duração ou extensão . ^ 

Guimarães Rosa, â sua maneira, reproduz o conceito agostiniano : 

o espírito do viver não passando de ímpetos espasmódicos, 

relampejadoa entre miragenst a esperança e a memória."(PE,77)Dei 
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X0P Se vor-se no espalho i see o presents, aem as miragens ao 
« 

passado ou do futuro, isto d, não ter extensão, não ter corpo 

Hbo o corpo flsloo -« "Ku nãp tinüa fsraas, r8at6?"lPEi-76),nem o 

corpQ cwltural — ",,,q que se »e fingia âe um suposto (FE 

77). Também em "Pirlimpsiquice" perde-se a noção de duração ou 

extensão. O que existe ê um permanente fluir como se se estives- 

se fora do tempo, numa dimensão de eternidade. Veja~se o texto : 

"O quet aquila nunca parava, não tinha comêço nem fim? Não havia 

tempo decorrido."(PE,47) Esse nada, essa ausência de imagem no 

espelho, tanto quanto a sensação de eternidade proporcionada pe- 

la sensação do presente como não tendo expectativa ou memória,fu 

turo e passado, conduzem à noção de imaginário, à relação "narcí 

33 
sica do indivíduo com seu ego." 

O homem é constituído como unidade pelo olhar do 

outro sobre ele'no momento em que passa do imaginário ao simbóli 

co.^^"Os simbolismos s6cio~cultural e 'lingüístico' impõem-se 

com suas estruturas, como ordens ;já constituídas, antes da entra 

35 
da que neles faz o sujeito 'infans'." Quando a criança ingres- 

sa na ordem simbólica, é modelada segundo as estruturas dessa or 
i 

dem» Nas palavras do narrador de "O espelho", essa ordem simbóli 

ca seria constituída "pelas paixões, manifestadas ou latentes , 

(...) idéias ou sugestões de outrem; e os efêmeros interêsses , 

sem seqüência nem antecedência, sem conexões nem fundura," (PE , 

76) Entre imaginário e simbólico, atuando para a constituição do 

sujeito e de uma identidade, dispõe-se uma rede de símbolos, me 
\ 

diadora, promovendo um distanciamento entre ele e a vivência. É 

o processo de substituição do real por um signo, bastante claro 
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em Grrande Sertão; Veredas, onde o discurso de Riobaldo busca der. 

vincular sua imagem de sua vivência, criando uma outra imagem,pa 

si ê p§i?a o leitor. Já nos eontos o procedimento i di 

fer§ntêi Neles, o narrador tenta desvincular-se e deaooTarir-se 

como SG estivesse num processo de cura psicanalítica. A intenção 

V éf portanto, contrária â do romance. Há, nos contos, uma busca 

da própria essência, ou seja, uma perda do simbólico investido 

na. personagem, como se ele devesse despir uma máscara, alcançan- 

do um equilíbrio entre simbólico e imaginário, entre princípio 

de prazer e principio de realidade. Em "O espelho", após perder 

sua imagem refletida, a personagem "nasce" e passa a ver-se como 

criança: 

"Eé,. Sim, vi, a mim mesmo, de novo, meu ros - 

to, um rosto; não êste, que o senhor razoàvel- 
mente me atribui. Mas o ainda-nem-rosto — qua 

se delineado, apenas — mal emergindo,qual uma 

flor pelágica, de nascimento abissal... E era 

■ - não mais que: rostinho de menino, de menos-que 

-menino, só. Só."(PE,78) 

Em "Nenhum, nenhuma" ocorre o mesmo, ou seja, há uma depuração 

das lembranças e uma volta ao passado, para o renascer após des- 

pidas todas as máscaras, percorrendo o.caminho inverso:. "Orien - 

tar-meí   como um riachinho, às voltas, <iue tentasse subir a 

montanha."(PE,54) Em "Pirlimpsiquice" há também este processo de 

desvelamento, ainda que involuntário, ocasionado por uma falha 

na consecução do discurso repressivo e repleto de estereótipos : 

"Eu via   que a gente era outros — cada um de nós, transforma- 

do."(PE,47) Além da depuração e do renascimento do personagem,em 

"O espelho" há também uma listagem de crendices relativas ao es- 

pelho e â sombra, cuja origem liga-se a Narciso e a Tirésias.^^ 



Este despojamento descrito em "O espelho" surge 

era "Naaa e a npsaa condiçãg", em qwe o Tio Man'AntSnio perde,não 

a aparência, os traços físicos, mao as possis. Franclsoanamentej 

âespe-se flelas» O aiunflo se faa, por metades, que oe encaixam 0 se 

completam em harmonia; "Se o paiol limpo se deve de, para as 

grandes colheitas: como a metade pede o todo e o vazio chama o 

cheio."(PB,86) Para restabelecer o equilíbrio e a harmonia, Tio 

Man'AntSnio doa suas terras ao descobrir-rse transitório:. 

"Tudo se inestimava, porém, para Tio Man'AntS- 
nio,ali, onde, tudo o que não era demais,eram 

humanas fragilidades. Apreendesse o poder de 

conversar, em surdo e agudo, as relações dos 

acontecimentos, dos fatos; e dissuadia-se de 

tudo — das coisas, era multidão, misérias. Ele 

— o transitoriante."{PE,86) 

"Aí, Tio WIan'Antônio não pensava o que pensa - 

va. Amerceamento justo — ou era a loucura e 

tanta? O grande movimento é a volta, Agora, pe 

los anos adiante, êle não seria dono mais de 
nada, com que estender cuidados. A quem e de 

quem os fundos perigosos do mundo e os âs-riu - 

vens pináculos dos montes? — 'Faz de conta , 
gente minha... Faz de conta.,,' era o que 

dava, e quando, embora^, no que em dizer ecsas 
palavras; não sorria, sengo."(PE,87) 

O J^mem é feito por estas duas metad.es que se completam: a caver 

na e a montanha, os "fundos perigosos" e os "às-nuvens pináculos 

dos montes". Este processo de conciliação se faz também como uma 
* 

volta para si mesmo, subindo, como o riachinho do outro conto, a 

montanha;: "Senão quando vinha, constante, serra acima, a retor —■ 

nar viagem, galgando caminhos fragosos, à beira de despenhadei- 

ros, e crevassas — grotas em tremenda altura."(PE,81) Mais adi- 

ante, reafirmando essa natureza dupla e complementar, o narrador 

acrescenta: "Sim, se os cimos — onde a montanha abre asas — e 

as infernas grutas, abismáticas, profundíssimas." (PE,81) Tanto 

a caverna quanto a montanha relacionam-se com o inconsciente,com 
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o renaacimento e, paradoxalmente, para a caverna, com a volta às/ 

dessa verdadeira "ooinoídentía oppogitorum". o hoaeía têm que pro 

Curàr conciliá-los e mantê-los em equilíbrio, ajuntaftdo o "Rêí 

dos montes" e o "Rei-das-grotas", vivendo, ao mesmo tempo, no 

presente, o passado e o futuro:. "Pois era assim que era, se; só 

estamos vivendo os futuros antanhos."(PE,81) O final de Tio Man* 

Antônio é bíblico e representa ao^mesmo tempo, o despojamento to 

tal: ele se torna cinzas e a elas retornas "Âté que, êle, defun- 

to, consumiu-se a cinzas — e, por elas, após, ainda encaminhou- 

se, senhor, para a terra, gleba tumular, só; como as conseql\ênci 

as de mil atos, continuadamente."(PE,89) 

Em "A estória do homem do pingue Io" são dois per 

sonagens que têm características opostas e complementares. Seo 

Cesarino e Mourão trocam de ofício, passando de vendeiro a boia- 

fissões, se dão bem no novo ofício, prosperam, enriquecem, "este 

conto, além dos personagens, também a narração é duplicada, com 

um segundo narrador comentando e traduzindo a estória contada pe 

Io Josó Reles, o narrador oficial. E, duplicando-se dentro do 

texto, o par de narradores e o par de personagens. Dona Rosali - 

na, personagem de "A estória de Lólio e Lina", contém em si as 

marcas opostas de duas irmãs que teve:, a freira e a puta. £ Dona 

Rosalina quem diz: 

Fruto 

deiro, e vice-versa, E os dois, que iam mal nas respectivas pro 

— *A daí, e olha, meu Mocinho, eu tive duas 

irmãs: uma foi para o convento, na Piedade, v_i 

veu e morreu como santa; a outra moçou, dizem 

que não houve rapariga que fSsse mais dos ho - 

mens, Agora eu, que estou aqui, fiquei mais ou 

menos no meio,,, ftssim que sempre tive alguma 
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inveja de cada uma das duas... Elas eram lin 
das escolhidas,•"(üP,216) ~ 

E Léllo, p@llQ8lldO 119. Môçfl (5.1I6 9. fiõ/uboiôir pelo 

tetiza em poucas palavras a duplicidaae desta e de outras perso- 

nagens de Gruimarãei Rosai '♦Mão, era eomo se flâêêià dua$, i^<2íia 

duas de verdade, as duas numa só, no mesmo do tempo."(UP,160) Co 

mo esta Môça e Dona Rosalina,são Soropita e Doralda, personagens 

de Dão-Lalalão, de vida dupla; ele, ex-jagunço e boiadeiro, ago- 

ra um pacato fazendeiro; ela, antiga prostituta, tornara-se dona 

de casa respeitada e respeitadora. B ambos se respeitavam mutua- 

mente: "Dela, dele, da vida que separados tinham levado, nisso 

não tocavam, nem a solto fio o sapo, na muda, come a pele ve- 

lha." (NS,23) 

Em "Droenha", duplica-se o personagem e duplica - 

se a estória. Jenzirico, após ter atirado no valentão Zèvasco,re 

fugia-se nas montanhas. Lá, supõe ver um homem: "Mas — no relan 

cear — viul Desregulado enxergara, a sombra, assomo de espec - 

tro? Por trás de buranhóm e banana-brava, um homem, nu, nu em pê 

1o."(T,42) Aos poucos, suas roupas vão desaparecendo» Primeiro,o 

chapéu; depois, o paletó; finalmente, ao entrar numa lagoa,o res 

t 
tante: "Deu fé:: roupa, espingarda, alpercatas — tudo desapareci 

do."(T,43) Dentro d'água, nu, Jenzirico desespera e grita a sua 

culpa: "—Matei, sim... gritou, padecidamente, confessava: ter a 

tirado no perverso Zèvasco, que na rua escura o agredira,sem eis 

nem pois; e fugido, imediato, mais de nada se certificando..." 

(T,44) Após isso, aparece-lhe um homem, vestido com suas roupas, 

que o olha e se afasta: "Viu, enfim, no sacudimento: aquêle, o 

qualj Semelhante homem — trajado sabido, enchapelado — de su_s 

papés, olhava-o, bugiava?"(T,44) Depois, vêm seus amigos que o 
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informam: alguém aparecera e matara Zèvasco, que não morrera pe 

Ias mão3 de Jenzirico, mas apenas agora. O assassino,de nome Jen 

Jibirro, estava morto também, por meiç do iraião âe zèvasco# Jen 

jibirro repete, ponto por ponto, a estória de Jenzirico^ com a 

I 

diferença, apenas cie ter "feito o serviço" flefinitivamentei 

"E diziam o desassombro: Zèvasco não morrera, 

na ocasião. — Agora,sim... morto estava.Su 

jeito sandeu aparecera, direto para o "extermi- 
nar, a tôda a lei. Semelhante antigo homem, um 

Jinjibirro, em engraçadas encurtadas rouuas , 

chapelão; o que, de havia muitos anos, levara 

sumiço, desertor serrão, revel por intimado de 
crime, ainda que se sabendo, depois, que nem 

não era o exato assassino."(T,44) 

Ambos, supondo ter matado alguém, fogem. Jinjibirro vive nas mon 

tanhas, escondido, como Jenzirico fará. Jinjibirro, usando as 

roupas de Jenzirico, voltará e matará o desafeto deste último,li 

bertando-o da cadeia de montanhas. Jenzirico, ao beber no poço , 

vê-se e vê o.outroj 00 ouvir um espirro, pensa ser o seu propri- 

o; ao entrar na água, vê o outro vestido com suas roupas. Há,por 

tanto, uma duplicação de ambos, que acabam por ser um mesmo, fun 

dindo-se: uma só imagem, uma só pessoa, um desfecho que realiza 

o suposto crime de ambos, libertando-os. Aqui se confirma o dito j 

de Grande Sertão; Veredas; "— Um outro ppde ser a gente; mas a ^ 

I 

gente não pode ser um outro, nem convém... — o dr. Hilário com ^ 

pletou."(GSV,347) 

"Retrato de cavalo" retoma a teoria colocada em 

"O espelho" de que este retém a alma da pessoa. O cavalo, capta- 

do num retrato, juntamente com a noiva do fotógrafo,constituía, 

para seu dono, Bio, um roubo. Possuir a reprodução do animal qe 

ria possuí-lo. "Seria todo retrato uma outra sombra, em falsas 

claridades?"(T,13l) Contrariamente à mimese platônica, a reprodu 
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ção do cavalo não era ilusão mag, como acreditava o Bio, uma rea 

lidadei Não era uma pintura inventada ao aeaso, ms uma fotô-rra 

fia, reali Por isto, o quaâro âeverla ger dêstruído, pestandõ a- 

penag o ofiginalü "Desdenhava falsejôs e t^eiraios. Agourosldevia 

abolir aqulle, destruído em og geteoentos p6da<jos."(T,132) Mas, 

após a morte do cavalo e o rompimento do noivado pela moça, que 

com ele aparecia no retrato, tanto Bio quanto lô Wi desistem da 

reprodução que "Apesar bem'dè belo, perfeito em forma de semelhan 

ças, cavalo tão cidadão, aquilo não podia satisfazer o espírito 

(T,133) Perdidos os originais, as cópias não interessavam 

mais, uma ve25 que tanto o cavalo quanto a moça tinham originado 

algo que não "se grava em retratos"»(T,133) Se, no princípio do 

conto o retrato duplicava o cavalo e sua posse, morto o animal e 

le i incapaz de restituí~lo por inteiro, apesar de "No viso da - 

queIa enfeitada arte, também alguma parte dela parava prêsa, sem 

blante da alma, por sobejos e vivente parecença" (T,132), diz o 

narrador a respeito da moça e do cavalo. 

Em "A estória de Lélio e Lina" há uma narra 

tiva de encaixe que tematiza, ao mesmo tempo, vários pontos já a 

bordados por Guimarães Rosa, como o sonho; o espelho, o duplo e, 

em todos elee, a mistura entre realidade e ficção, retomando o 

que foi exposto no princípio deste capítulo e que aparece também 

no prefácio de Tutamóia, "Sôbre a escava e a dúvida"., Aqui, a es 

t(^ia contada faz parte ^^utra, servindo^de ensinamento moral 

para uma personagem, sendo, portanto^_jma ,q 30 

nho do fazendeiro se realiza por partes, como ura presságio.^^Fri 

meiro, por sonhar com uma briga que, efetivamente, acontecia no 

mesmo momento do sonho; segundo, por haver um deslocamento. Em 
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vez de os vaqueiros morrerem espetados, é o próprio fazendeiro 

quem, dias depois, morre da mesma forma que previra para eles;fu 

raao no queixo e na barriga. E o faüen«6iro, ao duplioar-se noa 

vaquslroa, aoaua assumlnflo « flgur? «ç c?âa Ufli' "Cada um tinha a 

viBtado era sua figura de pessôa mesma, em cara e corpo, feito 

num espêlho:"(UP,^25) 

"Meu tio o iauaretê" é simetricamente inverso a 

"A hora e vez de Augusto Matragal Enquanto Matraga representa u 

uma confluência de dois modelos diferantes, o religioso e o cole 

tivo, de um lado, e o laico e individual, de outro, ou a reunião 

do santo guerreiro e do santo aseeta^^^ o sobrinho do jagwâí- 

ba por perder as referências que tinha, a partir do nome, passan 

do do humano ao animal. "Ah, eu tenho todo nome. (...j Agora te 

nho nome mais não..."(EE,144) Nem branco nem índio, o antigo ca- 

çador de onças perde o nome e a identidade, passando a não dis ~ 

tinguir o imaginário do simbólico; "Mas eu sou onça. Jaguaretê 

tio meu, irmão'de minha mãe, tutira... Meus parentes!"(E2,145) 

Torna-se, portanto, incapaz de constituir "a .alucinação em fan- 

tasia na outra cena". O Macuncozo deixa o simbólico e se refugia 

no imaginário, onde vive em relação especular e dual com a mãe , 

Mar'Iara Êfeiria, substituída pela onça-amante Maria Maria; na per 

da do simbólico, o incesto é permitido. Matraga, por outro lado, 

ao final de sua estória, consegue, o equilíbrio, reingressando no 

simbólico, submetendo o individual ao coletivo. Como a estória de 

~ • . I 
Sorôco, a de Macuncozo dá ao leitor uma impressão de inquietante í; 

/ 
estranheza. Também Soropita perde os limites entre a ficção que ; 

vem compondo "Mas, o manso de desdobrar memória   o regozo de 

desfiar fino ao fim o que um tempo ele tinha tido — isso podia. 



em seu escondido cada um reina; prazer de sombra."(NS,21) e a rje 

Validade que vive. Apesar de saber que a mulher tinha sido prost_i 

' tuta, e apesar de viver com ela uma vida pacata, Soropita sonha 

^quadros ô censos âe grande erotismo, que vive eoa Doralda, num 

prostítiuloi "Agora, ali nâquelâ casa âé 1u:ko, estava era cora Co- 

ralda." Mais â frente ao encontrar o antigo companheiro, o Dal - 

berto, não simpatiza com o preto Iládio, um dos vaqueiros do am_i 

go. Na sua fantasia, o preto será o parceiro de Doralda, a pros- 

tituta Dadã ou Sucena: "Mas — não era I^ilda, quem estava com 

o preto vespuço, com o Iládio... — a voz: era outrat Doraldaí D_o 

ralfla, tr^netornados os olhos, ^.rrepi^aa âe prazeres,, ;V 40) 

o que era sonho, pura imaginação, torna-se realidade. E Soropita 

sem distinguir iima da outra, sente-se ofendido pela "traição" co 

metida pelo negro Iládio e quer vinganças 

"O preto Iládio, belzebu, seu enxofre, podero- 

' - so amontado na besta preta. Ah, negro, vai ta- 

par 05 caldeirões do infernoi Tu, preto, atrás 

de pobre de mulher, cheiro de macaco... 
 ; Apeia, negro, se tu não tem caráterl Eu te 

soflagroí... 

Ele declarou. Mas o preto Iládio exclamava, £ 

noruie — um grito de perdão 1 — rolava de bes- 

ta abaixo, se ajoelhava...'*, (NS,78) 

Tendo humilhado o negro, Soropita se acalma e não o mata. Sinto- 

maticamente, o conto termina com a decisão de Soropita de ir ao 

Andrequicé ouvir a novela do rádio» Após ter confundido, em sua 

imaginação, os limites entre imaginário e simbólico, ele sabe a- 

gora distingui-rlos. Por isso, se oferece para ser o ouvinte. 

"Amigo Leomiro, teoi hoje quem vai no Andrequi- 

cé, ouvir o restante da novela do rádio? 

— Tem não. 

— Pois vou. Passo em casa, p'ra bem almoçar,e 

vou..."(NS,79) 
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As epígrafes de "A hora e vez de Augusto Ma traga',' 

"•Eu sçu pobre, pobre, pobre,/ VoU-íne embora, You-Hie emtiora.»./ 

Eu sou rioa, riea, riça,/ Vou-fflô 

êmbora daquil...'(Oântiga antiga.)" e "'Sapo não pula por bonite 

za,/mas porám por pereisão.' (Provérbio eapiau.)" oscilam entre 

a vontade e a necessidade, entre os estados extremos da pobreza 

e da riqueza, Amba^s retratam o trajeto de Matraga, Os dois esta- 

dos referidos pela epígrafe podem ser vistos também como extre - 

mos pelos quais a. personagem transita, tanto no sentido material 

(a posse de bens e poder político) quanto no espiritual (o poder 

de agir em nome de Deus), Necessidade e vontade, pobreza e rique 

zBí, qualquer que seja o sentido em que os tomemos, são pares de 
í 

opostos que, pela evolução do texto, acabam por confluir para u 

ma situação de conciliação e não de diájunção. 

Nas epígrafes do conto já estão presentes tanto o 

aspecto duplo da.personagem e de seu destino, quanto o aspecto 

de confluência^ e, portanto, de aparição de um terceiro termo.E a 

1 ^ ' 
este terceiro [termo que as analises referidas conduzem, Uma nos 

diz que, entre a cultura e a natureza, entre a cultura religiosa 

feminina e a cultura política masculina, ó ponto de convergência 

seria o homossexualismo, evidente em Joãozinho Bem-Bem, duplo de 

Matraga. A outra nos afirma que entre ascese e espírito bélico a 

confluincia é a santidade e o martírio, o sacrifício consentido. 

Em sua sabedoria^as epígrafes .já haviam. anX^cipado o texto e pro 

posto o caminho para sua análise. Matraga, como um pêndulo, não 

está em nenhum dos es lados: nem é só necessidade,nem é totalmente 

vontade;não é apenas riqueza ou só pobreza. É essencialmente o 

terceiro elemento, o somatório dos dois outros. Entre imaginário 
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e simbólico, Matraga consegue o equilíbrio entre o princípio de 

/ 40 
prazer e o princípio de realidade. O aspecto penâuiar Condua à 

i/nagem âa travesei&i ao iBotivo da viageni e, além ülssOj à narca 

gfavaâa na eapfie de Matraga. Sep o tefeeira êlômenio não k ior - 

nar-se estático, ms ser o príprlo movimento, o moto-contínuo.Es 

te mover-se constante, sem fim ou começo, aparecei^á outras vezes 

na obra de Guimarães Rosa como, por exemplo, em "A tercei- 

f ra margem do rio". Além disso, sendo constante, é o equivalente 

do círculo, símbolo de eternidade e perfeição. Ao mesmo temr)0,ao 

fornecer este terceiro elemento para a união dos dois p6los já e 

í xistentes, o texto e as epígrafes trazem a imagem do triôngulo , 

também gravado no corpo de Matraga, como o círculo um símbolo de 

S i 

perfeição e de equilíbrio» 

Em "Conversa de bois", o menino e os bois se du - 

plicam e se fundem num^&er maior e vingativo. A fala dos bois e 

í 
a do menino se intercalam, quase se fundindo. O menino I,também, 

bicho como eles e, como tal, tem raiva do homem, de quem quer 

I vingar~se. Num crescendo, o menino sobrepõe sua vo2S'. à dos bois e 

impõe sua vontade:- vingar o pai, matar Agenor Soronho. O proces- 

so é semelhante àquele de "Meu tio o iauai^etê, em que ocorre a 
I 

[ simbiose entre homem e animal. Só que aqui a união nao ê permanen 

j te e o personagem transita do imaginário (onde há a realização 

I de seu desejo) ao simbólico, onde volta a haver equilíbrio. Veja 

5 se o tex-tot 

[ "Não há bezerro-de-homeml... todos...todos... 

, tudo .é enorme... Eu sou enormei.., Sou grande 

e forte... Mais do que seu Agenor Soronhoi... 

Posso vingar meu pai..,"(5,323) 

' "Sou Tiao..* Tiaozinhol Matei seu Agenor Soro- 

nho... Torno a matari... Está morto ôsse car - 
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reiro do diaboi... Morto matado.)nou o 

mais forte de todos... Ningu(?ni pode mnndar çfi; 

mirai... íiaozao.., Tiião^^oíiii «n Oungi.» 

Hfliong... Mühí,,, (3,324-5) 

L&lllDô Sâlâihisl} como o sapoj cons0gue ooncl],i5Lj» 

o§ opostos i têr uma vi^a ^upla, §eu ir aa híq ^ voltar, rápido, 

pode ser comparado à rapidez da ra catacega "... qae, trepando 

na laje e vendo o areai relprilhante à soalheira,gritou  'Eh, a 

guãol...' — e pulou com gosto e,queimando as patinhas,deu outro 

pulo depressa para trás."(5,91) Lalino agiu como a rã, voltando 

tão depressa quanto fora. Já ao partir, tinha ficado em dúvida , 

como os sapos no brejo. E ao voltar, ê também pela imagem do sa- 

po que canta sua tristeza;' ''Su estou triste como sapo na lagoa...» 

