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RESUMO

Esta tese propõe uma leitura crítica do tempo e do paradoxo em dois dos mais importantes ro-

mances em língua portuguesa do século XX: Grande sertão: veredas, do brasileiro João Gui-

marães Rosa; e Nós, os do Makulusu, do angolano José Luandino Vieira. Como base teórica, 

parte-se de três importantes obras de Paul Ricoeur: A metáfora viva (1975), Tempo e narrati-

va (3 vols.: 1983, 1984 e 1985) e O si-mesmo como um outro (1990). Em Grande sertão: ve-

redas, analisa-se como o narrador cria para si um ponto de observação situado fora do fluxo 

temporal, a partir do qual busca conferir sentido a sua experiência. Como resultado, percebe-

se um modelo narrativo que se caracteriza por uma recursividade que segue um percurso em 

espiral, alterando os próprios eventos a cada novo torneio narrativo. Analisa-se também a for-

ma como o autor transfigura eventos históricos referenciais para que possam servir de matéri-

a-prima para sua escrita ficcional. Por fim, desenvolve-se um estudo de como o narrador bus-

ca, com maior ou menor êxito, diferenciar-se da coletividade que o cerca. Em  Nós, os do 

Makulusu, a atenção se volta para o processo de desintegração da linearidade temporal em 

função da experiência traumática da guerra. Tendo como suporte várias formas de disjunção, 

a voz narrativa promove deslocamentos temporais tanto para o passado da memória quanto 

para o futuro da especulação fictícia. Especial atenção é dedicada à maneira como Luandino 

Vieira lida com o bilinguismo angolano para compor seu estilo bastante particular de escrita. 
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RÉSUMÉ

Cette thèse propose une lecture critique du temps et du paradoxe dans deux des romans les 

plus importants  en langue portugaise au XXe  siècle :  Grande sertão: veredas,  du brésilien 

João Guimarães Rosa, et  Nós, os do Makulusu, du angolais José Luandino Vieira. La base 

théorique s’appuye sur trois chef-d’œuvre de Paul Ricoeur: La métaphore vive (1975), Temps 

et récit  (3 vols.: 1983, 1984 e 1985) et  Soi-même comme un autre (1990). Dans le romain 

brésilien, on analyse la manière pour laquelle le narrateur crée un point d’observation detaché 

du flux temporel pour organiser, depuis ce point, sa expérience de vie ébranlée. Le résultat  

c’est un modèle narratif qui se caractérise par un déplacement qui suivre un parcours spiralé, 

où les événements  se modifient  à chaque nouveau tour narratif.  On analyze  aussi  comme 

l’auteur transfigure des événements historiques pour les utiliser comme matière première du 

récit.  Finalement,  on étude comme le narrateur réussie ou échoue devant l’intention de se 

détacher de la colectivité qui l’entoure. Dans le roman angolais, l’atention est attirée vers le 

procès de fragmentation de la linearité temporelle à cause de l’éxperience traumatique de la 

guerre.  Avec  la  disjonction  temporelle,  la  voix  narrative  se  déplace  vers  le  passé  de  la 

mémoire autant que vers le futur de la spéculation fictive. On dédie une atention spécialle à la 

question du bilinguisme angolais, utilisé par Luandino Vieira dans sa écriture très particulière. 
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O objetivo desta tese é analisar alguns aspectos associados ao tempo e ao paradoxo em dois 

importantes  romances  de  língua  portuguesa:  Grande sertão:  veredas,  de  João  Guimarães 

Rosa, e Nós, os do Makulusu, de José Luandino Vieira.

José Luandino Vieira (José Vieira Mateus da Graça). Nasceu em Lagoa do Furadouro, Portu-

gal. Com apenas um ano de idade, mudou-se com a família para Luanda, onde passou a infân-

cia e a adolescência. Por motivos políticos, esteve preso por mais de uma década, incluindo-se 

oito anos no campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, onde escreveu Nós, os do  

Makulusu. Por seu engajamento nas lutas de independência, tornou-se cidadão angolano e as-

sumiu funções públicas depois da emancipação. Foi um dos membros-fundadores da União 

dos Escritores Angolanos. Vive atualmente em Portugal. Depois de um hiato de cerca de 20 

anos sem publicar, lançou em 2006 O livro dos rios.  

Ao contrário do que possa parecer, a definição de um tema de pesquisa a ser desenvolvido ao 

longo de um doutoramento não é uma tarefa fácil, não pela falta de possibilidades de escolha, 

mas, ao contrário, pelo grande número delas. Além da quantidade significativa de autores e 

obras que se descortinam na tradição literária e na produção contemporânea, um mesmo obje-

to de análise pode nos oferecer um sem-número de temas, passíveis, por sua vez, de serem 

abordados, a partir de uma variedade não menor de linhas teóricas. A resultante dessa combi-

nação de autores, obras, temas e arcabouços teóricos é tão ampla que pode tornar inviável 

qualquer trabalho de pesquisa. 

Diante de um panorama múltiplo como esse e, sobretudo, diante da necessidade de se estabe-

lecerem recortes precisos de obras e temas a serem estudados para que o trabalho de pesquisa 

não seja, ele próprio, panorâmico e dispersivo, deve-se aceitar, embora com cautela, o que nos 

chega não apenas pela via objetiva da reflexão, mas o que nos toma de assalto por vias subje-

tivas, como a intuição e o acaso.

No que diz respeito a nossa trajetória, isto é, à escolha do tempo como tema e de Grande ser-

tão: veredas e Nós, os do Makulusu como corpus literário, contamos, inicialmente, com uma 

intuição nascida de nossa pesquisa de mestrado e de um acaso que confirmou tanto a validade 

dessa intuição quanto a possibilidade de que fosse desenvolvida em uma pesquisa de doutora-
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do. Contamos, por fim, com uma preciosa sugestão do professor Michel Laban, a cuja memó-

ria dedico, desde já, todo o meu trabalho de pesquisa.

Uma intuição e um acaso: a escolha do tempo como tema

Em nossa dissertação de mestrado, defendida em 2006 na Universidade de São Paulo, traba-

lhamos com a recepção da poesia de Manuel Bandeira por parte de um grupo de autores cabo-

verdianos conhecidos como  claridosos,  em referência à revista literária  Claridade, por eles 

criada em 1936. Um dos temas de que tratamos foi o evasionismo que caracteriza a literatura 

cabo-verdiana desse período e a reescritura, por parte dos africanos, do mito de Pasárgada, co-

mumente associado a um ideal utópico capaz de preencher, pelo exercício literário, o que fora 

social ou particularmente negado.

Nesse ponto, procedemos à comparação entre o modelo tradicional da narrativa utópica, to-

mado à Utopia de Thomas More, e os poemas de temática utópica, tanto de Bandeira quanto 

dos cabo-verdianos seus leitores. Dessa tarefa, nasceu-nos a intuição a que fizemos menção 

anteriormente: se a narrativa utópica tradicional pode ser entendida como um esforço de re-

presentação de um espaço ideal, o que se percebe nos textos utópicos do século XX é, sobre-

tudo, a representação de um tempo ideal. As várias utopias humanistas do século XVI, das 

quais a de More é apenas o exemplo mais conhecido, inserem-se em um contexto de expansão 

das fronteiras espaciais do mundo, fruto das grandes navegações, sobretudo de portugueses, 

como o próprio Rafael Hitlodeu, protagonista de More. A centralidade do espaço nos discur-

sos utópicos estende-se até o século XIX, encontrando guarida, no romantismo brasileiro, por 

exemplo, nas diversas “canções do exílio”, como as de Gonçalves Dias e Casimiro de Abreu. 

Vivendo na Europa, cada um desses poetas canta, a seu modo, a eleição da terra pátria como o 

espaço ideal capaz de satisfazê-los diante do sentimento de vazio que os perpassa. O que há, 

pois, é um deslocamento (espacial), e não uma defasagem (temporal). No século XX, contu-

do, o eixo central dos discursos utópicos move-se da categoria de espaço para a de tempo. 

Mais do que um espaço edênico no extremo do mundo, a utopia passa a ser, sobretudo, a me-

mória dos tempos idos ou a expectativa do que virá. O que se observa nos poemas de Bandei-

ra cuja temática pode ser considerada utópica, como “Vou-me embora pra Pasárgada”, o mais 

conhecido e emblemático deles todos, é que o sentimento de falta que desencadeia o fazer po-

ético não se refere a um espaço perdido que se deseja recuperar no futuro, mas a um tempo 
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perdido. E como em Proust, um dos fundadores da narrativa contemporânea,  parte-se, por 

meio da literatura, em busca não da terra perdida, mas do tempo perdido.

Nesse ponto, a validade da intuição inicial, que, a essa altura, já adentrava o terreno da refle-

xão, foi confirmada pelo acaso, que nos pôs nas mãos um pequeno livro de autoria de outro 

fundador da narrativa do século XX: Franz Kafka. Trata-se de Um médico rural, uma coletâ-

nea de pequenos textos narrativos organizados pelo próprio autor e um dos poucos trabalhos 

publicados antes de sua morte prematura em 1924.    