(3,96) 

Neste conto, a história do sapo irá representar a 

história de Lalino. Além do que se disse acima, há nele a fá 

bula do rsapo e do cágado que se esconderam dentro da viola do u- 

rubu para ir â festa no céu, atestando a esperteza do sapo, que 

acabou sendo jogado na água: "isto mesmo ê que sapo querl..." E 

a figura do sapo coincide com a de Lalino,a esperteza em pessoa, 

capaz de mudar a sorte, dar a volta por cima e acabar sempre bem. 

i 
Como diz o narrador;. "... essa era a variante verdadeira da his- 

tória, mas Lalino Salãthiel nem mesmo sabia que era da grei dos 

sapos, e já estava cochilando, também."(S,97) No fim da estória, 

com a vitória de Lalino, a história dos sapos faz eco à reconci- 

liação entre o herói e Maria Rita. O coro da saparia intervém 

ainda duas vezes, confirmando o bom destino do casal, o fechamen 

to do círculo, o vai-e-vem do caso de amor de Lalino e sua espo- 

sa. A mistura entre o falar e o agir, a contínua mudança da sor- 

te, a oscilação entre o útil e o nocivo, entre o bem e o mal, tu 
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do isso é expresso pela história do sapo, nas várias vezes e'n 

que aparece na narrativa. O sapo, co/no Lalino, é um ser híbrido, 

que vive na terra e na água, tendo dupla identidade. Lalino Salã 

thiel, mésnío acreflltianao em excesso na própria ficção ô pôrdendo 

o senso dos limites — "E foi assim, pop um dia hayçr discuraado 

demais numa pausa de hora de almôço (...)"(3,90)   consegue com 

pletar a travessia entre a realidade e a fantasia, percorrendo o 

caminho de ida e volta e cumprindo o seu destino de teatro e faz 

de-conta: é, por fim, o moço-que-acaba-casando. 

|0 motivo da viagem na obra de Guimarães Rosa não 

está apenas no movimento físico dos personagens, mas na passagem 

que estes efetuam de um estado a outro, na tentativa de fundir o 

postos e de unificar o que ê duplo.j Não se busca a eliminação de 

um dos elementos, mas a sua conciliação, tal qual se vê na estó- 

ria de Matraga, cujo percurso físico realiza o simbolismo das 

marcas apostas a sua carne e a conjunção do imaginário e do sim- 

bólico. No priflieiro conto de Sagarana percebe-se o aspecto duplo 

do burrinho, pertencente a duas esferas, terra e água, além do 

espelhamento que estabelece com o Major Saulo:; ambos são velhos, 

sábios e prudentes. Além disso, o burrinho reflete como um ser 

humano, enquanto o Major é instintivo como um animal, Lalino 3a- 

lãthiel também é um elemento híbrido, sempre associado ao sapo , 

oscilando entre fantasia e realidade, e que acaba por conseguir 

a conciliação de ambas ao entrar para a política. Em Sa^^arona 

sempre há esta oscilação entre dois estados e a tentativa de jun 

tura: entre memória e palavra, em "Sarapalha"; entre crença e 

descrença, em "São Marcos"; entre medo e foragem, em "Corpo Fe - 

chado"; entre realidade e ficção em "A volta do marido pródigo"; 
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entre o desejo e a realização do desejo, em "Conversa de bois": 

entre crk§ e castigo, em "Duelo"• Ribeiro e Argomiro, os doía 

primos de "Sarapallia", são imagens que se reflotea ô ae Cofliple- 

mentam, Gonciiianclo opostòs, ao tentar expri/sii» a leaibrança ciue 

é possível para \m e inter^dita papa o outpô. ^émhém Mairaga e Jo 

'• Sozinho Bem-Bem representam'as duas faces de uma mesma moeda,reu 

nindo sexualidade e violência, feniinilidade e masculinidade. Em 

"Conversa de bois", o menino Tiãozinho é também boi e o seu pen- 

samento se funde com o deles. 

Parece haver uma divisão de águas na obra de Gui- 

marães Rosa no que diz respeito ao tema do duplo. De um lado tem 

se .0 conjunto formado por seus contos e novelas e, de outro, seu 

romance, Grande Sertão; Veredas. Se naquele conjunto se expõe o 

esfacelamento do ser humano e sua busca de unidade e equilíbrio, 

tal como se percebeu até aqui, no romance tenta-se mostrar, ao 

contrário, a integridade do ser humano representado por Riobal « 

do. O discurso de Riobaldo percorre um caminho inverno na medida 

em que tenta passar para o leitor uma imagem única e íntegra. Ao 

se referir aos demais personagens, Riobaldo se apresenta como di 

ferente deles, sem as neblinas que os envo.lvem e os fazem ambí - 

guos. No entanto, é o seu próprio discurso que permite ao leitor 

desconfiar da "verdade" apresentada e perceber que o narrador 

não é, de fato, tão diferente dos demais. Ao contrário,o- que sal 

ta aos olhos é a sua própria duplicidade. 

Se forem tomados apenas os personagens principais, 

Hermógenes, Diadorim e Zé Bebelo, pode-se ver que todos estabele 

cem uma relação de identidade com Riobaldo. Os quatro persona - 

gens têm um ponto comum, compartilhado por todos; é ò caráter de 



intermediação que exercem. O narrador ê o mensageiro do própri 

O discurso, &SSÍfll 00/110 os OUtj^OS ti'Ss sâo interniediíírios de Rio— 

baldo 0ÍI1 rolaçao ao jagunoisíno § aç poíiSfi Como chefe de bando e 

fazendeiro, que vem a atingir, ToâOS tris âê ligam ao ooméroiç , 

de uma forma ou de outra* Hermógenes é, tajBbáin, ladrão, e 2.Í Be- 

belo tem o dom da palavra. Estes dois são ágeis e rápidos. Hermó 

genes consegue escapar, várias vezes, por entre os dedos do ban- 

do de Riobaldo. Zé Bebelo é comparado ao mercúrio, tal a sua ra- 

pidez, semelhante á do raio: 

"Também o que eu não entendia possível era Zé 

Bebelo prêso. Ele não era criatura que se pren 

de, pessoa coisa de se haver ás mãos, Azouc^ue" 

vapor..."(GSV,195) 
"Zé Bebelo me alumiou. Zé Bebelo ia e voltava 

como um vivo demais de fogo e vento,; zás de ' 

raio veloz como pensamento da idéia — mas a á 
gua e o chão não queriam saber dêle."(GSV,2357 

A intermediação exercida por Uiadorim aparece em seu próprio no 

me, de forma anágramáticar. Diadorim — Me(i)diador. Todas essas 

identificações e duplicações que há entre as personagens podem 

ser associados à figura de Mercúrio, ele mesmo um deus ambíguo, 

duplo, ligado à palavra, ao comércio, ao roubo, ás viagens, à ra 

piidez, em suma, a tudo aquilo que caracteriza as quatro persona- 
I 

gens, criando vínculos entre eles e estabelecendo um jogo de re 

42-43 
flexos que as duplica, 

Mas o discurso de Riobaldo, o único dono da pala- 

vra e, portanto, da "verdade", tenta separar, da figura do narra 

dor, cada uma dessas imagens, passando para o leitor, apenas um 

dos lados da moeda, ou seja, a efígie de Riobaldo como alguém i 

nocente, religioso, vítima do destino, incapaz de organizar o 

préprio discurso.Ao se aproximar do cavaleiro andante, "Dom 

Riobaldo do Urucuia", no diz«r de Cavalcanti Proença^^, Riobaldo 
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passa para o leitor uma imagem gratificante, com que este se 1 

dentifica. O ^ogo de espelhos continua^ necessário q^ue 4 a 

integridade do leitor e do próprio narrador, afastando as imagens 

quebradas ou disformes, aceitando apenas aquelas satisfatórias.O 

leitor, como o narrador, repudia a imagem de Riplpal^ç çqajo jagun 

' ço, responsável pela violência, e aceita a do narrador, dono da 

palavra, como se fosse possível distinguir entre os dois. Do Ia 

do do jagunço está o imaginário, a pulsão, o desejo; do lado do 

narrador está o recalcamento. Seu discurso se encarrega de justi 

ficar e de instaurar a lei e a ordem, o domínio do simbólico. 
I 

Em Grande Sertão? Veredas, por outro lado, entre 

narrador e leitor surge a figura do narratário, também ele em re 

lação especular com o narrador. A duplicidade entre ambos se dá 

de duas formast como ouvinte e como escriba. Gomo ouvinte, rece- 

be a narrativa e corresponde à imagem que o narrador quer que e 

le tenha, ou seja, a de um eco, que jamais discorda daquilo que 

ouve, aprovando" tudo, sem restrições^ "Mas o senhor I homem so 

brevindo, sensato, fiel como papel, o senhor me ouve, pensa e r_e 

pensa, e rediz, então me ajuda,"(GSV,79) Como escriba, torna-se 

também um autor, ou seja, responsável e "^ono" da narrativa que 

transcreve. Essa duplicidade acerca da "autoria" da narrativa,es 

tabelecida entre sua emissão e seu registro, está presente na si 

mult&nea marca de oralidade e de escrita que inicia o romance: o 

travessão. A relação entre narrador e narratário, exposta na du 

plicidade do relato, oral enquanto escrito, transparece na iden- 

tidade especular entre ambos. Vejam—se as seguintes citações: 

"O senhor não é como eu?"(GSV,10) 

"Sua alta opinião compõe minha valia."(GSV,11) 

"Inveja minha pura é de uns conforme o senhor, 

com toda leitura e suma doutoração."(GSV,14) 



"E 83 id£?ias instruídas do senhor me forneceiii 

paz."(asv,33) 
"O que eu invejo ê sua instrução do senhor." 

(GSV,49) 
"O senhor pense ^ o senhçr açhei O SSílhor ponlia 

enrêclo/'(GSV,234) 

Riobaldo, ao narrai?, i -bambam o pr<§prio ouvinte; "Ma^ ç<?n1;o, Qon 

to para mim, conto para o senhor."(GSV,112) A narrativa funciona 

como um processo de auto-convencimento. Além de convencer narra- 

tário e leitor, Riobaldo procura acreditar na sua narrativa, na 

imagem que cria, separando, como se fosse possível, sua antiga 

pessoa. 'No passadb, eu, digo e sei, sou assim;, relembrando mi 

nha vida para trás, eu gosto de todos, só curtindo desprêzo e 

desgosto é por minlia mesma antiga pessoa."(GSV, 109) E 0 inotivo 

que o leva a separar—se é a atribuição, ao antigo jagunço, exclu 

sivamente, de atos que nao poderão ser imputados ao narrador,res 

ponsáveis, entretanto, pelo remorso deste último, 

"Tormentos. Sei que tenho culpas em aberto.Mas 

quando foi que minha culpa começou?"(GSV,109) 

, "Compadre meu Quelémém sempre diz que eu posso 

aquietar meu temer de consciência, que sendo 

bem assistido, terríveis bons-espíritos me pro 

tegem."(GSV,14) 

O temer de consciência de Riobaldo deve-se exclusivamente ao fa 

to de ter deixado que Diadorim morresse na batalha do Tamanduá - 

tão. Excelente atirador " que era, mesmo ocupando uma excelente 

posição para a'iirar e acabar com o inimigo, omite-se na batalha, 

deixando que Diadorim, sozinho, enfrentasse o Kermógenes. Diado- 

rim, entretanto, fora percebido por Riobaldo,até aquele momento, 

como ujn opositor em potencial e não como um aliado. Fazendo com 

que morra, Riobaldo deixa morrer o herdeiro do poder no sertão e 

o homem, cujo amor proibido desejava. Ou seja, faz desaparecer u 

mà aliança duplamente proibida. Por inso, Diadorim incrre e, na 
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morte, revela-se mulher, possível aliado e o complemento de Rio- 

bal<3^, â suè parte femlninai ?ara encoürir o próprio homosgexuo 
wm 

llsmo, Riobaldo acentua a neblina de Diadorim. O remorso de Rio- 

baido dçvç-se a tuâQ iLStOi Easa é a razêo da narrativa e vu® ÀOS 

motivos de tentar separar o jagunço do nçirraâor, COmO 26 fOSSeni 

entidades distintas. Apenas na medida em que passa para o leitor 

a imagem de cavaleiro andante e' que tem êxito, fazendo com que se 

esqueça o jagunço, cujas atitudes, fundamentalmente, não eram di 

versas das de Hermógenes, Ricardão ou de outro jagunço qualquer. 

Ideologicamente, o texto conta com a relaçao imaginária dos lei- 

tores com suas condições reais de existência, o que os predispõe 

a preferirem o cavaleiro andante ao jagunço, o professor seai-le 

trado ao assassino, o barranqueiro do São Francisco ao proprietá 

rio, dono de "possosas fazendas", o narrador temente a Deus ao 

jagunço demoníaco e pactário. A relação especular do leitor não 

se faz com o que o narrador é e foi, mas com a imagem que ele , 

narrador, diz que tem. 

O discurso de Riobaldo tem dupla destinação: enco 

briar as razões que levaram a personagem ao poder que, de fato,o 

cupa, e tentar aquietar o seu "temer de consciência", o seu re 

morso pelo que fez para chegar ao mando supremo do sertão.Se nos 

contos citados anteriormente .pode-se falar do conhecimento do au 

tor acerca das teorias psicanalíticas, dando ao crítico psicana- 

lítico "indicações precisas para o encaminhamento da análise"^'^, 

pode-se dizer qúe, em Grande Sertão; Veredas houve um processo 

contrário, semeando-se o romance com sinais que levam o leitor a 

analisá-lo de acordo com a imagem que Riobaldo quer dar de si. O 

desdobramento das personagens, nos contos, é fruto de um proces- 



so de au-fco-conhecimento; no romance, é um artifício de auto-con- 

vencimenio e de convencimento do leitor de que não há nada além 

âo fflftnifegto. O leltop deve erer nas palavras dg narrador que , 

por 90U discursoI se pedi/cê e gç iílOCSUtSi ôpresentando^sG puro 

e íntegro. 

Nuun procedimento típico da mlse en abyme^ o episó 

dio de Maria Mutema sintetiza e emblematiza a trajetória de Rio- 

baldo. Da mesma forma que o narrador usa a palavra para justifi- 

car-se e encobrir a violência cometida pelo jagunço, Maria Mute- 

ma, ao confessar-se, "em confissão edital", encobre sua própria 

violência contra o marido e o padre. Ela faz. uso de dois instru- 

mentos que se complementam, da mesma forma que Riobaldo: o chum- 

48 , ' 
bo e a palavra. E e pela palavra que proferem que ambos são 

perdoados. O discurso de Riobaldo ê uma confissão em que ele se 

arrepende das caiisas sem, entretanto, anular os efeitos. Maria 

Mutema funciona como um duplo de Riobaldo e sua fala tem, como a 

dele, uma função encobridora. Como se conta,apenas, com o discur 

so de cada um, é preciso ultrapassá-los em seu nível sintagmáti- 

co e chegar ao paradigmático, utilizando as "falhas" que o roman 

ce apresenta. Uma destas fendas é o episódio de Maria Mutema. To 

do o discurso de Riobaldo se faz no sentido de impor um modelo , 

em tudo próximo ao leitor, verossímil, criando um mecanismo de 

reconhecimento/desconhecimento, claramente ideológico. O episó - 

di@ de Maria Mutema duplica o romance, enquanto emblema, e dupli 

ca o personagem Riobaldo, espelhando-o. Ê o que Bellemin-No61 

chama de "effet du miroir", ou seja, um relato menor que se in - 

4 q 
crusta no anterior, de que faz parte, e o repete. Além dessa 

duplicação da narrativa, há a duplicação do narrador, que dá cr£ 



CQ 
dibilidade e "dizibilidade" ao narrado. Também em "PirXifTtpgi, - 

quice" o narrador afirma; "Sei, de, mais tarde, me dizerem: que 

tudo tinha e tomava.o forte, belo sentido, (PE^47),Em "^an 

de Sertão: Veredag. como se afirmou, a figura do interlocutor 

duplica a do narrador^ dá-lhe credibilidade, ao relatQ, ç 

> ra a sua "dizibilidade" por ser letrado e doutor. Além disso,não 

é apenas o narrador que é duplicado, mas o processo de feitura 

da narrativa e de sua recepção. O romance é lido à medida que é 

escrito e narrado. Este processo é referido metalingliísticamente, 

tanto pelas referencias à suposta dificuldade de narrar, quanto 

pelas indicações de que o texto está sendo ouvido e anotado. Apje 

sar de claro, o processo metalingllístico é sutil e não leva o 

leitor, de imediato, a perceber o texto como ficção e não como 

verdade, como história, ou a tomá-lo como "fantasiá na outra ce- 

na", Instaura-se um jogo entre metalinguagem e verossimilhança, 

entre fantasia e real que passa a depender exclusivamente do lei 

tor, de sua capacidade de distinguir entre o real e a outra cena, 

ou de sua tendência em tomar um pelo outro. Se nas demais obras 

de Guimarães Rosa observa-se uma ruptura do platonismo, evidencj. 

ando-se a- fragmentação do homem numa multiplicidade de imagens , 

a sua movimentação atrás de um ob;jeto do desejo que sempre se m^ 

difica, em Grande Sertãos Veredas tem-se o duplo como único e a 

criação de um centro emanador da verdade, dono do discurso, Rio- 

baldo. 
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tações e equivalências da alma, espírito, sopro vital, evi 
denciariam a existência universal desse complexo etnográfi 

co e religioso. O reflexo da imagem é a alma, o outro-eu , 

o duplo, passível de perigos e acidentes como o próprio 
corpo físico. Não avistar a imagem pessoal no espelho é de 

núncia indiscutível de que a alma está condenada a desapa- 

recer." 

GAMARA CASCUDO, Luís da. Superstição no Brasil. Belo Hori- 

zonte: Itatiaia, São Paulo: Edusp, I985. p,196. 
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32. Reproduzem-,se, a seguir, as palavras de Santo Agostinho ci 

taâas por Hugti Mi Lstcey: 
'•'Se pudermos conceber vun espaço de tewpo qwç flftO SeJa sua 

eetível de ser subdividido em inais parte ai por ffltílô peque- 

ninas que ee^jaç, a çggç podeaos ciiaaiar tempo presente . 

Mas este voa tão rapidamente do futuro ao passado, que não 

tèm ílènhãítl& 86 a tiVêSâêi dividir»Be*ia em pasoa. 

âo e futuro. JvogP, o tempo presmte não tea nenhuma exten- 

são • *" 

"'E assia, a minha infância, já não existe preseniemen 

te, existe no passado que já não é; porám a sua imagem, 

quando a invoco e se torna objeto de alguma narração, vejo 
-a no tempo presente, porque ainda está na minha memória , 

(...) Sei com certeza que nós, a maior parte das vezes,pre 
meditamos as nossas ações futuras e que essa premeditação" 

é presente, ao passo que a ação premeditada ainda não exis 

te, porque é futura.'" 

LACBY, Hugh M. A linguagem do espaço e do tempo. Trad. Mar 

COS Bi Oliveira, São Paulos Perspectiva,1972. p.43-44, 

33. LAPLANCHE, J., PONTALIS, J.-B. Vocabulário da psicanálise. 

Trad. Pedro Tamen. 8.ed, São Paulo: Martins Fontes, 

1985. p. 304. 

34. ERRIQÜBZ, Bugêne. op.cit. p.57. 

35. Para maior compreensão dos conceitos de "duplo", "espelho", 
"narcisismo", "imaginário", "simbólico" vejam-se, além da 

referência a Anika Lemaire, feita no corpo do capítulo, os 

seguintes trechos de Jacques Lacan. 

"II y suffit de comprendre le stade du mlroir comne une iden 

tification au sens plein que 1'analyse donne à ce terme; à 

savoir Ia transformation produite chez le sujet quand il 

assume une image, — dont Ia predestination à cet effet de 

phase est suffisamment indiquée par 1'usage, dans la théo- 

rie, du terme antique d'imago. 
L'assomption jubilatoire de son image spéculaire par l*être 

encore plongé dans 1'impuissance motrice et la dépendance 

du nourrissagC '.qu'est le petit homme à ce stade infans. nous 

paraltra des lors manifester en une situation exemplaire la 

matrice symbolique oil le se précipite en une forme pri_ 

mordiale, avant qu'il ne s*objective dans la dialectique de 
1»identification à 1'autre et que le langage ne lui resti - 

tue dans I'universel sa fonction de sujet. 

le stade du miroir est un drame dont la poussée inter- 

ne se précipite de 1*insuffisance à 1'anticipation — et 

qui pour le sujet, pris au leurre de 1'identification spa- 

tiale, machine les fantasmes qui se succedent d'une image 

morcélée du corps à une forme que nous appellerons orthope 

dique de sa totality, — et à I'armure enfin assumóe d*une 

identity aliénante, qui va marquer de sa structure rigide 

tout son d^veloppement mental." (Grifos do autor) 
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LAGAN, Jacques, ficrits I« Paris; Editions du Seuil, 1966. 

p. 9O, 93»94. 

LEMAIRE, Anika. Jacques Lacan; wma introâuçãot Tradi üur " 

val CheoQlnato. Rio de JariQlro, OaiupuSj 1979, 44. 
1 

36. "Temi-os, desde menino, por instintiva suspeitai Tatófll ôa 

animaiB negam^^se a encará^-loai salvo ag críveia excepçÕes. 

Sou do interior, o senhor tajubém; na nossa terra, diz-se 

que nunca se deve olhar em espelho às horas mortas da noi- 

te, estando-se sozinho. Porque, nêles, às vêzes, em lugar 

de nossa imagem, assombra-nos alguma outra e medonha visão. 

Sou, porám, positivo,, um racional, piso o chão a pés e pa- 

tas. Satisfazer-me com fantásticas não-explicações?   ja 

, mais. Que amedrontadora visão seria então aquela? Quem o " 

Monstro? 

Sendo talvez meu mêdo a revivescêncià de impressões atávi- 

cas? O espelho inspirava receio supersticioso aos primiti- 

vos, aquêles povos com a idéia de que o reflexo de uma pes 

soa fôsse a alma. Via de regra, sabe-o o senhor, é a su - 

perstição fecundo ponto de partida para a pesquisa, A alma 

do espelho — anote-a — a esplêndida metáfora. Outros, a 

liás, identificavam a alma com a sombra do corpo; e não "" 

lhe terá escapado a polarização: luz-treva. Não se costuma 

va tapar os espelhos, ou voltá-los contra a parede, quando 

morria alguém da casa? Se, além de os utilizarem nos mane- 

jos da magia, imitativa ou simpática, videntes serviam-se 

dêles, como da bola de cristal, vislumbrando em seu campo 

esboços de futuros fatos, não será porque, através dos es- 

pelhos, parece que o tempo muda de direção e de velocida - 

de? Alongo-me, porém. Contava-lhe.. 

ROSA, João Guimarães. Primeiras Estórias. 3.ed. Rio de Ja- 

neiro: José Olympio, 1967* P»73« 

37. CHEVALIER, J., GHBERBRANT, A. Dicionário de símbolos. Trad. 

Vera da C, e Silva et al. 2.ed,rev,aum, Rioj José Olym 

pio, 1989* P* 216-217. 

38. "—•Na hora que Deus começa, dois vaqueiros moravam,cada 

um com sua mulher e seus filhos, em sendas casinhas muito 

perto uma da outra, numa baixada, na fazenda do Acroá-Mi - 

rim - do ürucáia em reta - vizinhando por Goiás...' Era do 

na Rosalina quem contava. — •... O fazendeiro dali andava 

muito esmorecido, porque adoecera em mêdo de morrer, e co- 
meçava arrependimento de maldade de injustiças que tinha 

feito, com diversas pessoas, principalmente com os dois va 

queiros, com um e com o outro. Vai, então, numa noite, êle 
dôido—sonhou que aquêles dois vaqueiros tinham rodado em 

briga de morte, e um tinha pragavado feio o ferrão na bar- 

riga do outro, que mais que o outro ainda arranjou tempo 

também de encravar o ferrão de sua vara por debaixo do 

queixo do primeiro, e os dois estavam em cangues mortos,as 

duas mulheres chorando, e as crianças... O fazendeiro pu - 
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lou 36 levantou, e a p4 mesmo bateu para lá, correndo jun- 

to com a madrugada, somenho nas pressas, que ia - como lá 

o diz - com um calço de botina mas o outro de chinelo,., E 
tinham medrado mesmo aquela briga, ou bem:, o sonho era de 

verdade. A rixa prinolpiada entre doia neninôs, filhôs dô 

iM e d§ outro,,depois prosseguira poiag duas flittlhôrèâ, por 

fim 03 pâia homensi Ho exato em que o fazendeiro apareceu 

descendo a ladeira para a ijgüxaiSa, ç fliviâciu â brigâ,e gri 

tou ordeíii de paz, oa dois vaqueiros estavam quando que al 

feras, se investindo, cada um com sua vara na mão, os fer- 

rões total destapados. Aí, êles se apartaram, a arqueio de 

autoridade, não houve mortes; co/n pouco até fizeram congra 
ça no cordial. Apesar do que, nesse dia, assim em segrêdo7 

um perguntou ao outro o que tinha visto primeiro, quando 

seo Apaulino surgira aos gritos, na vertente. Cada um ti ~ 
nha avistado era sua figgra de pessSa mesma, em cara e cor 

po. feito num espêlho! Assim, pensavam que tinham visto o 

diabo, assim tinham pensado,.. Mas, uns três dias depois,o 

fazendeiro seo Apaulino caiu numa pirambeira, de alturas e 

norojeSf foi achado lá em baixo expirado — no oair tiniia "* 

rebentado uma árvore sêoa, uma ponta de galho o espichara 

pelo mole da barriga, outro furara no sobqueixo, surto...' 

Dona Rosalina rematava as experiências, a glosa; — 'Sem- 

pre há remorso na gente, enquanto um vive. O remorso não 

se sabe, é escondido. Tudo é r.ejnorso.'"(Grifos acrescenta- 

dos) 

ROSA, João Guimarães. No Urubuquaguá. no Pinhém. 4.ed. Rioí 

José Olympic, 1969* p.224—225. 

39, Os dois autores abaixo, apesar de o fazerem por caminhos 
diferentes, tratam da duplicidade de Matraga, de sua osci- 

lação entre dois estados diversos e, por fim, a conciliação. 

PINTO, Milton José. Matraga: hora e vez das mitologias. Re 

vista de Cultura Vozes. Petrópolis, v. LXV, n.2, p. 39 

-48, mar. 1971. 

GALVXO, Walnice Nogueira. Mitológica' rosiana. São Paulo:X 

tica, 1978. 

40, LAPLANCHE, J., PONTALIS, J.-B. op. cit. p. 466-474. 

41, "Dios planetário y metal dei mismo nombre. En astronomia 

es hijo dei cielo y de Ia luz; en mitologia, de Júpiter y 

Maya. Esencialmente, es el mensajero dei cielo. Su nombre 

de Hermes significa 'intérprete', mediador. Por ello tam - 

bién recibe Ia misión de conducir Ias almas de los muertos. 

Como Hécate, es a menudo representado con tres cabezas 
(triforme). Representa el poder de Ia palabra, el emblema 

dei verbo, para los gnósticos el logos spermatikos, espar- 

cido en todo el universo, sentido este que recoge Ia alqu^ 

mia, que identifica a Mercúrio con la misma condición de 

un dios de los caminos (posibilidades) (4), (...) Sin em 

bargo, como el planeta Mercúrio es el más cercano ai sol 

(oro) el arquétipo resultante possee una doble naturaileza 



(dioa ctónico y celeste, hermafrodita)(32). El mercúrio 

(fflêtal) sl/nb6li2ai ei inconsoiçntie por au carácter fluido y 

âinájnlco, esencialmente duplex, de un lado ser Iní"©!*!©!* 

(Jiablo o fflonsliruot âe otro, 'íiljo de loa .(33),» 

CJRLQT, Ju^n-Báaayáoi PiGcionárío de gímbolog. Bafeelônau 

^at)or, P.3i5. 

43. Míehei Hai«xand, Spíg indicar a presença dos paradoxos pio- 

tíílíaROS na obra dê Gui/aarães Rossa, vai mostrar a ação das 

parelhaa de arquétipos de Jung sobre oa personagens. Diz o 

autort 

"Ambos^(Zé Bebelo e Diadorim) representam a aparente con - 

tradição que contém o paradoxo, a qual s6 será resolvida 
pela sua ação sobre Riobaldo. Em termos junguianos, são as 

forças do logos e do Bros que partilham as qualidades do 

Animus e da Anima, e sao as duas me tardes complementares da 

força impulsiva do Eu Mesmo, a Libido." (Grifos do autor) 

"Assim^ Zé Bebelo dirigiu Riobaldo para o paeto, 0 aôto de 

olliar no espelho ãa identidade e ver 'o (iiie-'nao-i^exigte< e 

Diadorim completou o processo de transformação, cancelando 

a identidade negativa de Hermógenes; o acto do duplo ne^a^ 

tivo que revelou o aspecto verdadeiro da realidade ao mes- 

mo tempo que desvendou a identidade sexual de Diadorim, 

pois que a sua masculinidade externa não era senão 'coisa 

e máscara*»" 

"Os arquétipos mais correntes de Jung são a Persona e a Som- 

bra, a Anima e o Animus, a Mãe Ct^nica e o Velho Sábio.A Var* 

sona 4 a imagem que formamos de nós mesmos e que procuramos 

apresentar aos demais — é uma máscara de aparências que se 

identifica .imediatamente no carácter de Diadorim com o seu 

exterior masculino; e que em Riobaldo se manifesta paradoxal 

mente na sua procura de evi tar qualquer Persona;, não se co - 

nhece e quer ocultar este facto, ora trocando identidades 

ora deixando que outros lhas troquem (ürutú-Branco; Tatarana 

Cerzidor). A Sombra, por outro lado, é o que mais odiámos em 

nés e procuramos ocultari reconhece-se a sombra de Riobaldo 

em Hermógenes: (...) Diadorim e Zé Bebelo, no seu lado neo^- 

tivo, também actuam de sombras, como o diabo mesmo; 'com o 

Outro sendo meu sócio'(p.364)> e até o Sertão, como metáfora 

tanto do cosmo como da mente interior, necessariamente con 

tém esta parte negativa da fusão." "" 

HARLAND, M-'-chael. Plotino e Jung na obra de Guimarães Rosa. 

Colóquio/letras. Lisboa, n. 46, nov. 1978; n. 49,p.20, 

21-22,24-25, maio 1979. 

43. A relação de semelhança e de espelhamento que se observa en 

tre 03 quatro principais personagens de Grande 3ertão:Vere - 

das foi desenvolvida, de forma mais completa, em minha dis - 

sertação de mestrado, cuja referência vem a seguir: 

OLIVEIRA, Luiz Cláudio Vieira de. O sentido e a máscara em 

Grande Sertãor Veredas. Bolo Horizonte, UFMG, 1979.199 
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p» Dissertação (Mestrado em Literatura Brasileira)— 

yaouldnde de Letras, Unlvergidade Pede^al de Minas 

Oéralg. 

44,  . Travessia ideológica. Ensaios de Semi($tlca, Belo 

Horizonte, v.4| n.8, p. Í69-I9Q, i9g2i 

45i PROBNÇA, Mi Gavaicantii Trilhas no Grande Sertão. Int , 

Augusto dos An.ioa e outros ensaios. Rio d© Janeii-ô», 

Grifo, 1976. p. 155-240. 

46. ENRIQÜEZ., Eugine. op.oit, p. 88-89. 

47. "Por outro lado, esse relato literário está longe de ser 
um material bruto e aparentemente desordenado, que o ana - 
lista deve remontar; o relato literário se apresenta como 

uma elaboração secundária, uma formalização dos dados do 

inconsciente pela intervenção de uma consciência ordenado- 

ra; esse puzzle contém, nele mesmo, as regras de sua (re) 

montagem. O grau de consciência varia de autor para autor. 

Em 'Nenhum, nenhuma', a presença do Menino como personagem 
vista pelo narrador indicia^ já um primeiro grau de elabora 

ção. Freud chama a atenção para esse dado, freqüente nos "" 

sonhos (a pessoa que sonha se vê como personagem ao lado 

de outras).'.." (Grifo do autor) 

PERRONE-MOISÊS, LeyIa. op.cit. p.38. 

48^ GALVSO, Walnice Nogueira. As formas do falso. São Paulot 

Perspectiva, 1972. p. 117-132. 

39. BELLEMIN-NOBL, Jean. Notes sur le fantastique; textes de 

Théophile Gautier. Littérature. n. 8, p. 20, déc. 

1972. 

50. "Ensuitè, l'écrivain dédouble son narrateur;. ce n'est pas 

le héros lui-même qui raconte ce qui nous est présenté au 

mode personnel pour que nous l'éprouvions avec lui (par 

introjection); c'est une sorte d'alter ego qui fait offi- 

ce de temoin et qui assure la crédibilité en même temps 

que la 'dicibilité' du narré. Car au coeur d'une situation 
pathétique, le personnage principal ne saurait avec vrai - 

semblance trouver le sang-froid n^cessaire à une narration. 

Le narrateur-témoin, ou le 'relais' comme on I'appellera 
d^sormais, peut ètre soit un autre, lucide et pas complete 

ment traumatism, soit le h^ros à une autre époque de sa 

vie." (Grifos do autor) 

Ibidem, p.5* 
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PROVÉRBIOSr. BNTRE A CÓPIA B O SIMULACRO 

Ouça ujn bom conselho 

Que eu lhe dou de graça 

Inátil dormir que a dor não passa 

Espere sentado 

Ou você se cansa 
Está provádo, quem espera nunca alcança 

Venha, meu amigo 

Deixe esse regaço 

Brinque com meu fogo 

Venha se queimar 

Paça como eu digo 

Faça como eu faço 

Aja duas vezes antes de pensar 

Corro atrás do tempo 

Vim de não sei onde 

Devagar é que não se vai longe 

Eu semeio o vento 

Na minha cidade 

Vou pra rua e bebo a tempestade. 

Chico Buarque de Holanda 
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FROYÊRBIOSi Mm h QOVU E 0 SIMUL'^GRO 

Produzir ficção significa profluzir signos. Est^S) 

'■ signos, por mais criativo que seja um.autor, não surgem do na _ 

da. Ao contrário, cada texto constitui uma participação num diá 

logo éflj que se incluem textos anteriores e so se elabora como 

parte, retomada ou mudança deles. Dentre os modos de produção 

sí^nioa inir0ntâi^iâI üiBlSSrtO ÍCO & ÍRYêftoiô Como 

sendo a modalidade mais complexa. A importância desse modo cha- 

mado invenção está em criar um novo signo, que pode até mesmo 

ser um texto, através da instituição de um código elaborado so- 

bre as ruínas dos anteriores.^ Esse procedimento possibilita 

tanto a ruptura e a renovação dos padrões expressivos quanto a 

manutenção, de elementos tradicionais, necessários para o reco- 

nhecimento, por"parte dos destinatários do texto, das regras bá 

sicas para a sua descodificação. Cada texto, antes de tudo, es- 

tabelece um vínculo com os demais ||xtos que o precedem, inse - 

rindo-se na se'rie literária e cultural. N^ssa intertextualida - 

de, o texto literário apreende tanto aqueles cujo código e' o 

lingüístico, quanto aqueles cujo código é desconhecido ou ape - 

nas pressuposto, e que passam a ter uma expressão exclusivamen- 

te lingüística. Todo gesto, ou todo símbolo, só adquire signifi 

cação ao ser captado e interpretado lingllisticamente. Ao inse - 

riiv-se na série literária ou cultural, o texto pode assumir uma 

posição de. continuidade,veiculando os mesmos valores e mantendo 

se fiel ao código da série, literária ou cultural, ou pode ques 
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: tlonar esoea valores e tentar alterar o código, optando pela 

. ruptura* Tais modos do oonoretizagão da intei^têíítuâlidâdç poglem 

flianifestar«se, respectivamente, pêla paráfrase e |)ôla pa:^6dia, 

teréâia e paráfrase slo OSBCêitoa báaicos para o 

estudo da intertextualid&de literária, uma.vez que os respecti- 

vos conceitos e etimologias postulam uma relação entre textos 

Partindo-se do conceito de intertextualidade, pelo qual o texto 

se faz como ura mosaico de citações, sendo absorção e mudança de 

2 * 
outro texto , chega-se às noçoes de paródia e paráfrase. Apesar 

de se ligar o termo paródia à ridicularização, toma-se q termoi 

ilojo, pelo seu signincado etimolégicoi Para Harolâo de Campos, 

paródia é aquilo "í,.."' que não deve ser necessariamente entendi- 
t 

da no sentido de imitaçõo burlesca, mas inclusive na sua acep - 

ção etimológica de canto paralelo".^ Também Linda Hutcheon in - 

siste em que nada, na paródia, em sua etimologia, deva referir- 

se a este efeito cômico ou ridicularizante'^, e reforça o fato 

de que, nesta palavra, predominam as idéias de comparação e de 

contraste. Afonso Romano de Sant'Anna conceitua da seguinte for 

mai "Falar de paródia é falar de intertextualidade das diferen- 

ças. Falar de paráfrase ê falar de intertextualidade das seme 

Ihanças."^ Mais à frente, lançando mão do conceito de ideologia 

para explicar paráfrase e paródia, o mesmo autor afirma o se - 

guinte;. 

"Por isto ê que, assumindo uma atitude contra 

ideológica, na faixa: do contra-eotilo, a par^ 

dia foge ao jo^o de espelhos denunciando o 

próprio jogo e colocando as coisas fora de 

seu lugar •certo'. Já oaráfrase é um discurso 

sem voz,pois quem esjá falando está falando o 

que outro já disse," 

Pelos conceitos referidos pode-se perceber que , 



enquanto a paródia estabelece uma relação opositiva e de rapta- 

ra «flt« dais textos, 9 paráfrase Inatltui entre eka uaa rela- 

ção Ooníoríiatlva ê de continuidade, Henhum texto i produzido 

m 9H? sê í9ça refçrênoia a mn outn t«xt«. Ssta rêlaçãô é, 

oais que possível o« íessjávêl, a (í()rtdÍ9ã9 «esiiia para a exletÈn 

cia textual, uma vez que cada texto extrai sua originalidade da 

série literária em que se situa, tornando-se por sua vez mate - 

ria-prima, fonte e razão de outros. Além dos da série literária, 

a narrativa liga-se àqueles provindos de outras séries, tais C2 

mo a cultural, a política» a social, etci» Pode-se dizer que to 

do texto é primeiramente parafráaico para, em seguida., se for 

possível, ser parodístico. Trazendo para a discussão dois con - 

ceitos lingtiísticos, seria possível afirmar que a paródia está 

para a fala, enquanto a paráfrase está para a língua, guardadas 

7 
as devidas proporções. Ao útilizar as convenções da língua, só 

as mudando lentamente, todo texto, ainda que as combata, é para 

frásico na medida mesma em que emprega tais convenções.Não há co 

mo fugir ao código que é a condição sine qua non da própria exis 

tência do texto. Ao tentar a expressão o mais possível individu 

I 
al, ao "falar" a língua, o texto pode se tornar parodístico, as 

sumindo a feição de "canto paralelo"» É necessário, entretanto, 

verificar o grau em que tais mudanças sao efetivadas, pois po — 

dem, sem o ser, dar apenas uma ilusão de novidade e de diferen- 

ça. Paródia e paráfrase podem ser associadas, respectivamente,a 

imaginário e simbólico. O imaginário é a possibilidade de fratu 

ra do simbólico, de sua rigidez e estratificação, dando origem 

ao sonho, ao projeto criador, à mudança do statu quo. Nas pala- 

vras de Eugene Enriquez, tem-set "O imaginário é então o tecido 



onde se entrelaçam os contrários, o tceido ineBuio de toda poosi- 

8 
bilidade de pocaiai" Por outro lâdoi Luís Costa Lima, ao digeu 

m 

tir Q conceito «iáiôse, relaeiona-o eo/a a paráfrase 6| por ex 

tensãô, ao simbélioo! "A mímisis, supondo uma semelhança aott o 

r«ãi âonüláâfadi soso possível, i im mi ãe recdfihifiimeniio da 

' comunidade consigo mesma, ou seja, um instrumento de identidade 

social",^ Se o imaginário busca a diferença, o siinbélico busca 

a identidade, a semelhança. Eliminando a paródia dos textos, ou 

instituindo-a superficialmente, tenta-se (a sociedade, a ideolo 

gia da classe dominante, a ordem e os valores vigentes) institu 

ir a paráfrase e, com ela, o predomínio da língua sobre a fala, 

do social sobre o individual. Neste sentido, paródia e paráfra- 
*• 

se se ligam ao conceito de mimese, enquanto simulacro ou enquan 

to cópia. 
■ *♦ 

; A mimese, de qualquer forma que se a considere , 

surge Como uma relaçao entre dois sistemas semióticos, relaçao 

que procura o aproveitamento de um dos sistemas pelo outro, num 

grau maior ou menor de transformações. A paródia busca uma gama 

maior de modificações, ao passo que a paráfrase tenta manter-se 

fiel ao sistema semiótico anterior. Tanto,a paródia quanto a pa 

ráfrase são formas imitativas intertextuais, para as quais Ge 

rard Génette institui uma diferença básica: a paráfrase perten- 

ce ao campo da imitação por supor a constituição de um modelo , 

de que cada imitação, cada paráfrase seria uma atualização. Ou, 

segundo o próprio Gánette, o idioleto do corpus imitado se tor- 

na o do texto imitative; além disso, esse corpus transforma-se 

numa matriz- de imitações podendo, as suas particularidades, se 

-.10 

rem generalizadas ató a exaustão. A paródia, entretanto,faria 



parte do campo da transformação, pois seu objetivo não á mais 

alçar o texto primitivo à categoria de modelo, mas çxataiRçntO O 

de negar-lhe tal autoridade* Para a parddia, se puclôr falar 

I 

de modeIoffalar-se-á dé modôlo rtôgâtivoi Por isso a parádia mf 

ea sua diferença e sua dlBtSneia ea relação aô tèxig priraiÜYo, 

além de, ao contrário da paráfrase, acentuar a própria singula- 

ridade. 

Considerando-se ■ as citações que Guimarães Rosa 

usa em "Dão-la-la-lão" ou em "•Cara-de-Bronze'", pode-se afir - 

mar q,ue constituem exemplos de paráfrases, uma vez-, que os tex- 

tos laantSift sua intenção original e sua autoridade. A diluição 

de versos do Cântico dos Cânticos no texto reforça o erotismo 
i 

de Doralda e de Soropitaj a referôncia ao ÜT?anishad reitera a 

busca da essência, da palavra poética. O mesmo pode ser dito 

dos textos de Gftethe ou de Dante. O fato de estes últimos cx)ns- 

tituírem notas de pé-de-página reforça seu emprego parafrásico, 

como se o autor conjurasse a autoridade de cada um para melhor 

realçar sua exposição, dando ao conto o caráter de um ensaio, O 

mesmo não se pode afirmar da epígrafe de Plotino, de ManueIzao 

e Miguilim. cujo sentido não está em afirmar a idéia de centro, 

mas em relativizá-la. Eis a epígrafe;•"Num círculo, o centro é 

natui^lmente imévelj mas, se a circunferência também o fosse , 

não seria ela senão um centro imenso.•"(BffM,v) Se cada nova cir- 

cunferência é um novo centro, qual seria o centro verdadeiro? A 

epígrafe adquire um sentido paródico e não mais parafrásico,bem 

de acordo com a intenção de deslocamento e desautomatização da 

linguagem e da ficção proposta por Guimarães Rosa. Por isso,faz. 

sentido o conceito de Linda Hutcheon sobre parédia, acentuando 



Beu caráter de diferença e principalmente de transgressão em 

relação ao texto parodiâdoí 

"Pour le moment, toutefois, nous limitons no 

tre prop99 ^ (â^finiUon etructuraie ae lã 

parodiei une synthèse bitextuelle fonctionnant 

tou;jourB de manière paradoxale, o'e8t-à-dire 

afin de marquei» une tranagreggion de Ia dòsta 

litt^ralre. Cette aignalisation de difference 

determine les distinctions entre Ia parodie 

et d'autres modalités intertextuelles ou par 

contre des structures dédoublantes mettent en 

relief la siMlitudej^jes textes superposés." 

(Grifos do autor) 

Por outro lado, e paradoxalmente, os textos de Gftethe, Dante e 

do Chandnirva. Píianlshftjl. «eslíesios ãe aeu eontexto «íiginàl.si ■■WBBBIHilll-l"!'' '•« II. «■-i— ^ 

tados eofflo o seriam num ensaioi contrariaia as "normas** da fio - 

ção e assumem uma feição parádica. O que se parodia, evidente - 

mente, não são os fragmentos citados ou mesmo as obras origi - 

nais, mas a ortodoxia literária, a quem repugna a mistura, tan- 

to de ensaio com ficção, quanto de técnicas de teatro, de cine- 

ma , de ficção, como se observa no conto, t a ruptura das regras 

dos gêneros bem definidos. 

É conveniente chamar-se a atenção para a trans - 

gressão da "doxa literária" que I atribuída à paródia, conotitu 
f 

indo uma característica da obra de Guimarães Rosa. A crítica ro 

siana, ao longo dos anos, tem ressaltado o caráter renovador e 

instituidor de diferenças de sua obra. Entretanto, o tem feito 

naquilo em que a transgressão ê menos contundente e onde ressa^ 

ta mais o caráter de paráfrase que de paródia. Ê esta, por exem 

pio, a posição da crítica lingüística que procura jusjificar, 

por melo de processos de formação de palavras, a su^ortoSòxla 

quanto aos princípios do vernáculo. E o que se pode óiservar em 

obras como as de Fábio Freixieiro, "bEvíaldino Marquei^anuel Ca 
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valcanti Proença, Nei Leandro de Castro, Mary Lou Daniel, Ivana 

Versiani, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Pedro Xistp e 

19 
outros, TeresínHa souto ward comenta essa t^ndlnoia dSi críti- 

ca e Mar/ Lou Dãniel & ÔXâA]^llfiC8i& 

♦♦ô vocabulárioI um doa aspectos maig ePtiAôa - 

;4oa em Grande Sertão!' Veredas, ta/nbla api^esen 
ta dificuldades pela pobreza de nossos estudos 
lingüísticos.Os críticos logo puderam identi- 

ficar e descrever a presença de estrangeiris- 

mos, latinismos epalavras eruditas, elemen - 

tos léxicos que sobressaem porque podem ser 
reconhecidos,mais facilmente em relação a 

suas fontes*; 

'•Igual ao léxico rosiano, a sua sintaxe mos - 

tra a constante interação de tendências erudi 

tas 6 eoloaulals» Im contraste com o balan^ô" 

úò seu vocabulário, por^m, evidencia êsta sin 
taxe & predominância de tendSncisis literárias 

e eruditats empregadas com grande originalida- 

de para maneira pessoalíssima de ex 

pressão." 

O processo de criação de palavras, ou de recriação delas, e mes 

mo a proliferação de neologismos ou a inversão da sintaxe tradi 

cional constituem a forma mais visível de Guimarães Rosa trans- 

gredir a doxa literária. Tudo isto, aliado à metalinguagem, à 

criação de uma poética, 4 relativização da autoridade do narra- 

dor e o questionamento do homem que o personagem representa,con 

tribuiu para a transgressão consciente que sua obra comete, üm 

dos elementos que concorreram para isto pertence simultaneamen- 

te ao âmbito do texto e da frase, tendo a amplitude de um e a 

estrutura simétrica de outro, sujeito a uma sintaxe estrita e a 

um vocabulário escasso, mas transcendendo-os a todos. Egte ele- 

mento é o provérbio. 

O emprego do provérbio na obra de Guimarães Rosa 

não pode ser entendido em sentido estrito, mas numa visão mais 

ampla que o inclua no propósito do autor de problematizar o pro 
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cesso de produção textual. O provérbio terá, em sua obra, uma 

função metaiingtíiístlca de reflexão sobre o tçxtp que se COílSlirÓl 

r I 

e uma intenção parodístlca que subverte as expectativas'do lei- 

tor iDâjne ama formâ (jUiaarléâ Robâ câpia a pealiaa^ç, 

vendo-a e transmitindo a impossibilidade de ImoblUz^-lS nUQ fê 

lance, pela multiplicação dos interpretantea; do mesmo modo que 

relativiza a autoridade narrativa, traduzindo as estórias em ou 
wjm 

trás estórias, multiplicando-as e indefinindo a existência de 

um centro; da mesma maneira que desvela o jogo entre o eu e o 

outro, seu duplo, desmascarando a unicidade e inteireza do ser 

humano, quesiloáâ ó U.SÔ llRguagôfft 6 iftVéiítê âUSi significação 

"normal" por intermédio do provérbio, paradoxalmente a mais es- 

tratificada das formas de expressão. B através dele atinge a 

linguagem e a ficção. 