Chamou-nos  a  atenção,  especialmente,  uma  minúscula  narrativa  intitulada  “A  próxima 

aldeia”, a menor do livro, composta por um único parágrafo, que citamos:

Meu avô costumava dizer: ‘A vida é espantosamente curta. Para mim ela 
agora se contrai tanto na lembrança que eu por exemplo quase não com-
preendo como um jovem pode resolver ir a cavalo à próxima aldeia sem te-
mer que — totalmente descontados os incidentes desditosos — até o tempo 
de uma vida comum que transcorre feliz não seja nem de longe suficiente 
para uma cavalgada como essa.’ (1990, p. 37)

A leitura da narrativa de Kafka, ocorrida, como dissemos, por acaso, além de confirmar a in-

tuição inicial a respeito da emergência do tempo como grande questão do século XX, indica-

va-nos algo talvez mais importante: a transformação radical por que deveria passar a narrativa 

em função da centralidade que o tempo passaria a ocupar. 

Nesse ponto, referendamos o tema de estudo que a intuição e o acaso nos sugeriam: o tempo e 

suas relações com a estruturação narrativa no século XX. Restava-nos, contudo, a tarefa não 

menos difícil de estabelecer um corpus literário a partir do qual a pesquisa pudesse ser desen-

volvida.

Delimitação do corpus literário

Em nosso projeto inicial de pesquisa, propusemos a realização de um grande estudo compara-

tivo envolvendo vários autores latino-americanos, tanto brasileiros quanto hispânicos, de dife-

rentes períodos Embora aprovado pela banca examinadora (ciosa, talvez, de que a ideia origi-

nal da pesquisa fosse mantida, mas que se limitasse o corpus literário proposto), era evidente 
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que a tarefa não poderia ser executada dentro dos limites de espaço e tempo esperados para 

uma pesquisa dessa natureza. Mais do que definir um corpus, era preciso delimitá-lo.

A solução, em um primeiro momento, foi manter, por afinidade pessoal, um único autor brasi-

leiro, João Guimarães Rosa, e seu único romance, Grande sertão: veredas (cuja complexidade 

já poderia compor, por si só, um corpus suficientemente extenso), e escolher um único autor 

latino-americano de língua espanhola, provavelmente José Maria Arguedas ou Alejo Carpen-

tier. 

Se a decisão de estudar o tempo foi definida, como dissemos, por um lance do acaso, a com-

plementação do corpus literário se deu a partir de uma sugestão do professor Michel Laban, 

da Université de Paris 3 – Sorbonne-nouvelle, em uma conversa que tivemos durante o Coló-

quio Caminhos da Língua Portuguesa: África-Brasil, realizado em novembro de 2006 na Uni-

versidade Estadual de Campinas. Expusemos as linhas gerais do projeto de tese, ou seja, um 

estudo sobre o tempo em Grande sertão: veredas e algum outro autor ainda por ser escolhido. 

O professor Laban indicou-nos prontamente o romance angolano  Nós, os do Makulusu, de 

José Luandino Vieira,  autor  cuja  escrita  é inegavelmente tributária  da obra de Guimarães 

Rosa. Já a escolha de Nós, os do Makulusu justificava-se por dois motivos imediatos: trata-se, 

segundo declaração do próprio Luandino, do primeiro livro escrito por ele após a “revelação” 

(apud LABAN, 1980, p. 27) da obra de Guimarães Rosa; e, além disso, a estruturação do ro-

mance se faz por constantes subversões da linearidade temporal, o que o torna particularmente 

interessante para um projeto que se propõe a estudar as inter-relações do tempo e da narrativa. 

E, finalmente, a sugestão satisfazia nossos interesses pessoais, dada nossa afinidade afetiva 

com o continente africano e com os autores que se dispuseram a criar, ali, literaturas distintas 

das que se produziam nas metrópoles europeias.

Paul Ricoeur e a fundamentação teórica 

Em ambos os romances, compostos em primeira pessoa, observa-se uma tentativa de refigura-

ção da experiência pessoal a partir da ordenação narrativa da memória, ou seja, uma tentativa 

de conferir sentido a experiências que, sem a estruturação narrativa, não o teriam. Dessa ob-

servação, veio-nos a decisão de fundamentar a leitura do corpus literário a partir de Tempo e  
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narrativa, trilogia em que Paul Ricoeur busca demonstrar a existência de uma “conexão signi-

ficativa” (1995, p. 63) entre a função narrativa e a experiência humana do tempo, formando 

um “círculo entre narrativa e temporalidade” (1994, p. 15).

Contemplados pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

com uma bolsa-sanduíche, pudemos realizar, de janeiro a junho de 2008, um estágio de pes-

quisa estruturado a partir de dois eixos principais: um de natureza teórico-conceitual, concen-

trado no estudo de Tempo e narrativa, de Paul Ricoeur; e um de natureza aplicada, cuja finali-

dade era verificar as possibilidades de aplicação dos conceitos teóricos ao corpus literário de 

minha pesquisa.

O estudo sobre a obra de Ricoeur foi realizado no Institut Protestant de Théologie, de Paris, 

onde se encontra o Fonds Ricoeur, divisão acadêmica criada para abrigar os acervos pessoais 

desse filósofo, falecido em 2005. Lá, fomos recebidos pelo presidente do Conselho Científico 

da instituição, professor Olivier Abel, que nos orientou na leitura dos três volumes de Tempo 

e narrativa e de vários artigos de Ricoeur, contemporâneos à publicação da trilogia. A partir 

da leitura de todo esse material, pudemos verificar como Tempo e narrativa está no centro de 

uma discussão maior de Ricoeur acerca da narrativa: entendida como um ensaio de organiza-

ção de nossa experiência temporal, ela acaba por ser uma tentativa de constituição identitária, 

inconclusa e aberta como a própria linguagem que lhe dá corpo. Assim, ampliamos o círculo 

do estudo teórico de modo que englobasse dois outros livros de Ricoeur: A metáfora viva, de 

1975, em que se discute a metáfora como um dispositivo capaz de desencadear a linguagem e 

de mantê-la viva; e O si-mesmo como um outro, de 1990, em que se desenvolve um conceito 

dinâmico de identidade, classificada por Ricoeur como uma identidade narrativa.

Estrutura da Tese

No Capítulo I, traçamos um histórico das várias concepções acerca do tempo, desde as teorias 

monistas dos pré-socráticos às teorias físicas da relatividade (Einstein) e do caos (Prigogine). 

Nosso intuito foi apresentar o tempo como uma categoria analítica afeita à ideia de aporia, ou 

seja, que desencadeia questões de difícil ou impossível solução para a reflexão lógico-filosófi-

ca.
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No Capítulo II, desenvolvemos um estudo sobre três importantes obras de Paul Ricoeur:  A 

metáfora viva (1975), Tempo e narrativa (3 vols.: 1983, 1984 e 1985) e O si-mesmo como um 

outro (1990). Nossa finalidade foi examinar a proposição de Ricoeur segundo a qual a estrutu-

ração narrativa pode representar uma resposta poética às aporias do tempo. Para tanto, anali-

samos três idéias importantes do pensamento hermenêutico de Ricoeur: a circularidade que se 

estabelece entre a narrativa e o tempo; a metáfora viva, constituída pela presença simultânea 

de traços semânticos que se entram em choque no interior da frase; e a constituição de uma 

identidade narrativa, que se apresenta não como um dado apriorístico, mas como algo que 

emerge do texto.     

No Capítulo III, iniciamos a abordagem do corpus literário proposto, tratando, especificamen-

te de Grande sertão: veredas. Desenvolvemos nossa análise a partir da ideia de que Riobaldo, 

no anseio de conferir sentido a sua experiência temporal pregressa, busca ordená-la a partir de 

uma elevação com relação ao próprio fluxo temporal. A partir desse ponto elevado, o narrador 

elabora um discurso baseado em eventos recorrentes que, como se descrevessem um percurso 

espiralado, modificam-se a cada torneio narrativo. Analisamos também como o autor transfi-

gura uma série de dados históricos para compor, a partir dele, elementos importantes da narra-

tiva. Finalmente, desenvolvemos um estudo de como Riobaldo busca, com maior ou menor 

êxito, diferenciar-se da coletividade que o cerca.   

No Capítulo IV, prosseguimos a abordagem do corpus literário, dessa vez, tomando como ob-

jeto de análise o romance Nós, os do Makulusu, de José Luandino Vieira. Verificamos como o 

narrador percorre uma espécie de Via Crúcis em seu bairro de origem, o Makulusu, deslocan-

do-se tanto para o passado da memória quanto para o futuro da especulação fictícia. Procura-

mos ver como a origem portuguesa da família de colonos vai aos poucos cedendo lugar a va-

lores culturais da terra de destino. Analisamos ainda a importância do bilinguismo, que, na 

obra de Luandino Vieira, assume um caráter de transgressão linguística.