   O conto "São Marcos" é um bom exemplo da subver- 

são de expectativas promovida pelo autor. Começa com a 

listagem das crendices dos habitantes do Calango Frito, entre 

os quais, curiosamante, se inclui o narrador que, na frase ante 

rior à enumeração, declarar»!: "Naquele tempo eu morava no Calan 

go-Prito e não acreditava em feiticeiros."(S,229) Passa depois 

pela crença/descrença do narrador e vai até seu castigo e per - 

dão, ou seja, a perda e a recuperação da visão. O que parecia 

risível torna-se sério e o conto, aparentemente, deixa uma men- 

sagem:; não se deve brincar com as coisas sérias, o que pode ser 

traduzido pelo provérbio: "Não benze pólvora com tição de fogo'.* 

(S,236) Mas a narrativa não se esgota aí e, relida, o que pare- 

cia brincadeira, mero humor, torna-se mais transcendental: o 

que se tem é uma viagem iniciática, com um candidato ao conheci 



mento dos mistérios passando das trevao à eomo jiôô expHççi 

Milton de Godoy Ladéirâ, que inclusive considera o conjunto for 

jnado por este conto» "O recado do morro" e "'Cara-de-BrôhZô'" 

como uma trilogia ds caráter iniciáticij e esotléPiCôi^^ O tòm hu 

I 

morístico do conto, da forma como ae deixa ler a princípio^ in 

verte seu conteúdo e refrata a preocupação do autor com a lin - 

guagem, com a captação da realidade e com o homem, tudo isto 

simbolizado pela imagem dupla da lagoa:; 

"Estou entre o comêço do mato e um braço da 
lagoa, onde, além do retrato invertido de ta~ 

das ag plantas tomando um verdô Aâ fun- 

doj Já há muita movimentação* À fao§ da lagoa 

em que bate o sol^ tôdai esfarinijenta, cofll Uffi&i 

â&nsa âf çl'águ^, vl-se ^ue vem avan - 

çando para a outra, a da sombra, E a lagoa ca 

rece dobrada em duas, e o diedro ê perfeito.'* 

(S, 247) (Grifos acrescentados) 

O mesmo se fará, em sua obra, com os provérbios, cujo emprego 

encobre as intenções do autor ou desvia o leitor delas. Ao uti- 
f 

lizar o provérbio, Guimarães Rosa se vale de um instrumento que 

é o oposto do que se considera? como "boa literatura", cuja ca- 

racterística deve ser a fuga ao estereótipo, ao menos como in — 

tenção. Por que então empregá-lo e, mais do que isto, fazer sua 

apologia? Os prefácios de Tutaméia, com suas frases feitas,suas 

piadas de bêbado e seus provérbios parecem aconselhar o uso da 

paremioXogia como parte de uma estratégia anti—mimética do au — 

tor que, ao utilizar este material, rompe com uma visão de mun— 

d^o'estratifiçada e formalmente impecável, de cunho parafrásico}^ 

A anedota ou o provérbio têm a^capacidade de escapar do quotidi. 

ano, do terra-a-terra, e alçar-se a mais altos vôos, fi o jogo 

entre essência e aparêncj.i^, tal como está no trecho citado de 

"São Marcos" ou na estória do Manuel que morava/não morava em 

/ 
/ 



Niterái e no Mito da Caverna, não por acaso colocado ao lado da 

ânédotâ no prefácio "Motriz o fíora^ASutioâ"i Bate é» também, o 

iíiesmç jogo empfêêftdidô para a aitSltipla tentativa de çapt^r a re 

çiiiâftâe e p&ra ^ revelação âa dupiiGidaâe hiuíiançi, O eaiprego âo 

n_jii!L(juímarãe8 Rosa pretende rojiuiir "ü.a goma apáiaiea 

' da língua quotidiana ou círculo^der-^.iz~de-prender-peru.. ."(T ,4) 

(j.ue,tanto impede o cidadão de subver'^r a lógica e a linguagem, 

quanto o faz escovaros dentes _ajit£iL_das refeições. .Daí o títu- 

lo do último prefácio de Tutam^ia. "Sôbre a escova e a dúvida", 

em <iue há 0 questionamento de um hábito oego e, por extensão,do 

uso automátiôô dâ linguagem. Daí também o emprego do provérbio, 

por Guimarães Rosa, num sentido diverso do que tem, tornando-o 

t 

criativo e capaz de escanchar os planos da lógica, próximo do 

chiste, unindo humor e não-senso. A mera repetição de um provér 

bio, como a de uma palavra, faz com que ele volte a ser estra - 

nho e selvagem, como aconteceu com o meniho Francisquinho: " E 

que o menino Prancisquinho levou susto e chorou, um dia, com mê 

do da toada 'patranha' — que êle repetira, alto, quinze ou do- 

ze vSzes, por brincadeira bôba, e, pois, se desusara por êsse u 

so e voltara a ser selvagem."(S,242) • 

O provérbio, como é encarado, parece ser um tex- 

to definitivo, tal como velhos hábitos. O que Guimarães Rosa 

fez, concordando com Borges, foi a sua relativização, uma vez 

que "... o conceito de texto definitivo não corresponde senão à 

17 
religião ou ao cansaço." Nem dogma nem sinal de fadiga, em 

sua obra o provérbio será usado de uma maneira dinâmica, ora 

com caráter exemplar, seriameote, ora em tom humorístico,© que 

lhe dá feições macúnaímicas e picarescas. De qualquer maneira,© 
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provérbio deve ser visto como uma citação cuja import^^ílCia não 

i 

está mais em si mesma, mas na sua função âentro ÚQ textO em que 
1 

06 enoontra agora* 

I 

o eap»gO ao provérbio Coaio um texto exemplar, a 

pologal ou sentenoloso pareoe ser uma constante para a efítiea 

rosiana. Eles teriam uma função moralizante, indicativa de con- 

dutas e procedimentos, servindo como um paradigma para quem o 

cita ou o lê. Suzi F. Sperber, ao comentar sobre o conto "O Bur 

rinho Pedras", de Sagarana« chama a atenção para a exemplarida-- 

de da narrativa^ que corresponderia às parábolas do Evangelho e 

eonsidera o snpedo do conto equivalente ao ditado ♦^Nso se deve 

nadar contra a corrente", além de apontar o grande ndmero de dl. 

tados ou de frases semelhantes a ditados no conto. Diz a auto - 

ra:: "O conjunto todo está muito preso à estrutura dos textos po 

pulares moralizantes, fundados no real, aparentemente (o 'cau - 

-.18 
30*), porém tendentes para a mitificaçao." Esta tendência se 

baseia no caráter ideológico do provérbio, apto a justificar to 

da e qualquer situação. Paulo Rónai, por outro lado, destaca o 

humor dos provérbios. "... provérbios e lugares comuns alterados 

19 
com intento humorístico ou satírico...", como um dos obstáculos 

interpostos por Guimarães Rosa à atividade do tradutor. Assis 

Brasil, como Suzi Sperber, realça as "...intenções moralizantes 

e parafilosóficas..que o provérbio e as anedotas teriaan, ten 

dendo para a fábula ou a parábola. Destaca, além disso, o humor 

e o não-senso. Diz ainda: 

"As sentenças e os provérbios populares,fonte 

de neologismos, como já acentuamos, onde João 
Guimarães Rosa busca quase sempre o seu mate- 

rial, receberam nas Terceiras Eatórias uma no 

va dimensão inventiva;, o não-senso. Ele modi- 
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fica, tafflbéa agora, os provérüioa e locuções 

"tradicionaia", para criar o clima que neces» 

filtâ èíh d&dâ Côfttô ê ôQnçiar ç jiiãç p^óiç •" 

ria dlser de outra maneIrai 'A bonança nada: 

têm a ver doai a tempestade', 'MaiS vai« (iUêfil 

a amar madruga^ do quem outro verbo conjuga'^ 

'O piòi* ôôÈ[ô é õ ^Uô quer ver'^'0 pão i o que 

faz eada dia», «O Pôto eí poá© (Desao rir i do 

esfarrapado', 'Nela aereditou, abrir 9 

ííãô fêôhai* dê ôuvldôâ', etc.» 
t i.ii< 

Ainda que o provérbio t^nha normalmente esse ca- 

ráter exemplar» como o têm a fábula^,_,a-,,i;>g-rá'biiljEL^-a.p4logo-^^o 

dQ_s_cpnclusívos e moralizantes, ele possui também, quando inclu 

ido no texto rosiano, a capacidade de dialogar com este texto e 

de romper com a expectativa do leitor. Paul Zúfflthor eselareee ^ 

iiue o proTÍrblfl obrlgs O textç » vm» rsflMãç soisrç si aesas.®^ 

Se está função é exercida pelo provérbio comum, o provérbio ro- 

siano, modificado e repensado, deverá cumpri-la em grau maior. 

Sintagmaticamente, o provérbio se inclui no discurso; para- 

digmaticamente cria uma latência, ou seja, um vazio que, segun- 

do Wolfgang Iser, é o que colabora "... para a desautomatização 

das expectativas habituais do leitor, e este precisa reformular 

para si o texto formulado, a fim de ser capaz de recebê-lo. 

O conto "Antiperipléia", de Tutaméia, modifica o provérbio "O 

pior cego é o que não guer ver'\ jbrgjisformgj^o^^^ vários^ _ 

tro^jque tematlzam, ju^mente com a narrativa, ,o_Jogo entre ir, 

vir e Vejam-se as fórmulas proverbiais: "Cego suplica de 

ver mais do quem vê";"0 cego esconde mais que qualquer um,qual 

quer lôgro" ;"Cego não é quem morre?"; "Só sendo cego quem não 

deve ver?";"O pior cego é o que quer ver.. ."(T,l4-i5)^^go de 

provérbios atua juntamente com o título do conto — "Antiperi - 

pl^e Tomé. cu.jo homdnimo queria 

ver para crer, e com o nome,,d(L,próprio guia Prudencinhano. Se - 



gundo Ruth S. Brandao, o relato "... desde o eeu títulô 'AtiUpe 

fipléia' fgfflete a uma víagei_à^vessaa, í»êlato/p4riplo que se 

23 ■ ' ^~ ~~ ' 
inicia coDi seu flnal/^^0 processo é comuín em Guimarães Rosa . 

JOFÍlTqúririôiabrô dâ Granàe Serliaot Ye feda ai Tanto no romanoQ 
I 

quantô m eonto o leitor é um oego que é obfígadô â òonfiar no 

relato de seu guia, ainda que este seja capaz de reportar "fal- 

seado l^ea^. Neste conto, portanto, o provárbio não vale por si 

s6, como quando faz parte de coletâneas e adagiários. Adquire a 

função de fazer a narraitiva voltar sc^bre si mesma e de fazer 

com que o leitor reflita sobre ela, e vai muito além de seu sen 
^    igT*"" "" "    ' — . , , mtf 

tido nioraliaaate ô ôXô^plaiTf Ogflí o pmérbioi o lei- 

tor se assusta ao vê4io transformado em vários outros, que quej 

i 
tionam, além de seu significado normal, comum, a sua presença 

no texto. Irene Gilberto Simões, enfocando os contos de Tutaméia. 

afirma: "Lendo as estórias de Tutaméia. o leitor depara com afo 

rismos e com provérbios modificados e é obrigado a repensar a 

•moralidade* contida no enunciado, desgastada com a inversão da ., 

linguagem. 

Em "A hora e vez de Augusto-Matraga", de Sagara^ 

na, os provérbios inserem—se no texto e funcionam, 

"... como uma estrutura vazia, um esquema ain 

da não realizado, e que manifesta ao nível le 

xical o texto que ele precede ou segue. O 'e- 

feito proverbial* reside nesta passagem do 

virtual ao atual." 

A começar pelo "provérbio capiau", citado como epígrafe do con- 

to   "Sapo não pula por boniteza, mas porém por percisão"(S,330) 

que, ;juntamente com a outra epígrafe, como já se indicou no ca- 

pítulo precedente, estabelece um jogo entre pobreza e riqueza , 



necessidade e vontade. Eata oscilação entre extremos é o retra- 

to do percurso palmilhado pelo protagonista que vai e volta,eo- 

■o uo pBnaulO) esnsegulns» o «quUÍtrls eatrs luaginárlo e aim. 

bálioo. Os provérbios "Sada um tem aeuB selg m89e8..."(S,339) 

"Cacia ua teiB a swa iiora e a sua vez: você ná-4ç -fcer a aua"(S, 

345), "Dei'stát debaixo do angá tem môlho, e atrás de morro tem 

morro"(S,350), '"Sapo na sêca coaxando, chuva beirando, mãe Qui 

téria*"(S,352), "Errou o primeiro, mas acertou um em dois..,Fer 

rugem em bom ferrol"(S,359), "'Boi andando no pasto, p*ra lá e 

p'ra cáj capim q,iie acabou ou está para acabar...'"(5,368) refor 

çaffl a idéia ds oscilação entre extremos e de, afinal, eguidiâ - 

tância entre eles e equilíbrio. Suzi P. Sperber, analisando as 

obras de Guimarães Rosai, verifica que nelas aparecem o tema do 

"meio" e da "ida e volta", o que se comprova, inclusive, pela 

consulta que a autora fez a livros utilizados por Guimarães Ro- 

sa. Portanto, não se pode falar de gratuidade ou de coincidên 

cia quiando se vêem tais temas disseminados pela. sua obra e que 

27 
motivaram dois estudos de Benedito Nunes. Pelos provérbi- 

os citados acima, vè-se que o tema está presente na estória de 

Matraga, especialmente o que indica a oscilação periódica da 

sorte: "Cada um tem seus seis meses". Este provérbio sintetiza 

os demais e mostra o ir e voltar e a chegada a um centro; reto- 

mn as epígrafes do conto e a do volume; o ir e voltar da raposai 

cinzenta, além de uma frase ou adivinha do primeiro prefácio de 

Tutaméia: "O copo com água pela metade:, está meio cheio, ou 

meio vazio?"(T,12) 

Os provérbios não funcionam apenas como moralida 

de, como exempla, mas como índices que obrigam o leitor a refl£ 



tir sobre o que lê. Ao invés de textos completos, valendo por 

81 808, apenas slgniflcaai em seu diálogo com o texto prlnolpal. 

No Côftto "Pii'liffliSiqiUice", «ç mmm Datóriaa. os provárbioe 

'*Rêpfe§entap é aprendei» a viver aUm dos levianos sentimentos , 

na verdadeira dignidade"(PB,41), "Longa 4 a arte e breve a vi - 

da"(PB,42), "Ad astra per aspera"(PB,42), "Ad augusta per angus 

ta"(PE,43) representam o bom senso, o senso comum e, apesar de 

manterem sua forma tradicional, adquirem um sentido paródico no 

texto. O desenrolar da estória, como se viu no capítulo anteri- 

or, âesaienlie e ps provérbios^ cu^a forma latina, QÇÇII-, 

tua ainda aaia suô relação à multiplioação das 

rativas e â.oscilação entre simbólico e imaginário. Tal como e_s 

tão, estes provérbios são expressão da autoridade e da doxa que 

permeiam o simbólico. Eneida M. de Souza, analisando o discurso 

proverbial dé. .Macunaíma^ chega a conclusão semelhante sobre o 

emprego dos provérbios: "Contudo, no momento em que são emprega 

das essas fórmulas, visando ao endosso de um tipo de discurso 

estereotipado, exercen^-^a^nção ^sconstrutiva e^^^Snic^»^^ 

Em "O burrinho pedrês", os provérbios têm função 

dupla; ou assumem esta posturai irônica frente ao senso comum,ou 

o reafirmam. Mesmo neste último caso, o provérbio estabelece um 

diálogo com o texto em que se encontra e o reforça, üma dos mo^ 

dos de o provérbio agir na narrativa rosiana é sob a forma de 

um comentário sobre ela, que a antecipa ou a explicita ou, ain- 

da, caracteriza uma personagem. Assim, é irônico — e trágico — 

um dos provérbios iniciais do conto, que diz: "•Vamos, gente , 

pessoal, quem vai na frente bebe água limpai'"(s,15) O funciona 

mento do provérbio torna-se semelhante ao da epígrafe do conto 
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I ^ 

OU das estórias encaixadas na narrativa principal e antecipa o 

. final. 

Neste conto, os provérlDioa têm a função de oomen 

iar & narraUva ç situações, indicando a diferença 

entre easinoia e aparincia. Gabe ao Major Saulo, dono da boiada 

e figura mais importante, o uso do maior niimero de provérbios,e 

I 

xatamente aqueles cuja intenção é a de demonstrar o duplo senti 

do das coisas ou seu caráter enganoso.A fala do Major tem a ca 

racterística sentenciosa do provérbio, representando a voz da 

autoridade, da prudência e do saber. Sua atitude é de confiar 

desconfiando, tal como procede no inquérito para averiguar a re 

al intenção de Silvino em relação a Badu. Hão confia nas aparên 

t 

cias, como se pode ver pelos provérbios; "Joá com flor formosa 

não garante terra bôa"(S,17), "Para bezerro mal desmamado cauda 

de vaca é maminha"(S,38), "Suspiro de vaca não arranca estaca" 

(3,21), "Não é nas pintas da vaca que se mede o leite"(S,26), A 

lém disso, o Major tem certeza de que, sob a diversidade reina 

a unidadé: "(Jalinha tem de muita cor, mas todo ôvo é branco"(S, 

38), "O dinheiro passa como água no córrego, mas deixa poços 

cheios, nas beiras"(S,38). A segurança e ^ sabedoria unem os 

dois personagens mais importantes do conto:; o Major Saulo e o 

burrinho pedrês, ambos responsáveis pela travessia e pelo movi- 

mento do conto. O burrinho completa fisicamente o trajeto ao ir 

e vir, dono de seu saber e seguro de seus passos, figura hí - 

br ida que transita entre dois elementos:; água e terra. O Major 

completa> a inquirição, o jogo das perguntas e respostas, que 

vão e vôm. Major e burrinho tomam suas decisões após perceberem 

a chegada de "qualquer coisa", algo pressentido apenas, nao de- 
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clarado, mas que os faz decidir, O fechamento da narrativa é pa 

radoxai: contraria a sabedoria e a prudência dos provérbios an 

tôriorèâ roapê ttm sua serisdade 6 a^çqviaç^g, O provir 

1 1 

bio ;iu6 ífichà o cheio mais valo homem 

muito ^brio, em cima de burro mui lúcido"(5,68), poderia ser 

completado com a seguinte correlação: "... que homem mui lúcido 

em cima de burro mui ébrio." Apesar de não estar, fisicamente , 

no final, o provérbio sintetiza o conto e poderia ser a sua mo- 

ralidade. No entanto, dados a inversão que provoca e o seu cará 

ter humorístico, aproxima-ae do chiste e da paródia. Rompe a se 

^tiSacia âos provérbios anteriores e quebra a expectativa do 

tor, a esta altura à espera de mais uma tirada de sabedoria. E, 

portanto, uma anti-moralidade, sendo "desconstrutivo e irônico". 

Pelo levantamento dos provérbios de Sagarana. po 

de-se observar que em poucas ocasiões o provérbio é invertido e 

se aproxima do chiste. São eles: "Só agora é que vejo o ruim de 

se estar no mato sem cachorro"(S,252) e "Só para mim as coisas 

estavam pretas'*(S,25i)• Nestes casos, a inversão e o paradoxo 

se devem ao contraste que os provérbios estabelecem com a situa 

ção do narrador, perdido e cego no meio dá mata. Em outro con - 

to, "Minha gente", há a mudança de outro provérbio. Vendo uru - 

bus precipitarem-se para uma carniça, diz o narrador; Me - 

Ihor um pássaro voando do que dois ná mãol..."(S,186). Pora is- 

to^ os provérbios mantêm inalterável o sentido original, funcio 

nando como comentários, juízos, sínteses de situações. Ou seja, 

têm uma função ideológica e, neste caso, mesmo que sofram alte- 

rações formais, mantêm o mesmo conteúdo. E o caso dos provérbi- 

os de "Corpo fechado", por exemplo: "Tocava o sino, reinava o 
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divino"(S,265)♦ "Êle quer plantar mato na sua roça e frlgir ovo 

no S6U fogão'*(S|2&0)f "Pinh^irQi ç&rinho ç nunoa se àe&pr^ 
I I 

za"(5»2Ô5)i No Laaarllio de lormest apesar de o provérbio ficar 

inalterado, o contexto em aue é proferido contribui para eua mo 

difieaçãô, dando-lhe tom irònioo e paródioo. Ao imaginar mil es 

tratagemas para burlar a fome e conseguir sobreviver, diz o per 

sonagem: "La faim m'en faisait toujours imaginer de nouveaux;je 

vérifiais par moi-même Ia justesse du proverbe qui dit:: 'La 

* 2Q 
faifli aiguise 1'esprit, comme I'exces de nourriture l*émousse"i, ^ 

Em "A volta do marido pródigo", Lalino Salãthiel 

I 

é Q píçarOf cçmo o Lazarillo, eu^a figura e cujas ações são des 

critas pelos provérbios;. a estária tem final feliz e os pro 

vérbios não assumem o tom moralista e oondenatório que poderiam 

ter. Mesmo no princípio do conto, quando Lalino é caracterizado, 

pela inveja dos companheiros de trabalho, como malandro, suas 

falas ressaltam mais é a sorte da personagem;. "Quem não tem bri 

o engorda!"(3,76), "'P'ra uns as vacas morrem... pr'a outros a- 

tá boi pega a parir...'"(3,76), "Parece que v« passarinho verãe 

«da hora...(3,79), Prosa, s<S... Pirão d*água sem farinha • 

..."(5,79) Lalino Salãthiel, com sua despreocupação e cabeça 

fresca lembra duãs outras personagens de Guimarães Rosa; o Pe - 

drão Chambergo, de "O recado do morro" e Melim-Meloso, do conto 

de mesmo nome. Os três são espertos, simples, sempre de bem con 

sigo mesmos e com a vida. Por isso mesmo, capazes de atrair a 

raiva e a inveja dos demais: "Melim-Meloso, mesmo, é que nunca 

foi inimigo de ninguám."(T,94). E mais à frente, lê-se;. "Mas Me 

lim-llíeloso fazia-se muito causador de invejas."(T,95) Tôdos 

se safam das dificuldades graças à própria esperteza. Lalino é 
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desorito eoino "Gente que pendura o chapéu em asa âe eorvc e guar 

da o dinheiro em bôca de jla"{s,10l). Apesar de tender mais para 

a reâlizèçâo âo pfópr^lô dôââjòi acrôditando na ficgão ^ue orlara 

;6 nio na força dâô lôiS e flôr/nas da Sôôlôd&de ('•— E 08 outros , 

seu Laio? A soeiedade tem sua regra... — Isso nãô I modinha que 

eu inventei."(S,98), Lalino consegue o equilíbrio e consegue o 

perdão. Òs provérbios, no conto, não têm tom moralista e judi- 

cativo. Antônio Cândido, âo analisar o romance I Malavoglia.afir 

ma o seguinte: 

"Se de um lado o provérbio é o congelamento 

(Ja ôXpêfilftola passadaj do outro constitui | no 

inundo feciiadO) a única e desajeitada forma de 

sondar o futuro, na medida em que preestabele 

ce modos de ser e de agir. Segundo ele, o fu- 

turo previsto é o passado, pois o que anuncia 
para adiante é o que sempre foi atrás, e esta 

justificativa da perpetuidade social empresta 

lhe um cunho nitidamente ideológico,(...)a rT 

gidez das normas e a rigidez lingüística do 

provérbio se justificam mutuamente." , 

Em Guimarães Rosa, ao contrário, o provérbio não 

é a evidência da imobilidade da cena social, ao menos na maior 

parte de sua obra. Pelo que se viu até aqui, o que a carac- 

teriza , é exatamente a mudança, a oscilação, a tentativa de se 

conciliar pólos opostos, o que às vezes se'consegue, às vezes 

não. Se isto é obtido em "A volta do marido pródigo" ou em "A ho 

ra e vez de Augusto Matraga", não o é em "Meu tio iauareti" ou 

em "Soroco, sua mãe, sua filha", como já se viu. Portanto,o pro- 

vérbio não tem esta função petrificadora., de coroamento de mna 

experiência, podendo aprová-la ou reprová-la e, ao mesmo tempo , 

antecipar-se a ela. Ao invés de perpetuar o passado no futuro,co 

mo o afirma Antônio Cândido, o provérbio rosiano irá relativizar,   • 

no presente, a ação da personagem e a própria estrutura textual. 
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Se a autoridade narrativa é contestada, também o será a forma 

proverüial^ que irá funcionar, ea Guimarães Roea^ mais como um 

Qofflontárío que como o fechamento da narrativa, gola a forma de um 

eneinamento didátiôo-^fllôíôl» O ÚitlfflO provéu^biô de "A volta do ma 
I I ^ 

» 

rido pródigo" comprova isto, pois está de acordo com a narrativa 
t ' 

sem ter, entretanto, nenhuma intenção moralizante: "A gente não 

deve de èsperdiçar chôro em-antes de ver o defunto" (S,118). O 

provérbio não funciona, aí, como a moral de uma fábula, que en-^ 

cerra a narratiTiae poe fim a discussão, de forma definitiva. Bs— 

tá de acordo, aliás, côm a pôfsonagein, ineapas de enxergai^ a vi- 

àa coíno algo definitiva? Há sômpfô um jüovô lanee, uma üôva Joga- 

da a ser tentada. Na maioria dos casos, o provérbio rosiano é 
i 

exemplar, no sentido etimológico de ser um argumento a mais, mas 

não tem uma função moralizadora, prescritiva. Funciona como fun- 
II 

cionam os prefácios, as epígrafes, as citações, as sub-estórias. 

As vezes terão um sentido parodístico, às vezes parafrásico. Ca- 

be aqui a referência que Franklin de Oliveira fez para as epígra 

fes, e que pode ser estendido a outros tipos de citação: 

"Elas são uma espécie de formulação algébrica 

das histórias:: siglas em arquitrave, clave e 
cimalha das novelas. Acusam o que vai vir;con 

densam a dimensão metafísica, São inscrições" 

que encerram o tema, compendiando-o in nuce , 

As vezes são uma só peça óssea que permite a 
reconstituição do esqueleto da fábula. Outras 

vezes, funcionam como bordão de arrimo: têm 

algo de refrão, ritorneIo." 

"Ao lado, porém, destais epígrafes que, como 

um friso ideológico, encimam as histórias, há 
outras, internas, inclusas— são as quadras, 

as frases ou mesmo as cenas que entram na nar 
ração^gara dar ou mudança ou sustentação de 

tom." 

As epígrafes, as cantigas e quadras, aa citações 

propriamente ditas, como as de Dante e G&ethe, além dos ditados 



e provérbios, especificamente, fazem parte do que Compagnon cha- 

ma de discurso citado, e que percorre as páginas da obra rosiana. 

Toda Citação é wna repetição de um discurso anterior e o que ea-- 

tabelece a diferença entre o discurso anterior e sua repetição é 

o contexto e a intenção com que é repetido, fi preciso distinguir, 

no casa específico do provérbio como um discurso citado, a função 

que ele desempenha no texto. O provérbio pode ser izma prova, um 

testemunho, um exemplo, tendo sempre um caráter persuasivo e pr^ 

curando tirar partido da empatiâ que estabelece com o leitor ou 

ouvinte. Neste sentido, o emprego do provérbio se aproxima do de 

sua origem grega, ou sejsi, é utilizado como um elemento que, por 

sua evidência axiomática, corroborava um processo argumentative. 