Por fim, em nossas Considerações Finais, partimos do questionamento de Giorgio Agamben a 

respeito do que é o contemporâneo para propormos, ao final, com base na teoria de Cornejo-

Polar, a substituição da ideia de ‘síntese’ pelos conceitos de heterogeneidade e de ‘totalidade 

contraditória’.
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CAPÍTULO 1

Aporias do tempo
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Em sua densa investigação acerca da natureza e dos mecanismos de funcionamento do tempo, 

desenvolvida no livro XI das Confissões, santo Agostinho declara: “O que é, por conseguinte, 

o tempo? Se ninguém mo perguntar, eu sei; se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já 

não sei.” (1999, p. 322) Com essa síntese admirável, o bispo de Hipona dá voz a uma questão 

que não nasce com ele e tampouco se esgota em suas reflexões: pressentimos o tempo, mas 

não somos capazes de defini-lo. De tal questão, classificada por Ricoeur como uma “deficiên-

cia ontológica do tempo” (1983, p. 22), derivariam outras, de resolução igualmente difícil ou 

mesmo impossível: possui o tempo uma substância ou sua existência é da ordem da acidenta-

lidade? Se a ideia de tempo está associada à mudança, como tradicionalmente se pensa, have-

ria um referente estático e único a partir do qual essa mudança seria pressentida? Ou, ao con-

trário, deve-se buscar um modelo de referentes temporais múltiplos e móveis? A mudança su-

gerida pelo tempo é real ou um construto humano? Estamos sujeitos ao tempo ou somos sujei-

tos dele?

Tal multiplicidade de questões, associada ao repertório igualmente múltiplo de proposições 

que tentam, ainda que provisoriamente, solucioná-las, permite-nos considerar o tempo como 

uma categoria de natureza aporética, isto é, que tem início com uma aporia e se desenvolve 

em torno de outras aporias. De origem grega, o termo aporia (aporía, as) aponta para uma sé-

rie de definições que se entrelaçam pela ideia comum de impasse, ausência de saída ou, lite-

ralmente, 'ausência de poros'. Aristóteles, que reconhece quatorze tipos diferentes de aporia, 

define-a como uma “igualdade entre raciocínios contrários” (1978, p. 109), dada a possibilida-

de de duas ou mais posições divergentes responderem de modo lógico a uma mesma questão. 

Tanto Sócrates quanto alguns de seus predecessores, como Zenão de Eleia, valeram-se das 

aporias como uma forma fecunda de se desencadear a especulação filosófica. Platão, em seus 

diálogos, valeu-se, segundo Spinelli, de uma estratégia semelhante, “formulando um conflito 

de opiniões a fim de demonstrar a força (ou resistência) e, sobretudo, a veracidade de suas te-

ses (em confronto às de seus oponentes).” (2006, p. 20) Pirro, buscando dissolver as divergên-

cias observadas entre seus discípulos, tendentes ora ao platonismo, ora ao aristotelismo, de-

fendeu a aporia como uma forma legítima de condução do debate filosófico.

Pode-se pensar, nos casos mencionados acima, em uma falsa aporia, uma vez que não se trata, 

em última análise, de um impasse definitivo, mas de um recurso cuja finalidade é desencadear 

o raciocínio ou conduzi-lo com mais veemência a um determinado ponto. Em contrapartida, 
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teríamos, em outras circunstâncias, aporias puras, isto é, processos em que a especulação que 

busca deslindar a aporia inicial acaba por conduzi-la a novos impasses. Ou, nas palavras de 

Paul Ricoeur, situações em que “a resolução da aporia dá origem a novas dificuldades que não 

cessam de relançar a pesquisa.” (1994, p. 20)

É este, sem dúvida, o caso das especulações acerca do tempo, possivelmente, a categoria filo-

sófica mais fluida e heterogênea. Santo Agostinho, encurralado no labirinto construído por 

sua própria especulação, chega a declarar que desconhece até mesmo aquilo que ignora: “já há 

muito que falo do tempo e esta demora não é outra coisa senão uma duração de tempo. E 

como posso saber isto, se ignoro o que seja o tempo? Acontecerá talvez que não saiba expri-

mir o que sei? Ai de mim, que nem ao menos sei o que ignoro!” (1999, p. 333)

Ricoeur, admitindo o caráter aporético das especulações acerca do tempo, propõe que se dê, 

ao invés de uma resposta absoluta e definitiva, uma réplica narrativa. Diz ele: “a especulação 

sobre o tempo é uma ruminação inconclusiva, à qual só replica a atividade narrativa. Não que 

esta resolva, por substituição, as aporias. Se as resolvem, é num sentido poético e não teoréti-

co do termo.” (1994, p. 21) 

A hipótese de que a tessitura narrativa pode constituir uma réplica poética às aporias do tempo 

conduzirá, em larga medida, as análises de Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa, 

e de Nós, os do Makulusu, de José Luandino Vieira, romances que constituem o corpus literá-

rio do presente trabalho. Contudo, antes de aprofundarmos a questão, compete-nos fazer um 

breve histórico das aporias do tempo ao longo dele mesmo, o tempo. 

*                    *                    *

Embora a discussão sobre o tempo seja central no século XX, a preocupação especulativa sob-

re ele e, sobretudo, a dificuldade de se estabelecer uma definição capaz de abarcá-lo em toda 

sua complexidade remontam à própria historia das culturas. Pessanha, em um estudo sobre a 

história e o tempo, observa que os gregos, cuja mitologia se propunha a descrever de um 

modo regular a ordenação dos homens e dos deuses, demonstravam certa dificuldade ao lidar 

com Chronos, Mnemósine  e Clio, respectivamente o Tempo, a Memória e a História, pois, 

“Mais arcaicos, de estirpe titânica marcada por insubmissão e violência [...], incessantemente 
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questionam o instituído e o fixado, mantendo tensa relação com a racionalidade olímpica uni-

ficadora e sistematizante.” (1992, p. 33)

Para Bornheim (2003, p. 97), mesmo as epopéias homéricas, cujo caráter narrativo deveria 

pressupor uma formulação temporal mais precisa, ressentem-se do fato de ainda não estarem 

consolidadas, por essa altura, as principais entidades mitológicas ligadas ao tempo, sobretudo 

Chronos. Seguindo uma linha reflexiva semelhante, Whitrow (1993, p. 52) entende a Ilíada 

como uma obra de caráter predominantemente geométrico, isto é, como uma estrutura textual 

em que o espaço, ainda que sem suplantar o tempo, mostra-se mais importante do que este.  

Ainda segundo Whitrow (1993, p. 53), embora seja difícil determinar o surgimento da ideia 

de um mundo presidido pelo tempo, ela já é perceptível, de modos distintos, em cada uma das 

duas partes que compõem Os trabalhos e os dias, de Hesíodo (século VIII a.C.). Na primeira 

delas, o autor se dedica a traçar as linhagens mitológicas e heroicas de um passado tido por 

ele como a Idade de Ouro. Se comparada a essa Idade de Ouro, a segunda parte é assinalada 

pela decadência e compõe-se sobretudo de calendários e conselhos agrícolas, prendendo-se, 

portanto, a uma temporalidade recorrente do trabalho humano. Como observa Pessanha,  Os 

trabalhos e os dias apresentam, em geral, um caráter “mitopoético” (1992, p. 34), pois, ainda 

que o tempo do trabalho humano esteja presente na segunda parte, continua atrelado à inspira-

ção das musas, evocadas por Hesíodo na abertura do poema. E as próprias musas advertem: 

sabem dizer a verdade e a mentira, bem como travestir uma pela outra.

Uma distinção mais clara viria com Heródoto (484 – 425 a.C.) e Tucídides (460? – 396? a.C.), 

que se empenharam, sobretudo, no registro de eventos relativamente contemporâneos ao mo-

mento em que viviam, tarefa que se opunha tanto à ideia de distanciamento mítico e heroico 

que preside as narrativas homéricas, quanto à ambiguidade entre evento histórico e mito, ob-

servável em Hesíodo. Para Whitrow (1993, p. 59), o trabalho desses dois historiadores torna 

evidente, pela primeira vez, o anseio por uma datação a mais precisa possível. Não se trata 

mais, portanto, de narrar eventos ocorridos in illo tempore e vividos por herois cuja existência 

esbarrava e se confundia com a dos seres míticos; o que se narra agora são os feitos deste ou 

daquele rei, as vitórias e os fracassos deste ou daquele general em uma dada batalha. Torna-se 

crescente o anseio por uma datação que se esquivasse de critérios subjetivos, o que leva os au-

tores de tais relatos proto-historiográficos a buscarem uma baliza temporal, tanto quanto pos-

sível, exterior ao homem e à ordenação social por ele coletivamente construída. 
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Tal baliza seria buscada na longa tradição de uma cosmologia baseada em ciclos naturais imu-

táveis, cujos antecedentes remontam, dentre outros, aos egípcios e aos babilônios e que, entre 

os gregos, encontra sua primeira formulação em Tales de Mileto (625-558 a.C.?). Embora ne-

nhuma de suas obras tenha sobrevivido ao tempo, seu pensamento foi amplamente difundido 

por seus seguidores e chegou até Aristóteles, que, na  Metafísica, analisa-lhe o princípio se-

gundo o qual a água constituiria o elemento primordial da existência. Como geômetra, Tales 

aproveitou tabelas egípcias e babilônicas de observação dos astros para prever, com uma pre-

cisão notável para a época, a ocorrência de fenômenos naturais, como eclipses. Seu trabalho 

contribuiu decisivamente para a ideia corrente de que o tempo, por assim dizer, poderia ser 

lido a partir da observação do cosmos. 

1.1 O tempo do cosmos

Pré-socráticos

Por buscarem estruturar suas reflexões a partir da observação de elementos naturais, os filóso-

fos que mais tarde seriam reunidos sob a designação comum de pré-socráticos foram conheci-

dos, ainda na antiguidade, como físicos ou naturalistas. E foi a partir da observação da nature-

za e da busca de seu princípio originário, a physis, que se ensaiaram as primeiras tentativas de 

explicação da existência sem o recurso constante aos mitos. 

Embora seja comum traduzir-se physis por 'natureza', seu sentido é muito mais amplo, como a 

própria formação da palavra já o indica. Na análise de Costa (2000, p. 12), o termo  physis 

compõe-se de uma raiz cuja significação oscila entre 'nascer', 'plantar' e 'engendrar', acrescida 

de um sufixo que lhe empresta uma ideia de dinamicidade. Sintetizando as várias traduções 

possíveis para physis, Spinelli (2003, p. 42) define-a como “a expressão daquilo a partir do 

qual todos os existentes são constituídos” ou, ainda, “aquilo mediante o qual o indivíduo al-

cança o que deve ser e não diferentemente, mantendo-se sempre o mesmo desde o começo ao 

fim de sua geração.” Logo, a physis pode ser entendida como o princípio dinâmico que se ori-

gina nos seres e permanece latente, permitindo-lhes a existência ao longo do tempo.
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Embora unidos pela busca comum da  physis,  podem-se reconhecer entre os pré-socráticos 

dois grupos distintos,  por vezes antagônicos: a escola eleata,  representada por Parmênides 

(530 – 460 a.C.) e seus discípulos; e a escola jônica, cujo representante mais conhecido foi 

Heráclito de Éfeso (544 – 484 a.C.).  

O pensamento de Parmênides,  exposto sobretudo em  Da Natureza, estrutura-se a partir da 

ideia fundamental de que o ser é uno, indivisível e eterno; não tendo uma origem, tampouco 

terá um fim, e admitir a mudança do ser equivaleria ao absurdo de se atribuírem caracteres 

contraditórios a um mesmo ente, negando, assim, o próprio ser. Para Parmênides, “aquilo que 

é é, e lhe é impossível não ser.”1 (apud WHITROW, 1993, p. 55) 

Algumas das postulações de Parmênides seriam radicalizadas por seu principal discípulo, Ze-

não de Eleia (495 – 430 a.C.), conhecido pela elaboração de paradoxos que, demonstrando o 

caráter absurdo da divisibilidade das coisas, afirmaria a tese do princípio Uno da existência. O 

mais conhecido deles, o da corrida de Aquiles contra a tartaruga, extravasou de tal forma o 

âmbito filosófico que serviu de tema até mesmo para desenhos animados. Segundo Zenão, pa-

rece evidente que, em uma corrida entre Aquiles e uma tartaruga, mesmo que se conceda a 

esta alguns metros de vantagem, a vitória seja sempre do atleta, dada a diferença de velocida-

de amplamente favorável a ele. Contudo, se se admite a divisibilidade infinita do espaço (e, 

por extensão, do tempo necessário para atravessá-lo), a ultrapassagem de Aquiles sobre a tar-

taruga jamais ocorrerá, pois, sempre que a distância inicial que os separa for percorrida, o ani-

mal terá avançado, sendo o mesmo raciocínio pertinente para as novas distâncias, sempre me-

nores, mas sempre favoráveis à tartaruga. Se a simples demonstração prática da corrida atesta 

que Aquiles ultrapassa facilmente a tartaruga, isso se deve ao fato de que o espaço (e, nova-

mente por extensão, o tempo) é indivisível e imutável. Logo, a percepção de qualquer mudan-

ça no tempo ou no espaço não passaria de uma impressão ilusória. 

Uma posição diferente seria adotada por Heráclito e por boa parte dos integrantes da escola 

jônica. Diferentemente da maioria dos seguidores de Tales de Mileto, que consideravam a 

água o elemento primordial do universo, do qual teriam se originado ou derivado todos os de-

mais, Heráclito entendia ser o fogo esse elemento. Diz o fragmento 66: “O fogo, sobrevindo, 

há de distinguir e reunir todas as coisas” (1980, p. 93). Tal escolha, evidentemente, não foi 
1 Tal princípio de afirmação absoluta do ser será retomado no capítulo seguinte, quando contraporemos 
a ele o conceito ricoeuriano de “metáfora viva” (1975).
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aleatória. Sem discordar da existência de um princípio estático e imutável da natureza, Herá-

clito sustenta a hipótese de que essa constância natural só é possível graças à conjugação, em 

escalas inferiores, de elementos contrários, integrados em relações simultaneamente tensas e 

harmônicas. O próprio cosmos oferecia um modelo em que a dinâmica acaba por estabelecer a 

estabilidade, uma vez que os astros, ao percorrerem suas órbitas, acabam constituindo uma 

circularidade estável e eterna. “Princípio e fim se reúnem na circunferência do círculo” (1980, 

p. 121) é uma afirmativa que resume o fragmento 103 de Heráclito. A dinamicidade universal 

seria resumida pela expressão panta rhei, ‘tudo flui’, que encontra correspondência no famoso 

exemplo da impossibilidade de se banhar duas vezes em um mesmo rio, extraído do fragmen-

to 49, 2 é apenas o mais conhecido dentre vários outros. 

As postulações de Heráclito  acerca da fluidez do tempo e da existência  como devir,  bem 

como da sobreposição de opostos serão de grande importância para o desenvolvimento deste 

trabalho, uma vez que estão na base da especulação desenvolvida por Riobaldo, narrador-pro-

tagonista do romance Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, que, a seu modo, parafra-

seia passagens importantes dos fragmentos deixados pelo filósofo pré-socrático. 

Platão e o modelo móvel da eternidade

Embora não tenha escrito um tratado específico sobre o tema, Platão nos dá a conhecer sua te-

oria sobre o tempo no diálogo em que Timeu expõe a Sócrates sua hipótese sobre a formação 

do universo e do homem. Organizador do caos original, o grande Demiurgo teria manipulado 

as formas geométricas ideais e composto com elas, em um primeiro momento, tudo aquilo 

que, possuindo substância própria, pode ser considerado perfeito e, portanto, imutável. Com-

pôs também tudo aquilo que, não pertencendo à esfera das coisas ideais e, portanto, não pos-

suindo substância própria, encontra-se sujeito às intermitências da mudança. Se a eternidade 

preside o mundo imóvel das ideias, algo diverso deveria ser criado para regular o mundo mó-

vel das representações.  A esse respeito,  diz Timeu sobre o Demiurgo: “Então, pensou em 

compor uma imagem móvel da eternidade, e, ao mesmo tempo em que organizou o céu, fez 

da eternidade que perdura na unidade essa imagem eterna que se movimenta de acordo com o 

número e a que chamamos tempo” (PLATÃO, 2001, p. 73).

2 “No mesmo rio entramos e não entramos; somos e não somos” (1980, p. 81). Aristóteles interpreta o  
fragmento fazendo a distinção entre a água, substância imutável, e o rio em que se banha, acidente  
dessa substância. 
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Em contraposição à eternidade, medida do mundo uno das ideias, o tempo não passaria de 

uma medida numérica do mundo sensorialmente apreensível, sendo, por isso, como medida de 

uma representação, e não de um ser em si, um elemento de importância secundária diante da 

mesma eternidade em que se espelha, e cuja característica fundamental seria, justamente, a 

ausência de movimento e, portanto, de tempo. 

Conrad-Martius (1958, p. 113) observa, e com razão, que conceber o tempo como uma 'ima-

gem móvel da eternidade' pressupõe a aceitação de dois paradoxos que se contradizem e se 

complementam simultaneamente, e que podem ser resumidos pelos oximoros eternidade tem-

poral (já que pode ser representada pelo tempo) e tempo eterno (já que se espelha na eternida-

de). Nenhuma das falas de Timeu a Sócrates parece oferecer uma solução a tais paradoxos. O 

próprio Timeu reconhece que sua explicação não deve ser entendida de modo absoluto, mas 

simplesmente como a que lhe pareceu “mais verossímil” (2001, p. 66). No mais, por se tratar  

de uma representação, o tempo não figurava entre os principais temas desenvolvidos por Pla-

tão.