Apesar de ser parte de um raciocínio, o axioma (sentença ou máxi 

ma) não se liga ao conceito de verdadeiro, de real, mas ao de o- 

pinião e de verossímil.^ Na passagem do grego ao latim, o pro — 

vérbio deixa de ter o valor de prova e adquire o de enfeite do 

discurso» Na evoluçst-o semântica do ter/no, o que primitivamente 

servia para reforçou* uma argumentaç&o passou a significar norma 

33 
de conduta, saber condensado e inatacável. Em Aristóteles, lê 

Se que o axioma (premissa do entimema) incorpora, indiferentemen 

te, o provérbio e o apotegma, com a mesma função. Portanto,estes 

dois tipos de locução são formas do axioma (gnõmé) e coocorrem 

com suas denominações latinas:: a máxima e a sentença. A relação 

do provérbio com a fábula, a parábola, o exemplo se deve ao cará 

ter didático e professoral que estas formas tôm. Muitos provérbj. 

os podem ser usados como "moral" das fábulas; daí a mistura en 

tre elas. Na evolução do conceito de axioma, tal como em 

pregado por Aristóteles, há uma mudança substancial: de auxiliar 



do raciocínio, usado como iim recurso econômico que considerava o 

ponto de vista do ouvinte ■— dizendo o que ele queria ouvir e o 

que ;)á çonhecia o axioma, sôb as formas d6 provérbio, apote£ 

ma, aforismo, sentença e máxima, passou a significar uma verdade 

absoluta, válida por si mesma. Assim, tornou-se mais platônico 

que aristotélico, mais proximo da cópia que do simulacro. 

Segundo Compagnon, "L'élément formei de Ia cita- 

tion (...) est la rápétition des mots d'autrui."^^ Repetir, por- 

tanto, significa ser fiel, mantendo intacta a autoridade de quem 

é citado e fazendo uma cópia exata. O provérbio, tal como usado 

por Guimarães Rosa, se por um lado é mimético — enquanto é uma 

repetição — por outro não o é, por ser uma repetição transforma 

da, que altera a significação mecânica e imutável que o provér - 

bio adquiriu e, ao fazer isto, rompe a expectativa do leitor e o 

faz duvidar do que lê. Ou seja, o provérbio rosiano é mais simu- 

lacro que cópia, está menos ligado a uma verdade prévia que a um 

procedimento retórico, persuasive, discursivo. Quando Guimarães 

Rosa põe em cena narraitivas como as de Raimundão, João Nanico , 

Nha Ritai Preta^, Aurísio Manquitola, dona Rosalina, Velho Camilo, 

Joana Xaviel, trabalha com testemunhos que atestam a veracidade 

do que se diz na narrativa, corroborando para a sua; verossimi - 

lhança. O caráter verossímil dos provérbios está de acordo com a 

forma como Guimarães Rosa trabalha sua ficção;; sem a preocupação 

de fazer um documentário ou de sustentar uma verdade. Por isso , 

apesar de profundamente lastreado na linguagem de uma região de 

Minas, pode ser reinventado, refeito ou inventado, pois o que se 

pretende com o provérbio não é a sua vinculação a uma verdade 

prévia, mas a sua função narrativa, retórica, para convencer o 
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leitor de que o que lê é plausível. Assim, é como a anedota do 

prefácio; deflagrado, foi-se a serventia. Nõo é eterno, mas cir- 

ounstaneial. Poi» isto, a oada nova aituaçao^ como a anedota,pode 

Sèjí i^epG'tido» Oú, alié /Rô§fliO| ooíitpadltio• 

o provérbio, da mesma forma que as narra'tivas de 

encaixe, as epfgrai'es, as quadras e copias, comenta a narrativa, 

retomando-a ou invertendo-a. Por ser ele uma mini-narrativa, tem 

a mesma função de uma parábola, um exemplo, uma fábula, tal como 

08 conceitua Aristóteles. Ilka de Carvalho, comentando a estrutu 

ra do provérbio, afirma que ele teria dois momentos: o da pergun 

ta e o da resposta. Estes dois segmentos corresponderiam â parte 

desenvolvida e à moral da fábula, respectivamente, chamadas de 

fase ilustrativa e fase avaliativa.^^ Portanto, o provérbio age 

como o faria uma estória mais desenvolvida, interposta à narrati 

va, não com uma intenção de adorno, mas com o propósito de obri- 

gar o leitor à reflexão. Teria, não o tom moralista e sentencio- 

so que lhe é atribuído, mas uma feição metalingüísticai, uma vez 

que reflete sobre a narrativa em que está inserido, como um tipo 

de mise en abyme. De acordo com Pedro Xisto, é o mesmo que acon- 

tece com "... as estórias dentro da estória, a sua teoria e a 

sua prática, num jogo de espelhos que leva ao infinito a ficção 

o que constitui um recurso da linguagem oral, comum na 

ficção roslana, principalmente em Grande Sertão: Veredas.pro 

vái-blo teria, ainda, a característica de funcionar como uma nar- 

rativa exemplar, no sentido de "...conter a chave para a decifra 

38 
ção da escritura que construiu» 

Ê o que se dá, por exemplo, em "A estória de Lé- 

lio e Lina". Este conto é exemplar sob vários aspectos, princi ~ 
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palxnenttí quanto ao emprego do provérbio. Já se fez referência ao 

I episódio do fazendeiro e seus dois vaqueiros, que é simultânea - 

( mente ujna narrativa exemplar e uúiíi sub—dôstiil&díl 9, per— 
1 

' suadir o vaqueiro Lélio, desconhecedor de sua própria dúvida e 
I 

. duplicidade. 

Neste conto, os provérbios ficam por conta de d^ 

na Rosaiina que não os emprega para dar lições de moral, mas pa- 

ra orientar, com sua experiência, a descoberta que Lélio faz da 

vida, do bem e do mal, do amor e da paixão. Seus provérbios fun- 

cionam, como se caracterizou acima, como um comentário em rela - 

ção à narrativa ou ao comportamento do outro protagonista, mos - 

• trando-lhe aquilo que não sabia ver. Vejam-se, por exemplo, os 

provérbios: 

'Boi com cincêrro no pescoço, 4 pêta pel^ 
jar para se esconder, não é?*"(UP,l86) 
ti  «Quando o calor do fogo esquenta a chalej. 

, " i-a, meu Mocinho, tudo vai virando bÔlha...'" 

(UP,225); "— 'Meu Mocinho, tira-se leite é 

onde há pasto... A bôa sacola, aumenta a esmo 
Ia... "•(UP,228); "— 'Cada um que se vai,foge 

com um pouco da gente, meu Mocinho. (UP,237) 
w  'Manda o capim esbarrar de crescer...'" 

(UP,194) 

Dona Rosaiina é sábia, acima das tristezas, do bem e do mal, in- 

capaa de raivas e vinganças, de ódio e paixão. Já encontrou o e 

quilíbrio, o justo ponto entre imaginário e simbólico.. A maneira 

como ê caracterizada é fundamental para que se entenda o uso que 

faz dos provérbios no conto. Vejam—se os trechost 

"Dona Rosaiina declarava estórias que eram tão 

verdadeiras que fu.'^iam do retrato do viver co 

mum; mas as criaturas todas dêste mundo, com 

mais ou menos pressa , quisessem ou não qui - 

sessem, estavam todas encaminhadas para algu- 

ma outra parte.A vivo, ela só falava o que e 

ra preciso. Ou então, o quo era bonito e que 

^  
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para sempre valla, como o bom berro de um boi 

no sozinho do campo, ou o xilixe continuado 

do riacho na ponta branca dag pedrag."(UP,321) 

"E, quando saíà dô lá, Lállo se socorria do a 

Ijiayôo de p&fa a Lagoâ Cima} & 

sentar-se no banauinho baixo» perto de dona 

Rftsalina, escutar o quQ Qla aehagse de ei/s*ni- 

fliaf."lPP. 229) 

"O que as palavras de dona Rosalina abriam e 

ra só uma claridade em seu espírito — uma 
claridade forte, mas no vazio: coisa nenhuma 

para se avistar."(ÜP,215) 

"Assim ao assim, dona Rosalina. que decifrava 
o diário,.."(UP,210) 

"Mas aquela velha senhora sabia tudo, ou já 
tinha ouvido, ou adivinhava..."(UP,199) 

"A ela, sem receio nenhum, contava tudo o que 

estava pensando, era ela mesma quem lhe ensi- 

nava tudo o que êle estava sentindo. A velhi- 

nha sabia, A limpo em qualquer caso, da vida= 

dela mesma, ou das dos outros, tirava um apro 

pósito de lição."(üP,192)(Grifo3 acrescenta - 

dos) 

As lições que dona Rosalina tira das coisas não servem como 

norma de conduta, para formalizá-la ou imobilizá-la. Ao contrá- 

rio, estimulam o movimento, a revelação, o auto-conhecimento. 

Talvez, por isto mesmo, não tenham o formalismo característico 

do provérbio, sua simetria, seu ritmo. Suas lições, seus prover 

bios, obrigam, personagem e leitor, a repensar suas vivências e 

a aprender "o que estava(m) sentindo". São um processo dinâmico, 

não imobilista, exatamente o contrário do,que Antonio Cândido a 

firma se passar em I MalavOjSçlia; 

"A existência dos indivíduos acaba dando a im 

pressão de um contra-senso monstruoso e alie- 

nador, pois ela só se engrena com o que a sa- 
bedoria proverbial anuncia ou estatui quando 

cada um renuncia ao seu próprio destino para 

manter a estrutura imutável do grupo." 

Em "A estória de Lélio e Lina", o provérbio recu 

pera sua intenção original, retórica, funcionando como o elomen 

to que deveria, sob várias formas, convencer o ouvinte/leitor , 

lançando mão da verossimilhança e não da verdade. No conto, os 



provérbios são um efeito do discurso, só existente nele; no ro- 

mance analloado por an-fconio os proy^rtoios veiculam uma 

vepdade e um comportamento preexistentes, eternoís, extra«textu- 

ais, sendo eles próprios anteriores ao texio. Neste sentido, po 

de-se dizer que os provérbios do conto são metafóricos e paródi. 

COS e os do romance são metonímicos e parafrásicos. De acordo 

com o texto, o que dona Rosalina dizia "Eram coisas salvadas,pa 

ra cá, sem demora, as palavras".(üP,192) 

Estas falas proverbiais de dona Rosalina são bem 

diferentes dos provérbios proferidos por Aristó: "— 'Por um 

bom pio, só, tié não vira sabiá.(OP,149), "Quem desfaz, se 

apraz"(UP,200) e por Jiníí^ "— 'O fumo bom por si se vende•".( 

UP,236) Estes provérbios se enquadram nas definições usuais, co 

mo a que se vê no Thesouro da Língua Portuguesa; "Sentença bre- 

ve, que anda na tradição oral, contendo um pensamento moral a 

que se opõe geralmente outro pensamento contrário.Segundo 

Câmara Cascudo, o provérbio deveria ter a função de "... aplica 

çõo educacional, indicações de higiene e medicina preventiva , 

, 41 
(jortesania, leis sociais, rituais domésticos, etc." Basicamejn 

te, o uso judicative ou avaliativo do provérbio é fruto de sua 

estrutura sintética, simétrica, que favorece a sua memorização 

e o seu emprego, 3- sua repetição. ® sua repetição conduz a um 

esvaziamento porque se torna automática. Todas as vezes em que 

uma dada situação se repete, usa-se a fórmula apropriada a ela, 

sem que se saiba o porquê do emprego de tal expressão nem a sua 

origem. Pode-se, neste caso, aproximar o provérbio de uma oração 

cuja repetição é também automática e cuja estrutura é semelhan- 

4?' 
te â do provérbio. Ao desconstruir o provérbio, renovando-o , 



Guimarães Rosa lança mão de uxd recurso tomando-o pelo que tem 

de IneoperadQ, de não repetitivo^ seja pela inovação da íorma / 

fármula, seja pela diferença àe aonieUo^ sêja pelo contraste 

q.ue estabelece, mesmo deixando o provérbio inalterado, com o 

texto em que ele está. 

Em Tutam^ia e Primeiras Estóriag. onde os contos 

são curtos, não há narrativas de encaixe. Este papel fica reser- 

vado aos provérbios que, juntamente com os títulos dos contos e 

as epígrafes de alguns deles, obrigam a uma reflexão sobre ^os 

rsspeotivos textosi^JJratanâo entre o titulo e se^^ ç_o 

-texto, Hoek afirma que, se o título se harmoniza com seu co-tex 

to, há isotopia semântica, ou seja, denotação; se não há isoto- 

pia semântica, o título é conotativo.Isto pode ser estendido 

para os provérbios e epígrafes que nao mantêm, na maioria das 

ve£5es, esta relação de isotopia com o texto em que se inserem , 

mas uma relação de diferença e mesmo de estranhamento. Esta di- 

ferença é patente em títulos como "Antiperipléia", "A vela ao 

diabo", "Desenrèdo", "Os três homens e o boi dos três homens 

que inventaram um boi", título este citado parcialmente no índi 

ce final e no inicial, "Se eu seria personagem", "Orientação" . 

No conto "A vela ao diabo", a epígrafe "E se as unhas roessem 

os meninos?" promove a perplexidade. No conto, o protagonista- 

tem que se decidir entre duas amadas e, por isso, "acende uma 

vela a Deus, outra ao diabo". Se o título antecipa o conto,a e^ 

pígrafe se torna um enigma. Títulos, provérbios e epígrafes aju 

dam na leitura ou na releitura dos textos em que estão, cumprin 

do o que se estabelecia nas epígrafes de Tutaméia. ambas de 

Schopenhauer: 



'"Daí J poiSf como se disse, exigir a primei 

pfieíênõiãf fundada em eei^teaa <^ç 

que, na segunda, muita coisa, ou tudo, so en 

tenderá' sola lua iiUeiraoienU outra»"' 

»"Já a eoBStPução, orgânloa- e não omQndüüa, do 

conjunto, terá feito necessário por vêzeR ler 

se duas veaes a mesma paBeagem* 

Assim, por exemplo, em "A benfazeja", cujo título ê bastante 

bíguo quando cotejado com seu co—texto, lê—se; "Lé e cré, pelas 

ora voltas, que qual, que tal, loba e cao."(PB,126) j "Porém, i_s 

to, nunca mais repitam, nao me digam: do lobo, a pele» e olhe 

lá!"(PE,129) Neste conto, o narrador recrimina a cidadezinha,vi 

larejo pobre, por excluir, por medo, a Mula-Marmela, como se e 

Ia fosse lobo em pele de cordeiro. Além de ier livrado a cidade 

do Mumbungo, seu marido, facínora e assassino, guiava agora o 

cego Retrupé, seu enteado, tão raivoso quanto o pai, temido pe- 

la cidade. Ambos, Mula-Marmela e Retrupé são diferentes e iguais, 

"lé e cré, loba e cão". Bm "Darandina", os provérbios acompanham 

o clima de loucura de todo o conto, misturando o não-senso e o 

humor: "De manhã, todos os gatos nítidos nas pelagens..."(Pe, 

136), "Disparatou maisr — 'Minha natureza nõo pode dar saltos? 

...'"(PE,146), "Do alto daquela palmeira, um ser, sd, nos contem 

plava.146) Em "Antiperipléia" os provérbios têm uma função 

narrativa, como já se viu. "O roto só pode mesmo rir é do esfar 

rapado"(T,14) comenta a relaçSo do cego e seu guia, enquanto es 

te outro, "tenho e não tenho cão, sabe?"(T,15) alude ao beco 

sem saída em que estava o guia:, preso por ter cão, preso por 

não ter cão. Nestes e em outros contos, prove'rbios,epígrafes e 

títulos dialogam com os respectivos textos e obrigam o leitor a 

reler os contos, de acordo com os conselhos de Schopenhauer.São 

elementos que aceleram a din&mica textual, o movimento sempre 



incessante do sentido. 

Irene Gilberto Simões, mim capítulo de seu livro, 

analisa a relação entre humor e provérbio em Tutacéia, chegando 

a exemplificar com a aná,lise, inclusive, de alguns contos de 

Primeirss Estóri^^s e de Est&s Egt($y'í5S« SêgUftdo 9. Siutorâ, os 

provérbios dos contos de Tutami^ia, especialmente, se aproximari. 

am do bhiste, misturando a comicidade, o humor, o insólito,a pa 

ródia, a desautomatização da linguagem. No entanto, a autora 

tende a simplificar suas considerações ao afirmar que alguns 

/ I 

contos ' podem eqüivaler a provérbios' , retomando uma considera 

çio já levantada por Suzi Sperber para "O Durrinho pedrês"' , 

como se viu anteriormente. Vejam—se as duas afirmaçoesí. 

"Muitas estórias de Tutaméia podem ser sinte- 

tizadas por expressões populares: o feitiço 

contra o feiticeiro ('A vela ao Diabo','Tapi- 
iairauara') quem ama o feio... ('Reminisção*), 

remar contra a corrente ('Azo de Almirante' , 

•Sota e Barla') entre outros." 

•^Faz parte da exemplaridade da ação do burri- 

nho; faz parte das características do enredo, 

que poderia chegar a ser a extensão de um di- 

tado: 'Não se deve nadar contra a corrente 

(maré)!^ 

O que importa ressaltar, entretanto, é a função paródica que o 

provérbio exerce no interior dos textos, caracterizada por Ire- 

ne Simões como uma atividade de desautomatização^ da linguagem,u 

ma vez que o provérbio e assemelhados operam como "«..síntese 

da estória ou como um procedimento da construção da narrativa" 

como se procurou mostrar até aqui. 

A razão de se falar em "provérbios e assemelha - 

dos''é que é muito difícil distinguir entre as diversas formas , 

ou diversos nomes, sob que se apresenta o provérbio. Apesar das 

variações, de forma, de nomenclatura e até de conteúdo, o que 



importa é a fimção exercida no texto., tal como se caracterizou 

neste capítulo. Assim, poáê~ôe ôõASidôfftf ÔÔMÕ pi^ôV^i^biôâ, mesmo 

que Aão ô sejam fofmalmQnte, os elementos constituinte o do que 

Àtj 

Costa. Lima denoiíilna_ "cobra afçrismátiça" , como surgeo} em 

"Estória 3", "Vida ensinada" e no prefácio "Sòbre a escova e 

' a dúvida",^ além de outrost 

••Joãoquerque se sentou, fez porção de caretas. 

Nunca aprendera a não cuspir, não podia mais 

com tantas causas. Que quer dizer: os pés no 

chão, a mão na massa, a cabeça em seu lugar , 

os oJshos desempoeirados, o nariz no que era 

de sua conta."(T,?2} 

"Devagar e /fiânsò sê desata qualquef enli^õ.êâ 

pèrâr vais entender, Janeiro afoía q 

que dezembro endurece, as pessoas sa encaixam 

nos veros lugares,"(™,i85) 
11,,. 'Senhor, fiz tudo — as batatas estan 

do plantadas, os macacos penteados, já fui sa 

indo, vi que o senhor não está na esquina, ba 
nhei-me na caixa de fósforos, o boi se amolou, 

o outro também, os porcos idem, foi lambido o 
sabão, e a Lherda e Nherda fui, cá estou (T , 

155) 

Greimas, no capítulo "Los provérbios y los di - 

chos" tece algumas considerações interessantes sobre o provérbio;. 

em primeiro lugar, que ele é discurso citado, comportando,no àis 

curso oral, mudança de entonação, a ser substituída por aspas no 

discurso escrito. 

Em segundo lugar, 

ser reforçada por 

Em suas palavras;; • 

"En Ia lengua hablada, los provérbios y los 

dichos se distinguem netamente dei conjunto 

de Ia cadena hablada por el cambio de entona- 

ción; se tiene Ia impression que el locutor a 

bandona voluntariamente su voa y toma otra pa 

ra recitar un segmento dei discurso (dei ha - 

bla) qu^g^o le pertenece, sino que cita sola^ 

mente." 

que tem uma estrutura rítmica binária, podendo 

oposições lexicais, como no exemplo; "tantas 

cabeças, tantas sentenças". Em terceiro, o caráter arcaico dos 
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provéripiQ^ gg como "Bra uma ves" que,8e dão aos 

relatos uma dimensão mítica, exercem também uma função metalin - 

gllístiça, For dltiíBO, a estrutura toinária corresponderia a uma 

estrutura de pergunta e resposta, aberta e fechada ao m0smo tem- 

po. Greimas considera ainda ser possível a equivalência da estru 

tura binária com um mundo equilibrado e em repouso. 

Luiz Costa Lima, ao analisar ó' provérbio em Gui- 

marães Rosa, lança mão da teoria de Milner, para quem o provér - 

bio teria uma estrutura quadripartite, com quatro segmentos se - 

cundários, agrupados dois a dois. Trata-se, portanto^ de uma am~ 

pliâçao da descrição proposta pof (Jrôimas. Todo provérbio teria, 

pois, esta estrutura quadripartite. Mais â frente, entretanto, o 

autor cita frases proverbiais que não obedecem ao esquema propos 

to, relativizando-os 

"A listagem ainda muito cresceria se não eli- 

minássemos as frases que, embora de efeito 

proverbial, não se enquadram na definição de 

Milner. Possuidoras de dois e não de quatro 

termos, elas seguem o princípio de simetria 

do provérbio, mas não obedecem ao seu desdo ~ 

bramento. Cito algumas destas formações,extre 

mamente abundantes:; "" 

1) 'Idade é a qualidade', p.45; 2) 'A aventu- 

ra ê obrigatória', . 74; 3) Num ninho, nunca 

faz frio', p. 84," 

O próprio George 3. Milner, no final do artigo citado por Costa 

Lima, admite que muitos provérbios possam apresentar uma estrutu 

ra reduzida, decorrente de uma forma quadripartite cuja origem 

se perdeu. Segundo o autors 

"Au lieu d'Ôtre explicite ou dóveloppée, une 

locution peut au contraíra être abrégée ou ré 

duite. II arrive en effet qu'elle soit si 

l}i.6n connu-G ©"t sx ^nciGnii© q^u.*gX1© jig soii# 

que rarement citée en entier. II se peut done 

qu'une locution quadripartite^ familière ne 

soit employée qu'à demi-mot."'^ 
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Portanto, ainda que a estrutura mais comum do 

provérbio seja ^ quadripartite, ele pode ter outras formas. 3em 
I 

perdei» a gua força proverülal, ele pode sursir 8oü formas üife - 

rentes, pois o quê intêfêssa ^ ô seii Gonteúcio 6 a sua intenção . 

Sua especificidade decorre disso, comportando até mesmo uma dife 

'renciação de entonação e de grafia, as aspas, como indicou Grei— 

mas. A função proverbial decorre da sua inserção em um contexto 

onde adquire uma função narrativa e dialógica. O provérbio sofre 

uma mudança de estatuto: em vez de ser apenas um enunciado, pas- 

sa a ser do âmbito da enunciação, perdendo a sua neutralidade 

fomit Apesar de ssr, aegundo Milner, uaa íóraulft, o provérbio 

é, essencialmente, um conteúdo.. O fato de ser um discurso práti- 
1 

CO, contextual, dá ao prov^érbio um valor discursivo que outras 

formas estereotipadas, outros clichês ou frases feitas não têm. 

Bllhler, citado por Costa Lima, confirma o emprego discursivo do 

provérbio; "O sentido da frase está, pois, desligado das circuns 

tâncias locais da situação verbal, mas não das temporais: está 

51 
livre do aqui, mas não do agora". • Se o provérbio pode ser con- 

siderado um discurso citado, seu surgimento no discurso adquire 

iim estatuto metalingü.ístic.o e, ao mesmo t6mpo, voltado para o 

leitor. Bakhtin nos afirmai que "O discurso citado é o discurso 

no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo , 

um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enuncia - 

ção."^^ Mais à frente, acrescenta: "Há diferenças essenciais en 

tre a recepção ativa da enunciação de outrem e sua transmissão 

no interior de ura contexto. Além disso, a transmissão leva em 

conta uma terceira pessoa — a quem estão sendo transmitidas as 

enunciaçoes citadas.Assim, ou o provérbio é empregado como 
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paráfrase ou como paródia, ou seja, levando cm consideração a 

erença (^iiís autor e leitor têm neste tipo de linguagem, ou a des- 

crença amboSj ou pêlô JôêflôS UÍR, "tGfll. Ê 6 91)5 ÍÍ0SGl?tínÇQ. ^116 

possibilita a irrupção da parádia e, como sua decorrência, do hu 

mor. Ambos são irônicos e desconsiru-bivos, èncarregando-se de de 

molir a feição didática do provérbio, sua tendência conclusiva e 

seu caráter de resignação e fatalismo» S a intenção parodica cj^ue 

- permite a Guimarães Rosa utilizar uma "forma séria" para transmj. 

tir seus paradoxos, sua ironia, seu hojnor, sua visão de que nada,, 

realidade, ficção, ser humano e linguagem, está pronto e acabado. 