Aristóteles e o tempo como número

Diferentemente de Platão, Aristóteles dedicou uma atenção especial ao tempo, embora não 

faça grandes considerações sobre ele na Poética, obra de sua autoria que mais diretamente in-

teressa aos estudos literários. Neste tratado, o tempo é mencionado uma única vez, como uma 

das três unidades que compõem a tragédia (ao lado das unidades de ação e de espaço). E a 

menção, breve, longe de definir o tempo ou discutir a complexidade de sua natureza, tem 

como intuito indicar o transcurso temporal a que se deve limitar a ação para que esta não per-

ca o efeito dramático. 

Como empirista e admirador da filosofia feita a partir da observação da natureza, 3 Aristóteles 

vale-se da physis pré-socrática como um princípio dinâmico para estabelecer, no livro IV de 

sua Física,  sua definição do tempo como uma medida do movimento, isto é, como algo que 

somente pode ser observado pela ótica do deslocamento ou da mudança. Diz ele: “Pois é isto 

o tempo: o número do movimento, segundo o antes e o depois” (219 b 2). 

3 Atribui-se a Aristóteles o termo 'físicos', como designação dos pré-socráticos. 
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Embora a ação de numerar, implícita na concepção aristotélica, pressuponha a figura de um 

ser que numera e que observa a mudança, o tempo, como dado universal, é anterior a esse 

mesmo ser, que apenas está apto a visualizar um fenômeno anterior a ele próprio. Pode-se 

pensar, assim, que o tempo, antes de ser numerado, já é potencialmente numerável e pré-exis-

te ao espírito, o qual, por sua vez, está exposto à sucessão antes de tomar consciência dela. A 

relação que o homem e as coisas mantêm com o tempo, portanto, é sobretudo de passividade. 

Existir, mais do que situar-se paralelamente ao tempo, é existir “envolvido pelo tempo” (RI-

COEUR, 1997, p. 26) e sujeito a sua implacabilidade. Como o metal, que se desintegra ao 

contato constante e inevitável da água salobra, também o ser, exposto à mudança que o ocea-

no do tempo lhe inflige, é impulsionado necessariamente para o não-ser. Diz Aristóteles: “por 

si mesmo, o tempo é causa de corrupção: é que ele é número do movimento; ora, o movimen-

to abole o que existe” (221 b 2).  

1.2 O tempo da alma

Plotino

Seja como modelo móvel da eternidade, seja como número da mudança, as concepções do 

tempo, até aqui, apontavam sempre para referentes externos ao homem. Uma outra forma de 

conceber o tempo ganharia força nos princípios da Era cristã, sobretudo com Plotino, para 

quem a mudança a que se referia Aristóteles ao definir o tempo deveria ser buscada na alma.   

Nascido na cidade egípcia de Nicópolis, por volta do ano 205 d.C., Plotino foi discípulo de 

Amônio Sacas em Alexandria por 11 anos. Desejoso de conhecer filósofos da Pérsia e da Ín-

dia, engajou-se ao contingente do imperador Gordiano III em sua investida oriental; malsuce-

dida a expedição, Plotino permaneceu alguns anos em Antioquia, na Síria e, por volta de 244, 

estabeleceu-se definitivamente em Roma, onde fundou uma escola neo-platônica. A suma de 

seu pensamento pode ser encontrada em suas Enéadas, coleções de textos assim denominadas 

por se comporem de nove tratados cada uma. 
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No livro 7 da terceira Enéada (“Da eternidade e do tempo”), Plotino reelabora o mito de Ti-

meu aproveitando a ideia aristotélica de movimento e mudança,  associando-a, contudo, às 

transformações da alma, já que o tempo, para ele, “é a vida da alma e consiste no movimento 

pelo qual a alma passa de uma condição a outra da sua vida” (apud ABBAGNANO, 1962, p. 

910). Embora persista em seu pensamento a distinção entre um mundo inteligível das ideias 

e um mundo físico sensível, Plotino busca superar o dualismo platônico propondo uma teoria 

monista segundo a qual tudo emana de um princípio Uno e a ele retorna, em um processo 

constante de dissociação e reintegração, semelhante ao que já preconizavam vários filósofos 

pré-socráticos, como Heráclito e Anaximandro. Sua concepção, portanto, guarda ainda um ca-

ráter cíclico, muito diferente da temporalidade linear com a qual gregos e romanos entrariam 

em contato na região da Judeia. Para Whitrow (1993, p. 72), a dominação romana sobre os ju-

deus, longe de impor-lhes um modelo circular de tempo, acabou por intensificar a ideia esca-

tológica de iminência do fim dos tempos, absorvida com facilidade pelo cristianismo primiti-

vo. A forma como vinha se estruturando o discurso cristão, fundamentado, como o judaico, 

em eventos marcantes e irrepetíveis (o gênesis, o êxodo, a crucificação), favorecia o fortaleci-

mento de uma concepção linear de tempo, em detrimento da concepção circular. Se esta, na 

esteira de Platão, apontava para o tempo como uma imitação móvel da eternidade, aquela ten-

deria a pensá-lo como uma criação divina associada ao Gênesis, isto é, à criação do mundo e 

do homem. É o que veremos com Santo Agostinho.

Santo Agostinho

Se Plotino representa um momento de transição entre os últimos suspiros do helenismo e o 

cristianismo emergente, Agostinho, um maniqueísta convertido ao cristianismo por interven-

ção de santo Ambrósio, representa a consolidação da nova religião que, desde a conversão de 

Constantino, deixara de ser um feixe heterogêneo de seitas para tornar-se a religião principal 

do império  romano.  Sem menosprezar  seu  antecessor  neo-platônico,  do  qual  é  tributário, 

Agostinho diverge radicalmente de Plotino por entender o tempo (e o próprio universo) não 

mais como uma emanação circular e recorrente de um princípio Uno, mas como uma criação 

deliberada de Deus,  ex nihilo, a partir do nada. E, diferentemente da concepção monista de 

Plotino, o tempo, para Agostinho, embora seja uma emanação provinda de Deus (emanatio ex  

Deo), não se confunde com Ele.
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Consolida-se com Agostinho uma visão do tempo como algo que, longe de preexistir ao uni-

verso e ao homem, é criado simultaneamente a eles. Nada preexiste à criação divina senão o 

próprio Deus, o único que é o que é, livre do tempo, conforme sua apresentação a Moisés no 

episódio bíblico da sarça ardente.4 Não é por acaso que a principal especulação agostiniana 

acerca do tempo, o Livro XI das Confissões, desencadeia-se justamente a partir de uma análi-

se do livro do Gênesis, que já merecera a atenção de Santo Agostinho em não raros momentos 

de sua produção.5

Nessa perspectiva, o tempo, por si só, não é uma causa suficiente, pois depende da figura divi-

na que o instaura e o mantém. Como observa Pucelle (1972, p. 92), para santo Agostinho, di-

ferentemente do que postulavam os principais pensadores gregos, não é o espírito que está no 

tempo, mas o tempo que está no espírito. 

Mas alterar a concepção da origem do tempo parece não resolver o problema ontológico fun-

damental: o que é o tempo, se é alguma coisa? Partindo da divisão tradicional em passado, 

presente e futuro, Agostinho depara, paradoxalmente, com elementos que se relacionam com 

a ideia de 'ser' justamente pela negação: o passado é aquilo que já não é; o futuro é aquilo que 

ainda não é; e o presente, que ao mesmo tempo os une e separa, não passa de um ponto adi-

mensional entre eles. Sua conclusão é desalentadora: “o tempo provém daquilo que ainda não 

existe, atravessa o que não tem dimensão, para mergulhar no que já não existe” (1999, p. 

325).

Diante do impasse, a solução encontrada foi definir o tempo como uma categoria percebida 

por nossa alma exclusivamente a partir do presente; não haveria, a rigor, nem passado nem fu-

turo, mas um presente da memória e um presente da espera, respectivamente, percebidos a 

partir do presente propriamente dito, ou presente da visão. Tem-se, portanto, a exemplo de 

Plotino e diferentemente da concepção aristotélica, baseada no número e na medida do movi-

mento, um princípio ordenador do tempo baseado na experiência que dele tem nossa alma. A 

extensão cosmológica como medida temporal dá lugar ao que santo Agostinho chamaria de 

4 Definição que corresponde quase literalmente à sempiternidade do cosmos segundo Heráclito, con-
forme se pode ler em um de seus fragmentos: “O mundo, o mesmo em todos, nenhum dos deuses e ne-
nhum dos homens o fez, mas sempre foi, é e será, fogo sempre vivo, acendendo segundo a medida e 
segundo a medida apagando” (1980, p. 65).
5 A esse respeito, ver o estudo de Souza Netto (2002, p. 13 e ss.) sobre “De genesi contra manicheos” 
e “De genesi ad litteram”, ambos, textos exegéticos de santo Agostinho acerca do Gênesis.
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“distensão da alma” (distentio animi) (1999, p. 330), verificada no momento em que o espírito 

percebe o trânsito (transire) do que ainda não é (futuro ou presente da espera) em direção ao 

que deixou de ser (passado ou presente da memória). 