Aô eontráííid, tudo está em movimentei Yejam-ae os provérbios; 

"Todo abismo é navegável a barquinhos de pa - 

pel", "Para córrego cheio mais vale homem muj. 

to ébrio, em cima de burro mui lúcido", "Só a 
gora é que vejo o ruim de se estar no mato 

sem cachorro", "Ninguém não enxerga um palmo 
atrás do seu naria", "Lá não se ouvem:; terrs 

de um maltrata seu mensageiro", "Juízo e amor, 

juntos, não é coisa' demais, meu Mocinho?", 

"Sua alma, sua calma...", "Pondo os bois atrás 

do carro e os chifres depois dos bois", "Pre- 

venido para valer por quatro", "A luz é para 

todos; as escuridões é que são apartadas e di- 

versas", "De manhã, todos os gatos nítidos nas 

pelagens,.., "Do alto daquela palmeira, um 

ser, só, nos contemplava", "O pior cego é o 

que quer ver", "Tanto vai a nada a flor, que 

um dia se despetala", "Deus é que sabe o por 

não vir", "Cerrando bem a boca é que a gente 

se convence a si mesmo", "A bonança nada tem 

a ver com a tempestade", "Ia, a cada vez, exa 

to, ficava vendo vapores", "O pão é que faz; o 
cada dia", "A gente quer mas não consegue fur 

tar no peso da vida", "Os relógios todos, de 

madrugada, são gaios mudos", "Retomei o pouco 

falar de quem teme e não deve", "Sempre pode 

haver alguma coisa sob as cinzas — brasas ou 
batata assada.", "A vida, que goteja semprre 

era pedra dura,". 

Em "Uma estória de amor", os provérbios parecem 

ser de tipo tradicional, sem a intenção paródica que se apontou 
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anteriormente. A maioria pertence a Manuelzão» mas é o velho Ca 

miIo quem os utiliza em primeiro lugar, ainda que sob a forma de 

quadrag, cuja estrutura é semelhank h, dos proY^rbigsi, 

'ô bicho que iem no campo, o melhor é sa-r 

riemas que píifôôô eo/a 9.9 iflêhinüô, roxêândo as 

cor morena,(ÍM, 128) 
'Suspiro rompe parede, rompe peito acaute 

lado; também rompe coração, trancado e acadea 

do... "'(MM,129) 
"  'Aí vem um rapazinho, calça preta, remen- 

dada:. é bestagem, rapazinho, que aqui não ar- 

ranja nadai..."* (MM,129) 
'Minha cabeça, tá doendo, meu corpo doença 

tem, Quem curar minha cabeça, cura meu corpo 

também..."' (MM,129) 
"  'O bicho que tem no mato, o melhor é pass' 

o-pretoí. todo vestido de luto, assim mesmo sa 

tisfeito... (MM,129) 

A função das quadras é a mesma dos provérbios, das estórias de 

encaixe, de cantigas e epígrafes de outras narrativas, passando 

a valer, em sua síntese, por outras tantas estórias que tivessem 

outrora finalizado. Diz o narrador: "As quadras viviam em redor 

da gente, suas pessoas, sem se poder pegar, mas que nunca mor - 

riam, como as das estórias. Cada cantiga era uma estória."(MM,229) 

Diferentemente dos provérbios, as quadras do velho Camilo não ti 

nham um efeito imediato, instantâneo: eram para serem lembradas 

mais tarde, decifradas e entendidas. Veja-ses "S<5 se a gente 

guardasse de retentiva cada pé-de-verso, então mais tarde era 

que se achava o querer solerte das palavras, vindo de longe, de 

dentro da gente mesmo."(MM,129) Os provérbios que cabem a Manuel 

zão refletem o seu caráter grave, a sua desconfiança, sua conten 

ção que o faz temer as estórias de Joana Xaviel, capaz de "sedu- 

zir" e "gerar torto encanto". Manueliaão, para quem "Todo prazer 

era vergonhoso, na mocidade de seu tempo"(MM,I39), expressa a du 

reza de sua época, de antigamente, usando uma seqüência de pro - 
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v^rbios, quase uma "cobfâ- s£ôi:*ÍülttátÍOS."t 

"Tudo sô esfliigava òôiwedido aasim — ôéin 

tava não c[ançava."(MM,139) 

"Coisa boa^a- gente come é em pé, âs pressas , 

intervalos, kh alogria do pobro é um 

só: lima libra de carne e um mocotó... 

139) 
"Macaco não tem dois gostost asooviar e pular 

de galho..." (MM,139) 

"O destino calça esporas."(MM, 1.39) 

Manuelzão tem medo da opinião alheia, está sempre se defendendo. 

Cabe a ele, e a suas reflexões, a permanência do bom senso,o em 

prego tradicional dos provérbios, a prudência e a praticidade de 

cada um deles: "Tinha-se de estar sempre com um olho no prato, o 

outro no mato."(MM,165) e "Mais SBtes trabalhar doaingo do quê 

furtar segunda-feira."(MM,166) Toda a contenção de Manuelzão faz 

contraponto com o movimento da festa, seus paradoxos, as cantori 

as: "Se mandar chorar eu canto,/se mandar cantar eu choro,/se 

mandar m'embora eu fico,/se mandar ficar vou m'embora."(MM,152), 

as estórias de Joana Xaviel, cuja origem/verdade Manuelzão queri 

a mandar pesquisar, O Romango do Boi Bonito, cantado pelo velho 

Camilo, a duplicidade narra^tiva, que alterna a vos de Manuelzão 

com a de um narrador extra-diegético. A figura de Manuelzão é a 

do fundador, do homem que, apesar do constante movimento, insti- 

tui o centro, o." lugar sagrado, onde o ciclo da vida se completa: 

a casa, os currais, a igreja, o cemitério. Tudo isso se liga ao 

fato de Manuel Roiz ser o portador do senso comum, através dos 

provérbios e de um ideal de vida tranqlMlo, centrado: "Era precj. 

so a gente possuir base do seu, com volume, Ter dinheiro, muita 

terra e gado, e braços de homens pagos, e dar-se ao respeito,ad- 

ministrar política."(MM,142) 



Posição semelhante â de Manuelzão, apesor de mui 

to ínais ôomplêya, 4 a de Riobaldo que, ab initio, é sujfeitô e ob 

jeto de seu próprio discurso, além cie ser o eixo ao redor de aue 

"tudo gira e adquire seniido. A íftâiôi* |>ôi;'e6RtagêJH dê üSo do pro - 

vérbio cabe a Grande Sertão; Veredas o que, além indicar a exten 

são do romance, assinala a preferência do narrador por este tipo 

de locução, e o emprego em sentido diferente daquele indicado pa 

ra outros contos. 

Dentre os autores citados anteriormente, quatro 

deles chamam a atençao para o caráter fechado, circular, conclu- 

sivo do provérbio» Dentre eles, Greimss, como se viu, além de ca 

racterizar como "atemporal" a sabedoria do provérbio, que assim 

adquire características eternas, também destaca a estrutura de 

54 
pergunta e resposta, aberta e fechada que ele tem. Costa Lima, 

além de atribuir.ao provérbio esta intemporalidade, aproxima-o 

do mito, cuja preocupação é colocar uma situação passada, anteri 

or, para destacar a superioridade da situação presente, e aproxi 

xaa-o também do enigma, que propSe perguntas que pedem uma respos 

ta. Já o provérbio, segundo este autor, apresenta uma resposta 

' 55 
ao mesmo tempo em que esconde a sua pergunta. Se a sua estrutu 

ra lingüística é fechada, na medida em que a resposta limitaria^ 

a abertura proposta pela pergunta, mais ainda o é a sua funciona 

lidade, uma vez' que o provérbio atua como uma resposta pronta pa 

ra todas as ocasiões. Se em vários contos o provérbio tem uma 

função diferente, paródica, em Grande Sertão:. Veredas terá uma 

feição parafrásica, de reiteração de valores ("Pessoa limpa, pen 

sa limpo"(GSV, 113)),(o Q"® feito, também, em ponto maior , 

pelo romance.) Como já se referiu, o romance é uma grande respos- 
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ta que Rlobaldo dá a uma possível pergunta de seu interlocutor,o 

aue Gxplioa O travessão Iniclali Formalraenlie, o romanGe tcin § ea 

tputura — feehada de um provérbio e, por ser a fala de um bó 

é tambéíD concluaivoi. é um& "<iüêãt^O fOOha^a'SNo inaig tra 

dicional e conservador pode-se associar mito, provérbio e roman- 

ce. 

Tanto o mito quanto o provérbio cumprem uma fun 

ç5o ideológica de mascaramento da realidade, seja ela social ou 

ficcional, A fala de Riobaldo se faz como uma eliminação de quaj. 

quer possibilidade de questionamento» Sob um aparente diálogo, o 

que transparece é o monólogo de Riobaldo, realçado pela subseryi 

%ncia do interlocutor oculto, e a sua autoridade. Segundo Teresi 

nha Souto Ward, 

"... Riobaldo é um narrador autoritário. Sen- 

te—se à vontade para opinar sobre pessoas e a 
contecimentos e utiliza grande námero de afo- 

" rismos e provérbios para expressar sua posi - 

ção em face dos freqüentes c^flitos morais 
e-metafísicos em que se vê." 

Esta autoridade, como se pode ver, ultrapassa o uso de provérbi- 

os e acaba por atribuir, a toda a narrativa, este caráter conclu 

sivo e assertivo. V 

Antônio Cândido, num trabalho sobre Grande Ser - 

tão: Veredas:, conclui q.ue, se o leitor nao se identifica com Jo- 

sé de Arimatéia, personagem de Mário Palmério, identifica—se com 

57 
Riobaldo, e chega a afirmar; "Nós somos Riobaldo»». . Tal identi- 

dade deve-se à profunda complexidade da personagem que, como o 

leitor, constrói uma narrativa para juatificar-se e apresentar - 

se uma resposta, seja a nível comportamental, seja a nível lin - 

gliístico. Entre imaginário e simbólico, o narrador opta pelo sim 
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bólico: entre o jagunço a quem toda violência era permitida e o 

56 
narrador cu^a linguageni tudo fiCS—86 COIR ô Sô^undo» 

Da mesma forma, entre uma linguagem livre e uma linguagem este- 

reotipada, fica-s0 com a côrtôss 0 forfliuls- prov<frbi&i8i O que 

se pretende realçar é a adequaçao da linguagem ao narrador e 

"autor" do romance. Há, nele, além do uso intensivo de provérbi 

os, o funcionamento "proverbial" da narrativa, que atua como um 

mito ou discurso ideológico, suprimindo as perguntas, A grande- 

za do romance decorre de que, apesar de dirigir-se ao interlocu 

tor ou ao leitor, dirige-se principalmente a quem o narra, para 

"aquietar o seu temer de consciência' , ainda que a duvida per — 

sista sempre. , 

O discurso de Riobaldo, além de autoritário, é 

também um discurso persuasive e, portanto, ideologico» Ao ini- 

ciar sua fala, Riobaldo parte de uüia situação de fato: é chefe 

jagunço e fazendeiro respeitado, Ê, pois, instalado nessa posi- 

ção de proeminência que volta ao passado,tomando-o como justifi 

cativa do presente. Durante toda a narrativa, há inúmeiros tre - 

chos em que Riobaldo fala de seu remorso. Qual,entretanto,a cau 

sa do remorso? Sua razão é a morte de Diadorim. Egte é filho de 

Joca Ramiro e o herdeiro natural do poder do sertão;além disso 

era o amor homossexual de Riobaldo, proibido e condenado.Ao dej. 

xar que o "amigo" morresse na batalha do Tamanduá-tão,não inter 

ferindo em seu desenlace, Riobaldo, sem o saber, deixa que mor- 

ra a mulher desejada e a possibilidade de acesso ao poder junto 

com Diadorim. Se ele/eIa,como mulher,vivesse, haveria a possibi, 

lidade de unir o átil ao agradável.Mas como Riobaldo só sabe de 

seu verdadeiro sexo no final, e por isso só o revela aí, quando 
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não há maia volta, persiste o remorso. Hiobaldo se reconhece como 

ô vôi^dadêirô s único eulpado pQla morte de Diadorira. 

No en-tanto, saa narfativa, pepsuasiva, ^uet» còn- 

vinoef p l0Ít9P e a si tnesmo de que nâo teve calpa; de que foi 

üM jôguêtè na /aãô dô destino, ou de Diadoriini de que não teve 

I vontadej de que houve interferência do demônio, pelo pacto» de 

que ele Riobaldo, jamais desejou o poder do sertão; de que não 

desejou a morte de Diadorim; de que não tem consciência do qxie 

narra, não sabendo fazê-lof de que é um pobre barranqueiro, vol- 

tado para a religião, especulando iddia ou um cavaleiro andante, 

Keloso dos interèsàês ê da vôRtadi alheioBi Diálogo e monólogo,! 

narrativa de Riobaldo tem dois destinatários explícitoat o inter 

locutor e si próprio. A figura do interlocutor é, como já se viu, 

subserviente, destinando-se a confirmar aquilo que o narrador 

quer ouvir e a assumir função idêntica à da narrativa como um t^ 

dot falar o que o narrador quer ouvir, convencê-lo daquilo de 

que quer ser convencido. Não é por acaso que só há um narrador e 

que sua "verdade" seja a única. O romance adquire, pois, foros 

de verdade e boa parte da crítica se voltou para a realidade 

do texto comparando-a e justificando-a com a realidade do sertão 

, O romance se diZ'. mimetico 6 crítica o endossa, ressal 

tando a sua fidelidade ao real. Grande Sertão; Veredas, apesar 

de sua genialidade, tende máis para a cópia que para o simulacro. 

Daí ter-se afirmado anteriormente que as referências metalinglií_s 

ticas quanto à dificuldade no "contar" tivessem um estatuto dif^ 

rente do de outros textos. Aqui, tais referências são menos meta 

lingllísticas que alhures e, portanto, menos ficcionais. São, is- 

to sim, um recurso para se atestar a suposta dificuldade que o 
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nappadof tea e/n ordonar a sua fala, em recuperar sua memória g 

em conseqúêncla, psira se 6YÍcl$üCi9-ir iftoc^noi&i su^ í^us^ncia 

dô culpa, apêsap dô femorso. 

Põi^ istô flies/no, o romance se aproxima do mito e 

do provérbio. Na medida em que se indetermina temporal e espaci- 

almente, paradoxalmente ancorado a um espaço e tempo próximos do 

leitor, o romance adquire o caráter de fluidez e de verdade que 

o mito e provérbio têm. Traduz uma sabedoria imemorial e coleti- 

va, de que Riobaldo é apenas o porta-voz, oscilando entre o con- 

creto e O abstrato, o particular e q universal» A estrutura úq 

romanos, em que a narração é feita por um narrador a um interlo- 

cutor, por sua vez encarregado de transmiti—Ia ao leitor, é uma 

forma de dissolver a suâ origem e de dividir responsabilidades . 

Como no provérbio e no mito,quem;se torna responsável,"dono" do 

romance? Todos três acabam por diluir o sujeito do saber. O roman 

Ce, e suas verdades, nao pertenceriam a Riobaldo ou ao interlocu 

tor, mas também ao leitor, à comunidade. Exatamente o que ocor- 

re com o provérbio e o mito como nos atesta Philippe Boyer; 

"Portanto, é antes como um lu^^ar que seria pre 

ciso entender o mito, lugar onde teria vindo 
condensar—se um saber qúe, por ser sem sujei- 

to, remeteria como que por curto-circuito, à 
verdade da quàl ele se origina, Há certamente 

na narrativa mítica, como na narrativa roma - 
nesca, um conteúdo de saber." ^ 

Ideologicamente, Grande Sertão:. Veredas funciona 

como o provérbio e o mito. Assim, aproxima-se mais da paráfrase 

que da paródia, mais da cópia que do simulacro. Torna-se uma es- 

trutura fechada, uma resposta já pronta, já sabida. Lembre-se 

que a narrativa de Riobaldo é posterior à vivência. Os provérbi- 

os utilizados e a estrutura proverbial do romance não se desti - 



185 

na/n a reXativizá-lo, como em outros textos de Guimarães Rosa^mas 

a cofliproyá-lo, atestawolo-lhe a vôrâôidâdô. Não. tSm a função ve - 

roBslfliUhante proposta por AristoDeles, ma a de aer a prdprla 

YQrflafle» O einprego de prov^rbip^ ^ a êâtii^utufa tti*ôvêr'bial do x-o- 

mance ao§ntuaiD a complexidâdô d€ âO téülto i âo âêâti- 

'no humano, a maneira como o homem busca formas e fórmulas para 

se explicar, se conhecer e se justificar; como opera o processo 

de reconhecimento/desconhecimento da ideologia, como tenta, atra 

vés das imagens de outros e da projeção da pró,pria imagem, um e— 

quilíbfío precário, sd possível através úq lingw^gçia.Mes 

mo sabendo que as respostas serão sempre provisórias, frágeis,fa 

zendo-se e desfazendo-se como recados emitidos e recebidos, num 

processo contínuo. Porque, afinal, o que existe é homem humano . 

Travessia, 
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32. Effl Aristóteles encontramos a origem da vasta nomenclatura 

que diversos autores dão como sinônimos de provérbio. S o 

caso, por exemplo, de Pr. Domingos Vieira, Jorge Sintes 

Pros! Câmara Cascudo, André Jolles, Ilka Valle de Carvalho, 
Alfredo Bosi, C. P. de Freitas Casanovas. Os vários termos 
equivalentes a provérbio, se ligam a duas origem que,no fun- 

do se confundem: a de REPETIÇXO (o ditado;, o que o mestre 
ditava nas suas lições; exemplo: os exempla medievais; am- 

bos têm o sentido de paradigma; refrão e rifão que, junta- 
mente com £stribi]Jio, mantêm clara a idéia de repetição); e 

a de AXIOMA (parêmia; breve alegoria, provérbio); máxima; 
sentença moral, através do latim maxima sententia. que aca- 

bou por igualar os dois termos, máxima e sentença; apotegma; 

no sentido de sentença; aforismo; na acepção de sentença 
ral máxima; provérbio: que em grego é equivalente a apote£ 
ma e a aforismo — o termo.grego para,provérbio é paroimia.) 

O que devia ser repetido o seria por axiomático, ou seja,por 
constituir uma premissa imediatamente evidente, que se admj. 

te como universalmente verdadeira, sem exigência de demons- 

tração. A palavra empregada por Aristóteles é gnoraé. tradu- 

zida normalmente por máxima, mas que prefiro tomar no senti 

do de axioma, do qual vêm os outros empregos. Se, para A- 
ristóteles, a a:nomé era parte da argumentação e visava con- 

vencer o ouvinte, como uma foi-ma de raciocínio, com a evolu 

ção adquiriu o sentido de autoridade, de moralidade e de ir 
refutabilidade, assumido pelas várias palavras equivalentes. 

O provérbio, por isso, é associado à parábola, à fábula, ao 
testemunho e reafirma seu caráter repetitivo, presente na 

sua estrutura binária ou quadripartite, na rima, na simetri 

a, no ritmo. 

Em Aristóteles, a função do provérbio é persuadir e atestar 
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a idoneidade de que/n fala. liem a mesma atribuição que o tes 

temunho, o exemplo* a parábola, a fábulai Todos têm origem 

nQ entimema que Aristóteles define como "um silogismo orató 

rio" 0 no exemplo, que ôoflCêitua Côfiiô "Uflia indução orâtó » 

fia", Diz ainda Aristóteles: "Enfim, é pelo discurso que 

pereuadimQs, sêmpi^ê <i\xè deaionstrames a verdade t\x t <^110 pa- 

reçe ser a verdade^ de acordo com o que, sobre cada assuntoj 

é susceptível de persuadir." O provérbio eqüivale a um tes- 

temunho; "Os provérbios são também testemunhos, como disse- 

mos." Mais â frente, acrescentas "Há duas espécies de exem- 
plos; a primeira, que consiste em referir fatos anteriores, 

a segunda, que consiste em invenções feitas pelo orador. Ne 

ta última, distinguimos entre a parábola e as fábulas esópj. 

cas ou líbias." 

"A máxima é um meio de traduzir uma maneira de ver, que não 

se refere a um caso particular, por exemplo, ao caráter de 

Ifíorates, mas ao universaii»»" resulta ^^e,s^0Qiv 

os entlmemas espécies silçgiwçp gçbre^estas q«eçt«Ç5,^g 

C0nClU8ÕeS e premissas dos entimemas são máximas^ desde 

que tôhiia desaparecido a forma do silogismo." 

Este trecho de Aristóteles antecipa a possibilidade de se u 

sar o provérbio truncado, isto é, sem que tenha a sua forma 
quadripartite, proposta por Milner. O que interessa é a fun 

ção desempenhada pelo provérbio. 
"Quanto às máximas que, sem terem nada de paradoxal, não 

possuem toda a evidência desejada, acre seentar-se~á a elas 

o porquê, o mais concisamente possível. Em tais casos,emprje 
gam—se a propósito os apotegmas lacônicos e enigmáticos, c^ 

mo se se disser, à maneira de Estesícoro entre os lócrios : 

"Não deveis mostrar-vos descomedidos, não vão as cigarras 

ficar reduzidas á terem de cantar na terra." 
"Certos provérbios fazem as vezes de máximas, por exemplo 

este: 'Um vizinho ático* 

para Aristóteles, a fim de que o discurso persuada,torna—se 

necessário que se utilizem recursos como o entimema, que se^ 

jam parte dele, como as máximas, oú se equivalham a ele, co 

mo o exemplo e suas espécies, as parábolas e as fábulas, ou 

como o testemunho, o apotegma ou o provérbio. Todas estas 

formas são, portanto, equivalentes, e têm a mesma função no 

discurso, de demonstrar a verdade ou o que parece ser a ver 

dade. Interessa, portanto, a verossimilhança do discurso 

Com a evolução dos termos e conceitos, tais formas ganharam 

foros de verdade, donde o seu tom moralista, conformista,au 

toritário. O sentido do termo "sentença" liga-se â decisão 

judicial; era a palavra final do juiz. Como "última palavra" 

a sentença e, por extensão, o provérbio e todos os outros 

termos correlates, incorpora a autoridade e adquire um va - 

lor mais geral e definitivo. Assim, muitos provérbios podem 

ser usados como "moral" de fábulas, encerrando o assunto 

com "fecho de ouro". O próprio provérbio teria duas partes; 

uma equivalente â parte desenvolvida da fábula e outra cor- 

respondente à moral. Na evolução do provérbio e de seus e 

quivalentes, observa-se que, de auxiliar na persuasão do ou 
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vlhtê, na fiuiçãs da aais u» afguaentô, êle se tornou a pró- 

V^râaae, eo« valof de mito. Om 'nito,í que trans 

cende o raciocínig para ser uni dogma. Às ciíaçSeB acima fo" 

ram retiradas da Retórica» 

ARISTÓTELES, Arte retórica e arte poética. Rloi. Tscnoprint, 

/s.d.A p» 43, 44» 107, 166, 169, 171, m. 

33. Em Compagnon, cujas colocações foram fundamentaig para o de 

senvolvimento destas reflexões, há todo um capítulo em que 

se relê Aristóteles e onde se analisa a evolução do concei- 

to de provérbio a partir do conceito de gnômé, aristotélico, 

incorporando os conceitos de provérbio, máxima, apote^ma, 

etc,, No mesmo capítulo, o autor mostra como o mythos platô 

nico foi substituído pela gnSmé aristótética, que é ã 
secularização de um elemento discursivo que preenche funções 

análogas." Quando, na passagem da Idade Média para o Class^ 

cismo^ se passa da auctoritas para a citaçao, o processo se 

rôpêtô. Vfijaai-Ü? os ti-eoncs extraídps Qoffipagnoa» 

"La gnSmé. qui deviendra Ia maxima sententia médiévale, l«af 

firmation divine ou démiurgique incontestabeie et incontes - 

tée, et qui se scindera plus tard, dans le français classi - 

que, en deux succédanés lalcs et hybrides. Ia maxime et Ia 
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C0NCL05S0 

Guímarãea Rosa i um autor de clifícli classifica 

Ção. Na verdade, não existe um rótulo oapaz de apreendê-lo e de 

revelá-lo num átimo. Regionalista? Modernista? Instrumentalista? 

Qualquer om desses nomes é parcial e, privilegiando um aspecto , 

ignora todos os outros. Talvez o melhor seja encontrar um termo 

íue, pgr sua amplitude, seja capa®, de descrever a obra rosiana 

sem procurar cireunsemé-la a uma época, «aa tenálncia, um esU 

Io. Que procure captar o modo como ela se elabora, se refaz, se 

traduz, revelando sua dinâmica, seu movimento, sua permanente no 

vidade. B a maneira como a obra rosiana se faa, e como se deve 

lê-la, é feito um ato de amor, sempre novo e surpreendente, ape- 

sar de muito antigo e ritual. 

^ A essência de sua obra é a língua, com tudo o 

que ela tem de reneticão. de tradicional, de cópia, e com tt^o 

que original, de Inventivo, de ^Imulacro^.g^ uma construção / 

e uoa desoonstração, de mudança e de permanência, que : 

gua"cornojMjJistrameRto para trazer do nada a ficção, como o Li- 

corne de Guimarães Rosa; "'Oh, êste e o animal ^ 

que não existe...'" (T,9) Assim é a sua ficção: tão densamente ^ 

carregada de realidade que, ao se querer tocá-la, desfaz-se por / 

seí^ma realidade de palavras. 

Ê o recado do morro, já referido. Tirado do na- 

da faz-se de palavr^ Cada versão é uma tradução, uma leitura 
V  

diferente a que cada receptor/narrador incorpora elementos concre 

tos de sua vivência, fazendo cora que a versão inicial seja ape - 



nas ma,i3 uma das versões. Se se pôde di/.er que o recado (unoion'i 

va coíDo Í3- niRliáfora. do "texlio literário| "trBníífor.TT-jido—ro initírtex 

tualmente em novos textos, pode-so toniií-lo como metáfora do (loo- 

centramento que Guimarães Rosa impõe à língua e à ficção, Não hrí, 

o/D sua obra, um texto que seja matriz do outro» Sho todoii vcrnoc*:! 

ém que os mesmos elementos são sempre trabalhador: a relaçuo da 

linguagem com a realidade,^a reflexão sobre a ficçno, a dlncuiuno 

"sobre o ser humano, a questão do novo e do tradicional da liníriun. 

gém^j concretizado no emprego do provérbio. Usando uxna figura oai- 

prestada à lingüística, pode-se dizer que seus textos são todoa 

alofones, equivalentes, que não se prendera a nenhum fonema, A 

análise feita procurou evidenciar os exemplos maic aigniíicati - 

vos dentro de sua obra, 

Se se quisessc èlassificar a obra de CJulraarãnD 

Rosa, como o fizeram tantos outros autores, talvez fosne melhor 

concordar com Manuel Cavalcanti Proença, Davi Arri^^ucci e Mary 

Lou Daniel chamando-o de barroco, com as ressalvaa feitas por Ar 

rigucci. Dentro da teoria literária, 4 o termo quo mala capta o 

movifliento, a prolixidade, a exuberância e, ao meomo tempo, a íjo- 

t*iedade, a consciência, a reflexão que caracterizam a obra do 

(Juiíos^raes Rosa, Um símbolo barroco, a espiral, representaria h. 

perfeição sua obra, capaz de unir os opostos, capaz, da c6pia e 

do simulacro, do neologismo e do provérbio, da paródia o da pará 

frase, do monumental e do detalhe, do humilde e do sublime, do 

humano e do divino. 

Por isso mesmo, oo capítulos douta Tese se inter 

penetram e, mimeticamente, aí^dotam a me ama forníi ospiralada, u* 

ma vez que todos os assuntos desenvolvidos er>táo i nterre J ac iona 



cionados. O procenao de reescrituro don texior. 6 nemoIhante mo 

processo incessante de apreenoao dn. realtdodo por moi.o de pujM-. 

vras, pois sempre haverá um novo interpretanto ou umu nova vor— 

eão. Para se entender a relativização e a transformação do pro- 

vérbio deve-se atentar para a sua desideologiaação e doncentrn- 

mentO) tal como acontece nas narrativas: havendo váriris vcrnoon 

há vários narradores e a perda de autoridade de um narrador ú 

nico, portador de uma verdade também única. Como a realidade, in 

capaz de ser apreendida e fixada em poucas e definitivo^ pnla - 

vras, como os textos e as formas narrativas, sempre se renovan- 

do e se traduzindo em outras versões, também o homem não é fixo 

e definitivo» Ao contrário, está sempre num processo de auto-co 

nhecimento, em Q^ue sao focalizadas as várias imagens eji que l">c 

fliira e sua busca de equilíbrio, oscilando entre imaginário o 

simbólico, A análise feita procurou indicar, na obra de Guima - 

rães Rosa, esse processo de movimento, de travessia,do traduçuo. 

Sua obra, como um todo, funciona como um macro - 

cosmo e, dentro dele, existem microcosmos que podem ser detecta 

dos e aíialisados, como o foram; o signo, o provérbio, o toxto o 

sua estratégia narrativa, o duplo. Guimarães Rosa, como Murilo 

Rubião, Autran Dourado e João Cabral, possui uma visão crítica 

da própria obra e do ofício de escrever» o que o faz retomar 

técniCiis, repensar a linguagem, reescrever a própria obra e o 

profiindar questões como a do signo e da literatura com a roíili- 

dade, além do outras, afins: conceitos de verdí^de, vcrosulmilhíiri 

ça, descrição, escrita, leitura, razao o loucura. Por inuo í'o — 

ram necessários conceitos extraídos da Semiótica, da Lln^liií riti cm 

e da Psicanálise, como os de sl/^no, do produção ní^^nica, do ml- 



íDese, de tradução, de meta linguagem, de intertoxtuQlidíulc, pa^ó 

dia e paráfrase. 

Todo8 eases conceitos foram postulados poln ric - 

cessidade de, alám da parte prática da ai^áliso doa textos ronin 

nos, corapleicentar e fundamentar teoricamente o trabalno utialfU 

CO como um todo. Todos eles estão interrelacionados; ao falar - 

se de semiose, tem-se que abordar signo e produção sígnica; ao 

considerar-se a mimese, deve-se refletir sobre intertextuí? 11 da- 

de, metalinguagem, paráfrase, cópia e simulacro. Chega-se, en 

tão, à noção de verdade e de verossimilhança, de meorao e de ou- 

tro, de único e de múltiplo, de razão e de loucura. E, àquelas 

noções que, de certa forma, incluem as anteriores, de paródia e 

de paráfrase. Estas últimas não podem ser tomados como critórl— 

os de valor da obra literária, mas como conceitos descritivos 

do processo de construção textual, Clansificar uma obra como pa 

rafrásica não significa considerá-la menor ou pior que uma obra 

tomada como parodística, 

O objetivo desta Tese foi o de mostrar como so 

dão os processos de semiose e de mimese na obra rosiana, atra - 

vés de uma análise comparativa dos textos' que compõem sua obra. 

B, tambóm, de indicar como, a partir daí, pela traduçSo, nauea 

processos representam uma constante nos vários textos analisa - 

dos. Procurou-se evidenciar que a permanôncia deles é fruto da 

consciência criativa e metalingtJiística de Guim^irães Rosa e que, 

por se repetirem, adquirem as caracterí3tic:ir3 de sistema. E um 

procedimento de repetição e de transformação, ucmelhunte mo clon 

vários recados e dos provérbios, que dá à obrn n caract.prííUica 

de movimento, de oscilação, em busca de um (Miullíbrio sempre a 
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RELAÇÃO DE PROVÉRBIOS DA OBRA DE GU1MAR;ÇE3 HOSA 

(APENDICE) 

SAGARANA 

"O burrinho pedras" 

Porque; quem é visto é lembrado."(13) 

Devagar eu uso, depressa eu pago. (I4) 

"Vamos, gente, pessoal, quem vai na frenee bebe água limpa'».(1»^) 

"Cavalo manso de moça, só se encosta em tamborete..." (16) 

"Olha pra mim, Francolim: 'joá com flor formosa não garante tor 

ra bôa»:...» (17) 

E que é que eu tenho com os santos-<5leoa? (17) 

Escuta, Prancolims "não é nas pintas d vaca que se medo o lei- 

te e a espumai "(20), 
i 

"Suspiro de vaca não arranca estaca"!... (21) 

Estampa de boi brioso. Quando corre, bate caixa, quando anda, 

amassa o chão. (26) 

Estou como ovo depois de dúzia... (37) 

Escuta; "para bezerro mal desmamado, cauda de vaca é maminha"..^ 

(38) 

Galinha, tem de muita côr, mas todo ovo é branco. (38) 

O dinheiro passa como água no córrego, mas deixa poços cheios, 

nas beiras. (38) 

Quem viaja por terras estranhas, v6 o que quer e o que não querl 

(63) 

E andando que cachorro acha ôsso. (63) 

Todo gosto é regra. (63) 

—. Ai, meu Deus, que nem beber não posso, que só diooo copo c 

meio em antes, garrafa e meia ao depois!... (68) 

... que para córrego cheio mais vale homem uito ébrio, em cima 

de burro mui lúcido. (68) 

"A volta do marido pródigo" 

Quem não tem brio engordai (76) 

"P'ra uns as vacas morrem... pr'a outron atd boi pega a prv - 



rir..." (76) 

"Quem não trabuca, não manducaI, (77) 

— Tarubém, no íinal, ganha feito todos, porque oa que inão aiao 

dao trelai (76) 

Parece que vê passarinho verde tôda hora... (79) 

•V Proaa só... Pirão d'água cem farinhaí... (79) 

Bom, quem pensa, avéssa: (06) 

— Adeus, seu Waldemarl.., "P^ em Dçus, e... unha no povol"(87) 

Antes magro e solto do que gordo e preso... (92) 

...porque "sal da sêca é que en.'jcorda o gadol..." (93) 

Ê, então vamos ver como é que a abóbora alastra... e deixa o tl 

ziu mudar as penas, p'ra depois cantar... (95) 

"Terra com sêde, criação com fome", seu Oscar. (97) 

Só o que não volta 4 dinheiro queimado,seu Oscar1... (97) 

— Enquanto ujn está vivendo,tem o seu lu ;ar. (97) 

— E a sua vida? — Moída e cozida... (97) 

Sou lá besta p'ra pôr mão em lagarta cabeluda? Eu não, que não 

vou cutucar caixa de mamangaba... (98) 

E os outros, seu Laio? A sociedade tem sua regra...   lano 

não ê modinha que eu inventei. (98) 

Gente que pendui'a o chapéu em asa de corvo e guarda dinhoiro em 

bôca de jia... (101) 

... que não pode com a gata p*lo rabo...(103) 

Mas, alguma coisa fica, no fundo do tacho... (109) 

E nem soube que, por artes das linhas travessas da boa escrita 

divina, se tinha saído às mil maravilhas da embaixada que Ltili- 

no Salãthiel lhe cometera. (112) 

— Pode tirar o cavalo da chuva, seu laiol (...) P'ra caçar jcl. 

to de campear outra costela, que essa-uma você pordeul (112) 

... e assim, de caçarola a tigela, de funil a gargalo, o fino 

fluido inicial se fizera caldo gordo, mui substancial e cficn/. 

(113) 

A gente não deve de espordiçar chôro em-anteo de vor o defunto. 

(118) 

"Duelo" 

... "papo de mola, quando anda podo ecinola»... (14'j) 

. .. e foi Cozinhar o hgu ódio branco ct» punela do ilguu Iria. (.1/17) 



— Ele vai como veado acochado, mas volta como oancunoii. . . ( 1'30) 

Contudo) sabendo (lue as notícias sempre chegam primeiro do que 

gente de bem... (150) 

Quem fica no claro é exergado mais primeiro, e leva o tiro quo 

quem está no escuro é quem dál... (I5I) 

,,, e levava além disso estupenda vantagem, traquejado no ter- 

reno, que lhe era palma das mãos, (lí)3) 

— "Pega à unha, joão-da-cunhal... (155) 

Sai daqui, que o baralho ainda não bateu na tua porta... (167) 

— Ora, deixe de curtir mal sem paga... (175) 

"Minha gente" 

— era o meu sempre-encontrável, o meu "até-as-pedras-ne-on 

contram" — espécie esta de pessoa qe todos em sua vida tôm. 

(179) 

— Melhor um pássaro voando do que dois na mãol... (186) 

"Quem fala muito, dá bom-dia a cavalo"!..,. (198) 

— üé! Pois então burro manietado não pasta?! (I99) 

— Seu doutor, a gente não deve de ficar adiante de boi, noni a- 

trás de burro, nem perto de mulher! (200) 

Cada qual teji o seu dia... B peixe é bicho bêsta, que mori'e pelo 

bôca... (202) 

Boi sonso, marrada certa!,., (203) 

— Para os mortos.., sepultura! Para os vivos... escapula!.., 

(204) 

Foi dormir na cama, que é lugar mais quente, (207) 

—. Pior de angico-verdadeiro, dura seis meses no pé.., (226) 

Tretou, relou, tijolo nas costas!.., (227) 

"São Marcos" 

— 6 Mangolôl: "negro na festa, pau na testai..." (324) 

Não benze pólvora com tição de fogo! Não brinca do fizer cócoga 

debaixo de saia de mulher séria!.,, (2 36) 

Ao desta viagem, ou tu guarda o milho no paiol ou eu te soletro 

uma coça mestra, com sola de anta.., (238) 

Bom, até outro dia. Deus adiante, paz na guia!.... (240) 

... e, pois, sé para mim as coisas estavam pre ais. (251) 
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S<S agora é que vejo o ruim de se e otar no mato nem cachorro. 

(252) 

• •• quando estão em séca e precisam de ir a m^ca?,,, (<?54) 

"Corpo fechado" 

Cada um dizia amém antes de êle rezar o fim da reza,.. (261) 

B o castigo demora, mas não falta.,, (262) 

P»ra cavalo ruim. Deus bambeia a rádea,.. Um dia êle encontra 

outro mais grosso».. Eu já estou vendo o diabo, com defunto nri 

cacunda:,,, Esse sujeitinho ainda vai ter de dançar de ceroula, 

seu doutorl (262) 

O senhor me vê mansinho dêote jeito, mas eu fui batizado cora á- 

gua quentei.,. (263) 

Tocava o sino, reinava o divino. (265) 

Começa em ôlho e acaba em honra,,, E negócio de honra 4 na fa - 

cal••• (268) 

Aí, seu doutro meu amigo, a cacunda do bObo d o poleiro do ea - 

perto!•>• Eles tinham que dar o beiço e cair o cachoi,,. (278) 

Ele quer plantar mato na sua roça e frigir ovo no seu fogílo'. 

(280) 

... dinheiro, carinho e reza, nunca ae despreza, (285) 

••Conversa de bois" 

Mas não precisa de correr, que não é sangria desatada,,. Tu não 

vai tirar o pai da fôrca, vai?,,, (312) 

... está com cara de cachorro que quebrou panela, todo amontoado 
I 

no semjeito... (318) 

Patranha de violeiro ruim, que põe a culpa na viola, (321) 

••A hora e vez de Augusto Matraga" 

••Sapo não pula por boniteza, mas porém por percisão". (Provérbio 

caipira) (327) 

Você tem perna de manoel-fonsÔca, uma fina o outra uêca' K oíitrl 

que é so ôsso, peixo cozido sem tempêro.,. Capim pra mim, com 

uma sombração dessasl,,, (333) 

Sorte nunca é de um sé, é de doto, é de todos... Sorte nanne 

cada manhã e já entá velha ao meio-dia... (335) 

Fala com Nhô Augusto que sol de cima é dinheiro. (33®) 

••Cada um tem 3euo seio meses,.," (339) 
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• •• e para quem não sai, em tempo, de cima da linhu, at<5 üpj to 

de trem é mau agouro. Demais, quando um tem que pagar o 

desembesta atá o fim. (339) 

Deus mede a espora pela rédea, e não tira o eotribo do pt5 dc? ar 

rependido nenhum... (334) 

Sua vida foi entortada no verde; mas nõo fique triste, de modo 

.. nenhum, porque a tristeza é aboio de chamar o demônio.. ► (334-'j) 

... jurou desforra, beijando a garrucha, e nao esperou cafd con 

do: (349) 

Foi cuspir no cangussú detrás da moita, e ficou morto... (349) 

Dei*stá: debaixo do angú tem m5lho, atrás de morro tem morro. 

(350) 

"Sapo na seca coaxando, chuva beirando, mãe Quitdria" J.. ,( 3'"^í>) 

files têm que "dar o beiço e cair o cacho", seu môçol... (336) 

S depois chover sem chuva, com o pau escrevendo e lendo, o ar- 

ma-de-fôgo debulhando, e homem mudo gritando, e os do lado-de - 

lá correndo e pedindo perdãol...(358-9) 

Errou o primeiro, mas acertou um em dois.»» Ferrugem era bom fer 

roí (359) 

O convite de seu JoSozinho Bem-Bem,isso, tinha de dizer, 6 que 

era cachaça em copo grandel (361) 

*Boi andando no pasto, p'ra lá e p'ra cá, capim que acabou ou 

eetá para acabar..." (368) 

Agora é que tu vai dizer; quantos palmos é que tem, do calca - 

nhar ao cotov^lol... (374) 

WAWUELZSO E MIGUILIM' 

"Campo geral" 

"Mais antes um que mal procede, mas que ensina polo dirollo n 

regra dos usosl" (28) 

— "Faz mal não, Miguilim, hoje 4 dia de são-gambá: é de brunco 

perder e preto ganhar..." (52) 

— "Mourão, Mourão, toma este dente mau,me dá um dente 3Uoi...( 

(62) 

"Tempo bom é este, Miguilim: a gente planta couve e colhe ro 

polho; então, como alface..." (99) 
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A vida não larga, mas a vida não íarta, (124) 

"Lá é Cristo, e cá é isto..." (125) 

"Lá chove, e cá corre..." (126) 

TT. JBundãoi Quem me mata é Deus, quem me come é o chãn! . . ." (12 

Louvado Deus seja, que áó tira de mim, só me dá o porfim. (12B) 

"O bicho que tem no campo, o melhor é a sariemar que parece com aa 

meninas, roxeando as cor morena..." (128) 

"Suspiro rompe parede, rompe peito acautelado; também rompe cora - 

ção, trancado e acadeado..." (129) 

"Minha cabeça tá doendo, meu corpo doença tem, Quem curar minhrd ca 

beça, cura meu corpo também..." (129) 

"O bicho que tem no mato, o melhor é pass'o preto: todo vestido de 

luto, assim mesmo satisfeito..." (129) 

Tudo se castigava comedido assim quem cantava não dançava.(I39) 

Coisa boa,a gente come é em pé, ás pressas, nos intervalos. (139) 

All — alegria do pobre é um dia sói, uma libra de carne e un 

tó. (139) 

Macaco não tem dois gostost assoviar e pular de galho. (139) 

Tinha até chorado, lágrimas, dessas que violão toca, (I39) 

O destino calça esporas. (139) 

Viviam, porque .o ar é de graça, pois. (142) 

A gente ou é an^u ou é farinha. (I44) 

O de vir, que não se sabe, (I45) 

G&lo que até aqui nao cantou, nao conte mais com meu ouvido.(I47) 

Ouvido de boiadeiro, ouve o bufoi e o berro inteiro. (1Ó4-5) 

Tinha-se que estar sempre com um olho no prato, e o outro no ma- 

to. (165) 

Mais antes trabalhar domingo do que furtar segunda-feira, (166) 

Aqui a gente olha a garapa ainda na cana, (I60) 

Deus e quem ajudat que manda a doença qntes da saúde,,,(167) 

"Escorre, O mundo acaba é pra quem morre." ^168) 

"E a vida, seo Chico?" i2 isto, que se sabe: é consolo, é 

desgosto, é desgosto, é consolo — é da casca, é do miolo..."(168) 

"Mazurca maig a polca fiaeram coaibinaçãoi mazurca deita na cama, e 

polca deita no chão..." (169) 

Não era homem que tivesse o coco por fora da casca. (170) 
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"ü/na estória de amor" (continuação) 

Se conhece o homem valente por economizar valentia; o ladino, oe 

guardava; o tolo se estrepolia. (Ió6) 

A festa não é pra, se consumir — mas para depois se lembrar...( i-jj j 
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"Recado do morro" 

(...) que um quer salada fina e outro quer batata com a canoa.(10) 

Um enxadeiro, sol a sol debruçado para a terra do chão, do orvaJno 

a sereno (...) (12) 

Se casa, casa sem meu agrado, seu quis, seu seja... .(21) 

••Cada um é dôido de sua bandai" — definia o Ivo,a respeito. (2?) 

"No sim por mim, velhol..." (28) 

Pedro Orósio mesmo, pelo sim pelo certo, tratava de zelar main u/-rrn 

dador e prestativo. (44) 

Lá não me ouvem: terra de um maltrata seu mensageiro. (48) 

(...) o que não é casório é falatóriol (58) 

— "O tal parece ia tirar algum pai da fôrca..." (58) 

••Cara-de-Bronze •" 

. Prá cangalha, suor de burro..." (75) 

••A gente aqui olha, e outro é que vê," (75) 

Patrão risca, a gente corta e cose. (76) 

Sou cativo de ninguém, minha boca é fôrra (...) (78) 

Para se morrer, todo ano é formoso... (83) 

A gente pode colhêr mesmo antes de semear(...) (84) 

Atou e desatou... Aquilo não tinha rotinas... (100) 

Quem tem e retem, pode mal-usar... (105) 

Ninguém não enxerga um palmo atraé de seu nariz. (125) 

Isso! É preciso é vir aquém... (125) 

• Lélio e Lina'» 

Aqui a gente tem de estar com u'a mão no nariz e outra no lenço... 

(134) 

(...) da ponta do bico da bota até o tope do chapéu. (139) 

Kas ele ouviu, desriu em cara cuja, e coube em si pelo rosto do 

dia. (141) 

t/las o Pernambo era alto em si, não dava milho a pdssaro-prôto. (15'J) 

... "Boi com cincêrro no pescoço, é p6ta pelejar para oe enconòer, 

não é?" (186) 

Pebaixo do mato, o rio perdeu seu barulho... (194) 

'•pesta, iVieu Mocinho, é o contrário da saudade..." (202) 
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Lélio e Lina (Continuação) 

— "Quando o calor do fôgo esquenta a chaleira, meu r<;ocinho, tudo 

vai virando bôliia.»*" (225) 

— "Vamos rir da gente mesmo, antes dos outros, meu ^:ocinho. tJemer, 

^enert o bambual mesmo geme..." (226) 

— "Eeu Mocinho, tira-se leite é onde há pasto... A bôa sacola, 

aumenta a esmola..." (228) 

— "Ara, fala, meu Mocinho, Mas fala sem punir. O que existe na geji 

te, existe nos outros..." (229) 

' Tôda surpresa nao é pagamento pontual? (230) 

"E lá o sal se paga.(235) 

—. "O fumo bom por si se vendei"(...) (236) 

_ "Cada um que se vai, foge com um pouco da gente, meu Mocinho.(237) 

— "Aos nuncas... — ela disse ao seu Mocinho. — Uma coisa é buri- 

ti, e outra é buritirana..." (238) 

— "Juízo e amor, juntos, não é coisa demais, meu Mocinho?" (238) 

  «De estada e morada, não adianta mudar..." — o NhÔ Morgão di- 

ziar. - "Os palmos onde cabe a sombra da gente, a gente para todo 

Ixigar leva consigo...." (241) 

"Por um bom pio, s6,tiá não vira sabiá..." (14() 

_ "Deixa o tatu roendo. Deus está só amadurecendo..." (190) 

Debaixo de alheio, um homem não se rege. (193) 

«Quem desfaz, se apraz." (200) 



NOITES DO SERTXO 

DSo~lalalão"(O devente) 

Sixa alma, sua calma (...) (6) 

üxn bom amigo vale mais do que uma boa carabina. (25) 

"Quando a gente está assim em estrada, todo santo é ora-pro-n6b.i n." 

(18) 

— "Respeitar? Ele não dá café nem doce..." — era o que ela demons 

trava do marido. — "Debaixo de cangalha não ee põe baixeiro..(^0) 

(...) — o sapo, na muda, come a pele velha, (23) 

Quem manda e paga, e'que guarda ou que estraga... (27) 

— Ora, se diz, queí quem nasceu em debaixo do banco, nunca chega 

a se sentar. (33) 

— "Pasto bom e mulher — e o mais, se tiver..." (36) 

— Ora, ora, a vida do pobre éi beber, briga e rapariga... (36) 

Cada um põe sua vela na arandela. (37) 

Ele Soropita não fiava esse assolto de se descobrir com ninguém: 

— a bilha tem pescoço fino, em bilha não oe enfia copo. (37) 

••De homem e doce bem feito, o quieto é que eu mais aproveito...Go- 

migo ét pão-pão, beijo-beijol..(39) 

Buriti" 

(...) porque "sempre a gente tem mais fogo do que Juízo"(...)( 132) 

—. "Quem vem dos Gerais, é alegria adiante, tristeza atrás..."(176) 

—• "Boi ladrão não amanhece em roça"... (227) 
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Bnfiín, cada um o que quer aprova, o senhor sabe:, puo ou pSer., 6 

questão de opiniães... (9) 

Quem muito se evita, se convive. (9) 

De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava, Não poaouííi 

os prazos. Vivi puxando difícil de difícel, peixe vivo no moqutjm: 

, quem mói no asp'ro não fantasêia, (11) 
%' 

Sua alta opinião compõe minha valia. (11) 

Pois não ê ditado: "menino — trem do diabo"? (11) 

O diabo na rua, no meio do redemunho..> (11) 

Eh, pois, emp6s, o resto o senhor prove: vem o pão, vem a mão, vem 

O são, vem o cão. (12) 

Abriu em mim um susto; porque: passarinho que se debruça — o vôo 

dá está pronto*. (13) 

De sorte que carece de escolher: ou a gente se tece de viver no sa- 

fado comum, ou cuida b6 de religião só. (15) 

Bebo água de todo rio. (15) 

Qtialquer sombrinha me refresca.. (15) 

O senhor ouvia, eu lhe dizia: o ruim com o ruim, terminam por ao 

espinheiras se quebrar. (16) 

Couro ruim é que chama ferrão de ponta. (18) 

Por tudo, réis-coado, fico pensando. (19) 

Assim que: tosou-se, floreou-sel (20) 

Tem coisa e cousa, e o ó da rapòsa ... (27) 

Ah, a mangaba boa só se colhe já caída no chãó, de baixo... (28) 

Ah, que se puxou de mim uma decisão, e eu abri seto janelas (...) 