Mas o próprio santo Agostinho não se satisfaz diante de tal dispositivo. Se é possível intuir a  

existência do tempo, ainda que sem defini-lo, deveria ser igualmente possível intuir sua medi-

da confrontando-se comparativamente as diferentes durações (ou as impressões que delas te-

mos) no passado, no presente e no futuro. Mas como fazê-lo?  Incapaz de resolver a questão, 

Agostinho dirige um apelo a Deus, único ente que, livre do fluxo temporal, é capaz de vis-

lumbrá-lo por completo. A resposta, portanto, está fora do que é humano e temporal, ou seja, 

fora do próprio tempo.

Estava aberta a distinção entre a eternidade, exclusiva de Deus, e o temporal, propriedade do 

humano, característica central do tempo durante toda a Idade Média. Por intermédio da graça, 

concedida não apenas no momento da criação, mas a cada instante sucessivo da existência, o 

Deus único regulava tanto a permanência quanto o devir humanos, constituindo uma “conti-

nuidade movente do tempo” (POULET, 1972, p. 8). Mas, diferentemente da continuidade es-

truturada a partir de um modelo circular de repetição, tem-se, neste caso, um modelo escatoló-

gico, isto é, com um início (Gênesis), um sentido e um fim (juízo final) definidos. 

A Idade Média caracteriza-se pela distinção entre a eternidade divina e a fugacidade do ho-

mem (exposto à ação corruptora do tempo, do que decorre o uso do adjetivo 'temporal' como 

sinônimo de 'profano' e 'passageiro' ao mesmo tempo). Por mais que a estrutura estamental do 

período transmitisse ao homem a ideia de estabilidade, de imutabilidade de uma ordem pré-

definida, o mundo temporal era visto como o império do transitório, da passagem inexorável 

do tempo pelo caminho da doença, da decrepitude física e moral, e do envelhecimento, cujo 

destino final, a cumprir-se a qualquer momento, era o triunfo da morte, um tema recorrente 

em todo esse extenso período. Paradoxalmente, era esse caminho fugaz que conduzia à eterni-

dade, seja da salvação celeste, seja da danação no inferno. O tempo corrói o mundo físico para 

preservar o mundo espiritual. Seria preciso esperar as profundas transformações econômicas e 

sociais que desembocariam no Renascimento para que outra ideia acerca do tempo se mos-

trasse possível. 
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1.3 O tempo da razão 

A partir do início do Renascimento, a Física, juntamente com outras disciplinas que viriam a 

compor o que hoje se conhece como ciência exata, começa a dissociar-se da Filosofia, à qual 

esteve integrada desde a antiguidade. Mais do que uma questão meramente epistemológica, a 

subdivisão da Filosofia em disciplinas distintas revela a cisão que então se operava entre uma 

esfera humana, objeto de estudo filosófico, e uma esfera natural, objeto de estudo das ciênci-

as. 6 Não se trata, evidentemente, de uma dissociação absoluta, pois a dimensão corpórea con-

tinua vinculando o homem à esfera natural. Contudo, a emergência da racionalidade desenca-

deia um processo de distinção entre o sujeito que pensa e o objeto que é analisado, entre a ati -

vidade mental e as coisas, incluindo-se entre elas o próprio corpo. Tal processo, segundo Pou-

let, atinge seu auge no século XVII, quando “o pensamento humano não sente mais fazer par-

te das coisas. Ele distingue-se delas para pensá-las” (1972, p. 18).

No que diz respeito ao tempo, percebe-se um empenho em conferir a ele um caráter fisicalista 

e absoluto que o tornaria livre de qualquer interferência subjetiva. Ao homem, centro do es-

forço racional, caberia definir, a partir dos novos instrumentos técnicos, a natureza e o funcio-

namento do tempo. “Tem o tempo sua ordem já sabida”, escreverá Camões em um de seus so-

netos. Destacando a existência de uma “ordem das ideias”, inerente ao homem, e uma “ordem 

do movimento”, externa a ele, Berkeley (apud ABBAGNANO, 1962, p. 909) estabelece que 

esta última é a única capaz de fornecer uma medida não enganosa do tempo.  

A lei da gravitação universal dos corpos, enunciada por Newton em 1687, preconiza que o 

equilíbrio dos astros, sobretudo das estrelas, só é possível graças à infinitude do universo, que 

comporia um sistema estável, no qual se desenrolariam fenômenos passíveis de serem descri-

tos por equações matemáticas. A ideia de uma suposta universalidade eterna do astronômico, 

já postulada na antiguidade, é retomada, mas o anseio por reduzir a ordenação natural a uma 

linguagem matemática capaz de descrevê-la faz com que a álgebra se sobreponha à geometria 

como instrumento de abstração racional do tempo. 

6 Entenda-se por “ciências”, nesse momento, apenas as disciplinas exatas ou biológicas, uma vez que 
as que constituiriam o domínio das ciências humanas continuariam integradas à Filosofia por mais  
tempo. 
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Mas a racionalização do tempo iria muito mais longe. Piettre (1997, p. 51) descreve com min-

úcia a obsessão observada entre os séculos XV e XVIII pela confecção de relógios cada vez 

mais precisos. Ao mesmo tempo em que o avanço técnico, por um lado, permitia a percepção 

da irregularidade do movimento dos planetas ao longo de suas órbitas, por outro, permitia a 

construção de sistemas de engrenagens capazes de operar com perdas cada vez menores de 

energia. Neste cenário, já não é a ordenação astronômica que oferece o modelo mais estável 

para a medição de um tempo que se supõe absoluto, mas o relógio, um artefato concebido e 

construído pelo homem. 

Também a religião, relevante para a ordenação da vida cotidiana, passaria por transformações 

semelhantes. Para Poulet (1972, p. 17), diferentemente do cristão medieval, para o qual a exis-

tência dependia diretamente da concessão constante da graça divina, o calvinista fundamenta 

sua presença no mundo a partir da fé que parte dele em direção a Deus, numa espécie de cre-

do, ego sum, paralelo ao cogito, ego sum cartesiano. Ainda que a hipótese de uma criação ini-

cial de ordem divina não seja abolida, a concepção de um mecanismo de causalidade torna 

dispensável a intervenção divina constante como regente dos eventos temporais. 

A consolidação da causalidade como princípio ordenador de toda e qualquer série temporal 

implicará, no final do século XVIII, uma alteração significativa no papel da memória e seus 

mecanismos de funcionamento.  Evidentemente,  nem a palavra memória nem seu conceito 

eram novos à época, mas assumem um caráter diverso que determinará a ideia de tempo pre-

dominante no século XIX: a de uma “imensa cadeia causal” (POULET, 1972, p. 42). Para o 

enciclopedista Quesnay, a memória opera como uma tecelã dos elos causais dos eventos e, 

sem tal operação, cada instante seria um dado estanque, incapaz de compor o transcurso tem-

poral. Eis o que ele diz a respeito: 

Sem a memória, o ser sensitivo teria somente a sensação, ou a ideia do ins-
tante atual. Todas as suas ideias seriam devoradas pelo esquecimento à me-
dida que elas nascessem; todos os instantes de sua duração seriam instantes 
de nascimento e instantes de morte (apud POULET, 1972, p. 31).

A concepção do tempo como uma cadeia causal move a busca pelos elos encadeados da me-

mória e por uma causa original que justifica o presente, seja de um indivíduo (genealogia), de 

uma coletividade (folclore), de uma língua (filologia) e assim por diante. 
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Mas a tentativa de se estabelecer um domínio sobre o tempo não se resumiria à descoberta de 

causas originais adormecidas no passado. Baseando-se na pretensa imutabilidade das leis físi-

cas e nos encadeamentos causais, Laplace vislumbra a possibilidade de se determinar o futuro 

a partir de um quadro presente conhecido.7 O controle do tempo passado, possível pelo des-

cobrimento dos elos causais preservados pela memória, estender-se-ia também em direção ao 

futuro. O homem deixa de ser um objeto exposto à ação corruptora do tempo e passa a ser o 

agente na relação que trava com ele. Estavam lançadas as bases sobre as quais seriam ergui-

dos os edifícios deterministas do século XIX, edifícios estes que se esgotariam e começariam 

a ruir às vésperas do século XX. 

Relatividade e caos

Se o desenvolvimento técnico iniciado no século XVI possibilitou a consolidação progressiva 

de uma ideia de tempo como grandeza de caráter absoluto, outras descobertas igualmente téc-

nicas permitiriam o questionamento desse mesmo caráter,  propondo a sua substituição em 

prol de uma concepção relativa do tempo. Ainda no século XIX, o físico escocês James Clerk 

Maxwell, estudando o deslocamento de partículas sujeitas a radiações eletromagnéticas, per-

cebeu que elas não apresentavam o comportamento esperado segundo os princípios da Física 

newtoniana. Dando sequência aos trabalhos de Maxwell, Einstein observa que a velocidade da 

luz é invariável, seja no vácuo, seja em um meio físico, o que possibilitaria a liberação do 

tempo como variável, nos fenômenos em que ambos figurassem como elementos a serem afe-

ridos. Logo, a medida do tempo não é absoluta, mas relativa, variando, dentre outros fatores, 

segundo a posição de quem observa o fenômeno. 