(31) 

— "Por mim, pode cheirar que chegue o manacá: não voul ( 32) 

Para trás, não há paz, (35) 

Cumpríamos choro e riso, doideira em juízo. (37) 

B, digo ao senhor, aquilo mesmo que a gente r;.ceia de lazer quando 

Deus manda, depois quando diabo pede se perfaz. (38) 

De certo nadas e noves —- iam como o costume — sertanejos tão no- 

fridos. (42) 

Olhe, Deus come escondido, e o diabo sai por tôda parte lambendo o 

prato... (46) 

«i— "Riobaldo, a colheita ó comum, mno o capinar é sòzinho..." (47) 

O que não ê Deus, é estado do demônio, (49) 
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O amor? Pássaro que põe ovos de ferro. (49) 

Não tiro sombra dos buracos. (52) 

Constante eu puder, meu suor não esfriai (52) 

Cavalo que ama o dono, até respira do mesmo jeito. (58) 

(•••) dum traque de jumento, formam tufão de ventania. (59) 

Poi dormir em rêde branca. Deu a venta, (63) 

.. (,..) ah, eu estava com milho no surrãoi (ó5) 

Pelejar por exato, dá êrro contra a gente. (67) 

"AleluiaJ AleluiaJ. Carne no prato, farinha na cuial..." (71) 

— "Trabucar duro, para dormir beml" (73) 

Sujeito muito lógico, o senhor sabe: cega qualquer n6. (73) 

Vingar, digo ao senhor: é lamber, frio, o que outro cozinhou qucn - 

te demais, (74) 

— Para um trabalho que se quer, sempre a ferramenta se tem". (75) 

Agora, sou anta empoçada, ninguém me caça. (77) 

Sentei lá dentro, de pinto em ôvo. (81) 

O que demasêia na gente é a fôrça feita do sofrimento, própria, não 

é a qualidade do soirente, (IO4) 

Quem desconfia, fica sábio (,,.)(107) 

Ifiulher assim de seri que nem braçada de cana — da oica para os 

cochos, dos cochos para os tachos. (110) 

Dum outro, que eu ouvisse, eu pensava: frouxo, está aqui um que em- 

pulha e não culha, (112) 

A luzinha dos santos-arrependidos se acende é no escuro. (112) 

Esta vida é de cabeça-para-baixo, ninguém pode medir suas pGrdus e 

colheitas. (112) • 

Pessoa limpa, pensa limpo, (113) 

Anta entra n'água, se rupêia, (116) 

O saber de uns, a morte de outros, (117) 

Bananeira dá em vento de todo lado, (118) 

A vida da gente faz sete voltas — se diz, (120) 

Settão ê isto, o senhor sabe;, tudo incerto, tudo corto, (121) 

passarinho cai de voar, mas bate suas asinhao no chão. (121 

O senhor pode rir: seu riso tem siso. (I3I) 

Êsse sujeito Antenor sajria coçar queixo de cobra e somear oal em 

roças verdes. (137) 

Viesne, Joca fía/niro podia detalhar o pôdpo do são, ri contar uoun 

brabos entre as mãos e 00 dedos. (I38) 
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Amigo era o braço, e o açoi (138) 

liiorria com um bé de carneiro ou um áu de cão (...)(142) 

Acho que o espírito da gente é cavalo que escolhe estrada; qu.jndo 

ruma para tristeza e morte, nao vai vendo o que 6 bonito o bom,(143) 

Quem que diz' que na vida tudo se escolhe? O que castiga, cuíiipro 

também. (165) 

De ouvir, dividi o riso do siso. (198) 

Mas, para o escriturado da vida, o julgar não se dispensa; cureoe? 

(205) 

Quem vai em caça, perde o que não acha... (210) 

Zé Bebelo nunca roeu nem torceu. (213) 

O Ricardão e o Hermógenes — êles eram chouriço e morcela. (2]3) 

O bom da vida é para o cavalo, que vê capim e come. (219) 

Que jagunço amolece, quando não padece. (223) 

Sofrimento passado é glória, é sal em cinza. (230) 

Para ódio e amor que dói, amanhã não é consolo. (231) 

— "Amigo de todos? Rio-abaixo, na canoa, quem governa é o reniadorl" 

(232) 

Macaco meu veste roupa. (234) 

Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprendo. (235) 

De dentro das águas mais clareaoas, aí tem sapo roncador. (236) 

Ura sentir é o do sentente, mas outro é o do sentidor. (237) 

Mas os companheiros por conta à->tôa riam, não acrescentavam canga- 

lha aos pesares. (267) 

Para as coisas que há de pior, a gente não alcança fechar as por - 

tas. (268) 
« 

A vantagem do valente é o silêncio do rumor. (270) 

Com os vivos é que a gente esconde os mortos. (274) 

O teatral do mundo; um de estadela, os outros ensinados calados.(276) 

Noves e naaas eu hão dissesse. (279) 

O que assenta justo é cada um fugir do que bem não se pertence.(294) 

(...) um dia é todo para a espei'ança, o seguinte para a desconsola— 

ção. (310) 

Porque; ema, no chapadão, é a primeira que ouve o se sacode e corre 

- e mesmo em quando tenha razão. (312) 

Ah, deixa a agüinha das grotas gruguejar sozinha. (3I6) 

—. "Sol procura é a ponta dos aços..." (322) 

TÔrto, têrto, nasceu morto... (323) 
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— "líeza é começo de quareama,,(323) 

Amor é assim — p rato que sai dum buraquinho: 6 um ratazuo, é uni 

tigre leão! (323) 

Razão e feijão, todo dia dão de renovar, (339) 

O que dá fama, dá desdém. (368) 

O amor só mente para dizer maior verdade. (3ó8) 

— Se amanhã meu dia fôr, em depois-d'amanhã não me veJo."(3o3) 

— •' Antes de menino nascer, hora de sua morte ^stá marcadal (38J) 

— " Teu destino dando em data, da meia-noite tu vivente não paaoa 

" (383) 

Ahl — choca mal, quem sai do ninho... (389) 

Deus que de mim tire. Deus que me negocie... (390) 

Ser chefe, às vêzes é issot que se tem de carregar cobras na saco- 

la, sem concessão de se matar... (390) 

Eu sei: quem ama é sempre muito escravo, mas não obedece nunca de 

verdade. (418) 

A morte de cada um já está em edital, (440) 

•— A bom, eu nao te ensineij mas bem te aprendi a saber corta a 

vida..." (459) 
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As margens da alegria" 

Guardou dentro da pedra, (7) 

Famigerado" 

Fie-se, porém, quem, em tais tréguas de pantera? (lü) 

Agora, se me faz mercê, vosmecê me fale, no pau da peroba, no aper- 

feiçoado: o que é que é, o que já lhe preguntei? (12) 

A menina de lá" 

—. "Adivinhou passarinho verde?" (23) 

Os irmãos Dagobé " 

Pelo que, aquêles Dagobés; brutos s6 de asuomos, mas treitentos, 

também, de guardar brasas em pote (...) (27) 

Viesse; pular da frigideira para as brasas. (2tí) 

Disse isso; baixo e mau-som. (30) 

'Pirlimpsiquioe " 

(♦.,) "Longa é a arte e breve a vida... (...) (42) 

Ad astra per asperai (42) 

Ad augusta per angusta... (43) 

'Nenhum, Nenhiima" 

Nenhims olhos têm fundo; a vida, também, não. (51) 

A vida era o vento querendo apagar uma lamparina. (53) 

•O espelho" 

Os olhos, por enquanto, são a porta do engano; duvide deles, dos 

seus, não de mim. (72) 

Sou, porém positivo, lim racional, piso o chão a pés o patas, (73) 

(...) pondo os bois atrás do carro e os chifres depois doa bois.(77) 

*Nada e a nossa condição" 

Sua mulher, tia Liduína, então morreu, quase de repente, no ontre- 

corte de um suspiro sem ai e uma ave-maria interrupta. (81) 

— "Pai, a vida é feita só do traiçoeiros altos-e-baixos? (b2) 
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"o cavalo que bebia cerveja" 

Quem sou eu, quati, para cachorro me latir? (93) 

—— irivalíni, eco, a vida é bruta, os homens sao cativoo..." (95) 

** Luas de mel" 

>. No mais, mesmo, da mesmice, sempre vem a novidade, (106) 

Sou remediado lavrador, isto é ~ de pobre não me sujo, de rico 

não me emporcalho. (106) 

Sou mosquitinho em queixo de onça; não fiz celhas, não dei pnooio. 

(106) 

Eu ponho mesa e pago a despesa. (106) 

Para despautass o que decerto havia de haver — cachorro, gato, es- 

palhafato. (107) 

Se ôle riscou, eu talho» (107) 

Prevenido para valer por quatro. (107) 

— "Aroeira de mato virgem não alisa..." (108) 

Herói é no que dói — bom ditado. (109) 

A velhice da lã é a sujeira. (110) 

As coisas que estão para a aurora, são antes à noite coníla^as.(111) 

"Partida do audaz navegante" 

— "Antes falar bobagçens, que calar besteiras..." (117) 

"A benfazeja" 

lié e créf pelas ora voltas, que qual, que tal, loba e cão. (126) 

Assim mesmo, no tredo estado em que tacteia, privo, mal—existente, 

o que é, cabidamente, é o filho tal_pai-tal; (...)(127-8) 

Porém, isto, nunca mais repitam, não me digam: do lobo, a pclc; e 

olhe lái 

A luz é para todos; as escuridões é que são apartadas e diversas. 

(131) 

(...) o que figurava a expedição do bode — seu espiar. (133) 

••Darandina" 

De manhã, todos os gatos nítidos nas pelagons (...) (136) 

tiesmo um sábio se engana quanto ao em que crô —{ cremos, íiÓu ou- 

tros, que nossos límpidos óculos limp^ivnnjon. (139) 
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"iJarandina." (Continuação) 

— "CSq que ladra, não é mudo...'* (142) 

(...) sua alma, sua palma. (142) 

Disparatou maiss —— "Miüha naturoza nao podo dar oaltos?»,(14G) 

Do alto daquela palmeira, um ser, só, nos contemplava. (I46) 

£ era o iicpasse de mágica^ 

"Substância" 

Por que, então, nao dizia hás nem eis, andava do mente tropeçada, 

pubo, assuntando o conselho, em deliberação tão grave-asoim do 

cão para luar? (155) 

"farantão,meu patrão" 

Obedeci, sem outro nenhum remédio de recurso; para maluco, maluco-r 

e-meio, sei. (159) 

Ele estava melhor do que na amostra. (159) 

Nem pelejou para se fugir, dali donde moroso se achava; eotava 

como o gato com chocalho. (160) 

—- "Meu, meu, maul Esta é aquela flor, de com que não se bater nem 

em mulher(161) 
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"Antiperipléia" 

O roto só pode mesmo rir é do esfarrapado. (I4) 

O pior cego é o que quer ver. (I5) 

Tenho e não tenho cão, sabe? (15) 

Aceito, bem procedidamente, no devagar de ir longe, (15) 

"a rro i o- da s-ant a s " 

Tanto vai a nada a flor, que um dia se despetala. (17) 

Deus é quem sabe o por não vir. (16) 

**A vela ao diabo" 

Terezinho inquietou—se, trás orelha saltando—lhe pulga irritante, 

(21) 

(♦».) nenhum afligir—se, de gato sob pata, mao agüentar tempo, pa- 

gar na moeda, (22) 

A Zidica, enviou curta carta, sem parte emotiva, traída a brasa do 

amor, entrouxada em muita palha, (22) 

Veio a Ulena — a seu suavizamento — com o coração na mão, algema- 

da;, caiu-lhe a alma aos pés dela, (23) 

Correu ele a Dlena, ao súbito ultimo ato, açorado, asas nos sapa- 

tos., (23) 

'Azo de Almirante" 

(.,,) cerrando bem a boca é que a gente se convence a si mesmo, (2'3) 

Todos toleram da gente só os dissabores do diário e pouco sal no 

feijão, (34) 

Curtamão" 

Voltado da cidade, a noiva mais não achou em pé de flor,,, (34) 

Ventanias em fubás: assaz destorciam os rostos, vi como é que o po- 

vo muda, (37) 

Desenredo" 

Todo abismo é navegável em barquinhos de papel. (36) 

Nela acreditou, num abrir e não fechar de ouvidos, (39) 

Vá-se a camisa, que não o dela dentro, (39) 

A bonança nada tem a ver com a tempestade, (39) 

De sofrer e amar, a gente não se deaafaz, (39) 
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'Desenredo"(Continuação) 

Trouxe à bôca-de-cena do mundo, de caso raso, o que fôra tão claro 

como água suja. (40) 

'Esses Lopes" 

Dito: meio se escuta, dôbro se entende. (46) 

Varri casa, joguei o cisco para a rua, depois do enterro» (47) 

Ele, por favor, concordou — com o que, para homem nessa idade inf^ 

rior, é abotoar botão na casa errada, (47) 

Estória nfi 3" 

Agora, porém, portintim, êie a quem queira ouvir inesqueclvelmente 

narra, retintim, igual ao do que os livros lalam, e três tantos.(50) 

Foi nessa altura que êle mo caiu em si, (51) 

Ou se distraía como o gato do rato, d'ora-a-agora, (52) 

(,,♦) rodeando um perigo, com cara de cao que não rosna, em sua co- 

varde coerência (.,,) (52) 

(...) ou que o poder, aos tombos dos dados, emana do inesperado. (52) 

EstoriinJm" 

Seguro o Rigino pontual soubesse que um dia ela aparecia, havia de 

vir, como isso ele contava, que a desunião faz as enormes forças,(54) 

Lhe cedia revólver ou rifles conforme que ninguém prospera sem ini- 

migos achado. (54) 

Ia, a cada vez, exato, ficava vendo vapores, (54) 
I 

Faraó e a água do rio" 

(...) mais o repetir, que o lavrador era escravo sem senhor. (58) 

Ceca e meca e cá giravam os ciganos... (59) 

flisto" 

(...) até pedras do chão obram as justiças... (63) 

Intruge-se" 

A vida se ata com barbante? (71) 

João Porém, o criador de perus" 

O pão é que faz o cada dia. (74) 
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"Grande Gedeão" 

Sacudiu-se; qualquer luz é sempre nova, (77) 

"Quem põe e não tira, faz monte. Quem tira e não põe, faz bui'aco.,." 

(78) 

O segredo circula, quando mais secreto? (79) 

"Reminisção" 

Medonha e má; não enganava pela cara. (81) 

(...)ou como o principal de qualquer pergunta nela quase nunca se 

contém. (81) 

Tais vezes, a gente ao alheio se acomoda ~ preto no branco, café 

na xícara. (81) 

Se como o nem faro e cão — mas num estado de não e sim, rodavam 

tantas voltas — juntos, pois. (82) 

Quem espera, está vivendo. (83) 

Romão respeitava—a, sem ralar-se nem mazelar—se, trocando pesares 

por prazeres, fazendo-lhe muita fidelidade. (83) 

Ele era a morte rodeada de ilhas por todos os lados. (83) 

"Lá, nas campinas" 

Ele era um caso achado. (84) 

Nenhum dia vale, se seguinte, (84) 

Num ninho, nunca faz frio. (84) 

"O outro ou o outro" 
I 

Loucos, a ponto de quererem juntas a liberdade e a felicidade. (106) 

(...) falou, a SÍ41 sem sentir-se da sobrevença no que lhe dizia 

respeito. (106-7) 

"Orientação" 

Tudo cabe no globo. (108) 

O mundo do rio não é o mundo da ponte, (109) 

O amor é breve ou é longo como a arte e a vida, (109) 

••Rebimba, o bom" 

já valente me levantei, desassustado, achei a tramontana, (128) 

A gente quer mas não consegue furtar no pôüo da vida. (128) 
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"Retrato de cavalo" 

Igual a uxn furtol — ao dono da faca é que pertence a bainha,.,(130) 

•*Se eu seria personagem" 

A boa fl: mais vale quem a amar madruga, do que quem outro verbo 

conjuga... (139) 

Da vida, sabe—set o que a ostra percebe do mar e do rochedo.(I39) 

Do que o da gente, vale a semente. (139) 

Ninguém tem o direito de cuidar de si, (I39) 

E tugi—nem_mugi, nisso eu nao tendo voto; só emoção^ calada como uma 

baioneta. (I40) 

"Sobre a escova e a dúvida" 

(...) chegou feito coati, de rabo no ar. (I46) 

Tinha cara de quem não suspirou. (I47) 

Ob relógios todos,de madrugada, são gaios mudos. (150) 

A felicidade não se caça, (151) 

(,.,) aquele caminho nao ia dar a Roma nenhuma, (I5I) 

Seria bela? a andoriniia e o verão por ela feito, (153) 

(•••) — Senhor, fiz tudo — as batatas estando plantadas, os maca- 

cos penteados, já fui saindo, vi que o senhor não está na esquina, 

banhei-me na caixa de fósforos, o boi se amolou, o outro também, os 

porcos idem, foi lambido o sabão; e a Lherda e Wherda fui, cá estou. 

(155) 

—"Quem nao tem cao, caça com gato.,." — re—clama o camundongo. 

Quiabos. (156) 

"Sota e barIa" 

(...) que o amor menos é um gosto para se morder que um perfume, de 

respirar. (170) 

"Uai, eu?" 

Então, homem que vale por dois nao precisa de estar prevenido?(I78) 

"Quem menos sabe do sapato, é a sola..." (I78) 

Eu estava na água da nora beber onça... (I79) 

Quem entra no pilão, vira paçoca. (I79) 
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"Vida ensinada" 

Devagar e xnanso se desata qualquer enliçO| esperar vale mala que 

entender, janeiro aTofa o que dezembro endurece, aa pessoas se en 

caixam nos veros lugares. (I85) 

(...) — quem calca, não conserva — (...) (186) 
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"A simples e exata estória do burrinho do comandante" 

"Assim, é de se ver que sua função consiste em tirar a se^kjurança 

da mesma insegurança (6) 

(..«) navio que não trepida nao é como homem que não treme, (8) 

(• • •) "Ou peixe miúdo em frifçideira gramie. ou peixe grande om fri 

' • fíideira pequena. (8) 

Dos males e bens, na ida, a gente tem bens e males, na volta, üu, 

seja, que cada um se resguarde, mediante rotina e disciplina. (9) 

Sabe-se que esta vida é só a séria obrigação de cada uxn, enquanto 

flutue, (10) 

(,,,) balançando de quebrar coisas e louças, (10) 

Ah, a gente navega na vida servido por faróis estrábicos, (11) 

Mais a sagacidade, por minha conta ecrescentei, a raposa vai bem 

com o leão. (12) 

(...) que era o que eu teria de dar, além do devido a Céoar?(l3) 

Porque, tudo o que vem, vem a invisível relógio, como os allaioo 

e as trombas, como as calmarias. (16) 

O Vareio, sempre bragalhão, pau com formiga, (18) 

Posso dizer que passei a noite a pé de galo. (18) 

O sr. pode às vezes distinguir galhos de negalhos, e tastjalhoa de 

borralhos, e vérgalhos de chanfalhos, e mangalhos e frangalhos.,. 

Mas, e o vice-versa quando? (20) 

O hábito não faz o monge, há quem o diga, (22) 

E, para cúmulos acumulados, como por via geral sucede, em caíque os 

pensamentos me levavam a uma barra só, que era o recomeço da dúvi- 

da. (23) 

Pugi para a lua, E mais lhe respondi que Adão era neto de AbsaJão, 

isto é, me descochei dele. (24) 

Retomei o pouco falar (...) de quem teme e não deve. (33) 

"Os chapéus transeunte^* 

Se não fosse a borboleta, a lagarta teria razão? (37) 

Aí é que estava o sal da circunstância. O pobre de um Vovô Dnrilo, 

suspenso entre o chão e o nao, exercendo-se em ari'ogante protago— 

niO' (...) (3^) 

A vida — o que há entre os dois dúbios, curvos deoencontrooe; o 

de nascer e o de morrer? (40) 
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"Os Chapéus transeuntes"(continuação) 

Com o que, pois, precedidos por ele, deninitiva e circunstantemonte 

entramos, o tio Regabofe e eu, à majestosa, familial /nansão   à me 

ra metade da mesma, não se olvide — cujo limiar desaforos ou não 

repelidas ofensas jamais tinham a permissão de transpor. (40) 

A raiva, qual, não atingia de modo nenhum a Vovó, indignação em ri- 

cochete; e eram, sem qualquer vendaval, o carvalho, inflexível, o 

caniço plástico, (50) 

Mas, as uvas verdes, são os bens da raposa. (51) 

Inspeccionava-nos o Vovô Barão; com olhos de muito azeite e pouco 

pavio. (53) 

Eu esperaria o dia depois do outro, ora, dá-se. (56) 

Sempre pode haver alguma coisa sob cinzas — brasas ou batata assa- 

da, E a vida é um ensaio particular. (58) 

Se nao poderia ajudá—Io conteúdo em alguma coisa? — perguntei, eu 

beijava a pedra pelo santo, (59) 

"Com o vaqueiro Mariano" 

Mas a paciência, que é do boi, é do vaqueiro. (71) 

O que a laranjeira nao ensina o limoeiro e que um boi nao consegue 

dizer a outro boi, (73) 

(...) narrar é resistir. (74) 

"A estória do homem do Pinguelo" 

Com a ajuda superior, eu vivo é do que é do bico dos pássaros...(loo) 

Mas, também, cá nao me queixo, nem da roda nem do eixo. Jamais, 

nuncas, eu invejei ninguém; porque inveja é erro de galho, jogar 

jogo sem baralho. A sina ou os acasos, de outros meus não são (...) 

(101) 

E o senhor depois vai não contrariar comigo que do que se vivo e 

que se vê, a gente toma a proveitosa lição não é do corrido, man do 

salteado, (101) 

Alguns achavam que ele era mais de vir do que de se chamar, (102) 

Vida sem vigiada, 0 fiado mal cobrado, e nao pago, é que avoa com o 

negócio. (104) 

0 caipora, até na pedra atola, (105) 

A gonte pensa que vive por gosto, maa vive é por obrigação. (105) 
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"A estória do homem do Pinguelo"(continuação) 

Vergonha, a gente passa, vergonha a gente perde. (107) 

Ovo em meio do choco, goro ovo. (107) 

Deciso, então, seo Cesarino desfechou num rompante, desses, de na- 

da ante® de nada, Ê bem de ver que, trás hora, uxn rechupa alívios 

novos — de de-dentro mesmo da cuia da aflição. — "Justo, um den- 

te de menino, que cai, é outro que vem já apontando..." —. resumo 

que ele mais disse, sem dar a razão de seu dizer. (108) 

— Dessa forma dito é, quem não sabe saberá. íiodo de referir, 

conversa dos antigos. Quem é que ajunta, no escuro, o que no claro 

vai aparecer? (109) 

Seja, de qualquer modo, que estaria o boiadeiro ante todos oo pro- 

blemas —— almirante em mar secado, com suas favas mal contadas, a— 

prendiz' do que não quis... (110) 

"Boiadeiro, quando morre, até o demo a ele socorre..." (ill) 

"Dinheiro vem, dinheiro vai. Pior é praga de mãe ou de pai.,,"(ii4) 

(...) — "Tropeçar também ajuda a caminhari..." (115) 

— "E por aí, como é que as coisas vão, seo Cesarino?" (...)   "Vão 

como que não; eu com a água, outros com o sabão..." (115) 

E ao que veio se meter, em feixe de estreitas talas..." (123) 

Atrás de torto, o desentortado. Adiante, todo lugar é igual a ou- 

tro lugar; todo tempo é o tempo. Ai: as coisas acontecidas, não co- 

meçam, não acabam» (125) 

Devagar também é pressa. Seja, o que se dizt a carta errada, do ano 

passado, desta vez era trunfol (124) 

"Bicho mau" 

E — quem sabe da vida, é a vida... (167) 

A mocidade da gente já vai longe, um dia nunca é igual a outro 

dia... (174) 

••pá ramo" 

Oada criatur^ é um rascunho, a ser retocado sem cessar, até à hora 

da liberação pelo arcano, a além do Lethcs, o rio sem memórin,. (177) 

(...) toda liberdade é fictícia, nenhuma escolha é permitido (...) 

Í.180) 
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■^^MMARY 

This work consiats of a comparison of various 

, texts in the word of Guimarães Roaa, with the aim of showing that 

they are all variants of the same text, and have a coirjnon theme. 

There is no center or origin from which they are developed and 

transformed. The texts can be understood as alophones, discrete , 

not tied to any phoneme. The existence of common features can be 

justified by the idea translation conveys: each text will be a 

new version of a former one. The features that will be looked in- 

to in this worli are; first, the relationship between the linguis- 

tic sign and reality which has to be, above everything,understood 

as a referent. In order to use up all the signification of this 

referent, it is necessary, at each turn, a new interpretant, a 

new sign. So, reality is what the signs say it is, always changea 

"bier Secondly, the study goes on'to probe into the metalinguistic 

attitude of Guimarães Rosa, which is present in his work under va 

rious aspects, and responsible for the successive transformations 

of the texts as well as for the different versions and multiplica 

tion of narrators, such attitude•• shaking the traditional authori- 

ty and power of the narrator. Thirdly, man will also be seen as a 

Version and not as a definitive edition, despite his desire to be 

whole and unique. Beside him there is a shadow, a double, whom he 

does not know or whom he makes an attempt at wiping out or concea 

i'inally, the use of proverbs that show, paradoxically, 

through a stereotype, the transformation oi the language and its 

creative potential. 