Em 1927, o físico Werner Heisenberg constatou que, para aferir as posições de partículas em 

movimento, é indispensável que se faça incidir sobre elas algum tipo de radiação, como a luz, 

por exemplo. Ocorre que essa mesma radiação, ao incidir sobre as partículas, altera o desloca-

mento delas em uma razão diretamente proporcional à intensidade da fonte irradiadora, ou 

seja, o elemento que deveria possibilitar a aferição precisa do deslocamento de uma partícula 
7 É justamente esse o princípio de funcionamento do “porviroscópio”, a máquina de se observar o futu-
ro construída pelo professor Benson em O presidente negro, de Monteiro Lobato. Poderosas antenas 
captam toda a essência do momento presente e o envelhecem, por assim dizer, por meio de relações de 
causa e efeito, até se obter uma imagem do futuro. LOBATO, Monteiro. Onda verde e O presidente  
negro. 12ª. ed. São Paulo: Brasiliense, 1967.
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no tempo é a causa da perturbação do movimento. Eis, em síntese, o que Heisenberg denomi-

nou de Princípio da Incerteza (HAWKING, 1988, p. 86).

Para Hawking (1988, p. 88), o princípio da incerteza constituiria um dos pilares da mecânica 

quântica, pois, diferentemente dos princípios newtonianos que embasavam a mecânica clássi-

ca, permitia um modelo de compreensão do mundo capaz de levar em conta não apenas a cau-

salidade, mas também a casualidade.

A ideia de casualidade fundamentaria também a Teoria do Caos, de Ilya Prigogine, que faz 

uma releitura do segundo princípio da termodinâmica, enunciado por Clausius ainda no século 

XIX. Segundo esse princípio, a energia de um sistema fechado8 tende à dissipação e à desor-

dem, em um processo irreversível e de sentido único. Diferentemente do determinismo, cuja 

orientação temporal apontava para um percurso linear, que conduziria tudo, previsível e pro-

gressivamente, à ordem,9 a teoria do caos defende a formação, ao longo da flecha do tempo, 

de sistemas progressivamente caóticos e fragmentados. A exemplo do princípio da incerteza 

de Heisenberg, a teoria do caos aponta para a impossibilidade de se prever a evolução de um 

dado sistema, dito, por isso, “dinâmico” ou “caótico” (apud PIETTRE, 1997, p. 145).

O contraponto entre tais teorias e várias explicações míticas da formação e do funcionamento 

do universo é evidente. Se as narrativas mitológicas descrevem com frequência a criação do 

universo como a ordenação de um caos original, a Física, nesse momento, invertia a equação: 

o universo tende à dispersão, ao caos e à imprevisibilidade.

Entre Bergson e Bachelard: o contínuo salpicado de lacunas

Além dos contrapontos saídos da própria Física, o cientificismo causal que caracterizava as 

últimas décadas do século XIX encontrou opositores também na Filosofia, destacando-se, en-

tre eles, a figura maior de Henri Bergson. Desde seu primeiro livro,  Ensaio sobre os dados 

imediatos da consciência (Essai sur les données immédiates de la conscience), de 1889, é evi-

dente o posicionamento crítico do filósofo diante da tendência materialista de então. Mas o al-
8 Entende-se como sistema fechado aquele em que o isolamento impede qualquer aporte de energia  
além da que ele já dispõe inicialmente. Pode ser imaginado em escalas diversas, como um balão de  
gás, um sistema planetário ou a própria natureza, concebida com um único sistema.  (Ver PIETTRE, 
1997, p.134).
9 O lema positivista da bandeira brasileira, “Ordem e Progresso”, aponta justamente para isso. 
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cance de sua obra não se limitou à filosofia. A defesa de um tempo interior profundo, distinto 

do tempo numérico do determinismo, foi de extrema importância para as transformações por 

que passaria o romance nas primeiras décadas do século XX, seja por autores menos significa-

tivos, seja por autores de primeira grandeza, como Marcel Proust e Thomas Mann.

Num primeiro momento, as críticas de Bergson dirigem-se sobretudo à aplicação indiscrimi-

nada da lei da causalidade como dispositivo capaz de explicar a mente humana, tal qual o vi-

nha praticando a psicofísica. Para ele, considerar cada reação psíquica como um efeito associ-

ado a uma causa física era promover a redução do mental ao cerebral, ou, no limite, confundir 

a vida exterior, de natureza espacial, com a vida interior, de natureza temporal. 

Para Bergson (1984, p. 13), a apreensão das coisas pode se dar por duas formas distintas: pela 

inteligência, forma superficial ligada às limitações da matéria; e pela intuição, única capaz de 

penetrar a interioridade profunda do espírito. O tempo exterior, apreendido pela inteligência, 

não passaria de um construto social, um artifício prático cuja finalidade estaria limitada à or-

ganização da vida comum de todos os dias. O tempo interior, por sua vez, de natureza qualita-

tiva, só pode ser apreendido pela intuição, capaz de preencher as lacunas deixadas pela proje-

ção artificial do espaço sobre o tempo. A este tempo profundo, livre de lacunas, semelhante a 

uma melodia ininterrupta, Bergson daria o nome de “duração” (durée).

Em sua tentativa de reconhecer apenas a existência material, o cientificismo teria transferido 

para a interioridade da vida psíquica, regida pela duração, características espaciais, próprias 

da exterioridade física. Tratada como uma grandeza homogênea e divisível, capaz de ser me-

dida pelo número, a duração profunda perde sua densidade e transforma-se em um “tempo 

matematizado” (ROBINET, 1965, p. 15). Bergson esclarece:

Considerados em si mesmos, os estados profundos da consciência não têm 
nenhuma relação com a quantidade, são qualidade pura; misturam-se de tal 
maneira que não se pode dizer se são um ou vários, nem sequer examiná-los 
sob este ponto de vista sem logo os desnaturar. A duração que assim criam é 
uma duração cujos momentos não constituem uma multiplicidade numérica 
(1988, p. 95).

Deleuze (1989, p. 29) observa que, para Bergson, tratava-se ainda de recuperar a distinção en-

tre as noções de sujeito e objeto, enturvadas pelo cientificismo do século XIX. O objeto, cuja 
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multiplicidade é numérica, experimenta uma alteração de grandeza, mas não de natureza, ao 

ser dividido infinitas vezes. O sujeito, por seu turno, não pode ser dividido sem que sofra uma 

alteração profunda de sua natureza. Logo, a espacialização do tempo interior, longe de ser um 

instrumento adequado para a apreensão da duração, é um artifício enganoso, pois altera sua 

natureza, como afirma Bergson: “a duração, ao dividir-se, muda de natureza; se não mudasse 

permaneceria homogênea e seria, então, uma multiplicidade numérica. A verdadeira duração é 

heterogênea e a cada divisão podemos no momento considerá-la como indivisível.” (BERG-

SON, 1988, p. 95)

Embora tributário de Bergson em vários aspectos, Bachelard abre sua Dialética da duração  

com um ponto de divergência que assinala uma ruptura central entre o pensamento de um e o 

do outro. Para Bachelard (1950, p. 23), a heterogeneidade da experiência humana, dramática, 

contraditória e, no limite, lacunar, impediria a constituição intuitiva de uma duração interna 

contínua, como defendera Bergson. Se o ser é falho e, portanto, lacunar, o tempo, tal qual a 

consciência o percebe, não poderá ser descrito como uma melodia ininterrupta, como na metá-

fora bergsoniana, mas como uma espécie de fio coberto de nós (BACHELARD, 1950, p. 67).

Outro ponto de divergência diz respeito à consideração feita por Bergson de que a duração é 

um dado imediato da consciência (1988, cap. 2 e 3). Bachelard (1932, p. 14) admite uma 

apreensão empírica do instante, isto é, que ele seja tomado como um dado imediato da consci-

ência, como pretendia Bergson, mas descarta a possibilidade de se considerar a duração da 

mesma maneira. Para Bachelard, promover um encadeamento de instantes constitui um exer-

cício subjetivo que não se faz senão por intermédio da linguagem. Nesse contexto, “a conti-

nuidade psíquica não é mais um dado, mas uma obra” (BACHELARD, 1950, p. VIII), e está 

sujeita à descontinuidade característica da linguagem, ao seu encadeamento heterogêneo de 

presenças e ausências, ao jogo de oposições e distinções que nela se observam em vários ní-

veis (fonético, morfológico, semântico, textual). 

A alternância entre recortes temporais mais ou menos densos de instantes leva Bachelard a 

defender a necessidade de se perceber a duração como uma descontinuidade radical de instan-

tes regida por um “ritmo de ação e de inação” (BACHELARD, 1950, p. 37). A imagem do 

tempo como algo que possui uma espessura ou uma densidade é utilizada também por Pucelle 
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(1972, p. 59), que, a partir dela, propõe a distinção entre uma “duração pobre” (durée pauvre), 

pouco densa de instantes, e uma “duração rica” (durée riche), repleta deles. 

Aguçando o ponto que o distingue radicalmente de Bergson, Bachelard, além de reafirmar a 

existência de lacunas no tempo, elege suas descontinuidades como pontos privilegiados a par-

tir dos quais se compõe nossa duração, pois ela “é metafisicamente complexa e os centros de-

cisivos do tempo são suas descontinuidades” (1950, p. 38). E, para se aceder ao interior da du-

ração vivida, fundamentalmente heterogênea, não resta outra alternativa senão “ativar o ritmo 

da criação e da destruição, da obra e do repouso” (BACHELARD, 1950, p. 8).

*                    *                    *

Como se vê, o caráter aporético do tempo, longe de diminuir o interesse por ele, acabou por 

estimulá-lo, e, ainda que o modelo de um tempo absoluto e uniforme, derivado da física new-

toniana, tenha predominado nos séculos XVIII e XIX, a virada para o século XX vê o reflo-

rescimento das aporias em diversas frentes, como a Filosofia e a própria Física. Concomitan-

temente, áreas de estudo que então surgiam, como a Psicanálise e a Linguística, incluiriam em 

seu o rol de interesses um grande número de questões direta ou indiretamente associadas ao 

tempo.

No presente trabalho, seguimos a hipótese ricoeuriana de que, se não há, pela via especulativa 

(filosófica ou científica), respostas satisfatórias para as aporias suscitadas pelo tempo, é possí-

vel que haja réplicas poéticas a elas, especialmente por meio da tessitura de intrigas narrati-

vas, consideradas por Ricoeur “o meio privilegiado pelo qual reconfiguramos nossa experiên-

cia temporal confusa, informe e, no limite, muda” (1994, p. 12). A centralidade da questão 

exige que dediquemos um capítulo exclusivamente a ela.
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CAPITULO 2

Paul Ricoeur e a réplica poética às aporias do tempo
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Por mais ampla que seja a acepção em que o tomemos, o termo filósofo jamais será suficiente 

para recobrir o trabalho acadêmico de Paul Ricoeur, pensador múltiplo que abarcou em sua 

extensa produção, além da própria filosofia, textos de historiografia, teologia, psicanálise e te-

oria literária. Tendo iniciado sua formação no começo da década de 1930, manteve-se atento 

aos principais sistemas filosóficos europeus do século XX, sabendo colher de cada um deles, 

mesmo dos que divergiam de sua trajetória, elementos que lhe parecessem válidos para suas 

próprias análises. Tal procedimento, assumidamente assistemático, foi, por um lado, alvo de 

críticas por parte dos que o tinham como um pensador excessivamente eclético e, por vezes,  

incoerente; e, por outro, motivo de elogios por parte daqueles que, como o próprio Ricoeur, 

não se vexavam de buscar no trabalho do outro (mesmo daquele de quem se divergia) aquilo 

que o nosso pensamento isoladamente não seria capaz de atingir. 

Em entrevista a Carlos Oliveira, Ricoeur é instigado a esboçar, em linhas gerais, a gênese de 

seu pensamento. Além de mencionar a multiplicidade de fontes, a que já nos referimos, o filó-

sofo destaca a existência de uma espécie de encadeamento (nem sempre previsto) entre suas 

obras, já que cada um de seus livros “provém do resíduo do precedente, de uma questão não 

resolvida.” (1990a, p. 18) e, em contrapartida, deixa algo para ser desenvolvido no próximo.

Tendo a trilogia Tempo e narrativa como ponto central de nosso arcabouço teórico, era impe-

rativo questionar, diante disso, duas coisas: a partir de que resíduo ou questão não completa-

mente resolvida no livro anterior,  A metáfora viva, teria surgido  Tempo e narrativa; e, em 

contrapartida, o que este teria deixado em aberto para os livros seguintes, especialmente para 

O si-mesmo como um outro.

A resposta à primeira questão nos é dada logo no prefácio ao primeiro volume da trilogia.  Se-

gundo o próprio Ricoeur, A metáfora viva e, respectivamente, Tempo e narrativa podem e de-

vem ser consideradas duas obras geminadas, pois foram concebidas ao mesmo tempo e possu-

em, embora em escalas diferentes, um ponto em comum: o estudo de fenômenos de inovação 

semântica. Em A metáfora viva, o que se verifica é como o enunciado metafórico é capaz de 

produzir uma “nova pertinência semântica por meio de uma atribuição impertinente.” (1983, 

p. 9). Restaria para  Tempo e narrativa analisar como o processo de composição da intriga 

(mise en intrigue) cumpriria um papel semelhante ao conferir sentido a nossa experiência in-
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congruente do tempo, valendo-se, para isso, da convergência de elementos heterogêneos e, 

muitas vezes, contraditórios.

Já a resposta para a segunda questão — Que resíduo Tempo e narrativa deixaria em aberto 

para os livros seguintes? — pode ser inferida ao final do terceiro volume da trilogia. Tendo 

atravessado o longo percurso que se iniciara com o estudo da metáfora como princípio da lin-

guagem e ora se encerrava com o estudo da narrativa como ordenação possível e provisória da 

experiência temporal, Ricoeur vê confirmada uma de suas hipóteses iniciais, a de que “o su-

jeito é fortemente mediatizado por todos os sistemas de signos, de símbolos e de escritura” 

(RICOEUR, 1990a, p. 21). Isso posto, sugere a substituição de um modelo substancialista de 

identidade por outro, de natureza narrativa. E o estudo da constituição dessa identidade narra-

tiva viria a ser o cerne de O si-mesmo como um outro.

Eis, em síntese, os três livros de Ricoeur que constituirão o núcleo de nossa fundamentação 

teórica. Evidentemente, a leitura do  corpus  literário, feita nos capítulos seguintes, exigirá o 

suporte de outros autores teóricos, que serão evocados, a seu turno, conforme as demandas es-

pecíficas de cada análise. Como em uma espiral, iniciaremos pelo centro, isto é, por Tempo e  

narrativa, recuaremos até A metáfora viva, para, enfim, fazermos a volta que nos conduzirá a 

O si-mesmo como um outro, um pouco além do ponto de partida.   

2.1 Temps et Récit: o círculo entre a narrativa e a temporalidade

Em Réflexion faite, sua autobiografia intelectual, Ricoeur enuncia a tese que orientou a escrita 

de Tempo e narrativa: a existência de uma “conexão significativa” (1995, p. 63) entre a fun-

ção narrativa e a experiência humana do tempo, formando um “círculo entre narrativa e tem-

poralidade”. Sua justificativa é a de que “o tempo torna-se tempo humano na medida em que 

está articulado de modo narrativo; e, em compensação, a narrativa é significativa na medida 

em que esboça os traços da experiência temporal” (RICOEUR, 1994, p. 15). Todas essas cita-

ções destacam um dos princípios norteadores da hermenêutica ricoeuriana, por ele desenvol-

vida a partir de meados da década de 1960: a linguagem, em geral, e a narrativa, em particu-

lar, não são simples dispositivos intermediários entre o tempo socialmente vivido e a consci-
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ência que dele temos como sujeitos; a linguagem, ao tornar significativa nossa experiência 

temporal, torna-se parte integrante e indispensável dessa mesma experiência. 

Se a especulação filosófica só intensifica as contradições da experiência temporal, como vi-

mos no capítulo anterior, a linguagem, assumindo essas mesmas contradições como procedi-

mentos válidos de elaboração poética, pode oferecer um esboço possível de sentido àquilo 

que, de outro modo, não passaria de uma experiência informe e incompreensível. Há que se 

observar, no entanto, que não se trata de uma relação binária e excludente entre uma experiên-

cia absolutamente informe do tempo e sua suposta estruturação levada a cabo pela narrativa. 

Se uma das funções da narrativa é estruturar nossa experiência temporal, esta é um pré-requi-

sito para a existência da própria narrativa, e não um empecilho. A narrativa, por sua vez, não 

pode eliminar por completo o caráter aporético da experiência temporal, sob pena de não ter 

mais razão de ser. Há, pois, uma relação dialética e interdependente entre a aporia e a réplica 

poética oferecida pela estruturação narrativa, e “é nessa dialética entre uma aporética e uma 

poética da temporalidade que culmina a questão da relação entre tempo e narrativa” (RICO-

EUR, 1994, p. 111).

2.1.1 Santo Agostinho e a estrutura discordante do tempo 

A primeira divisão de Tempo e narrativa tem como objeto de estudo a teoria agostiniana do 

tempo. Uma análise comparativa das duas partes que compõem as Confissões, de santo Agos-

tinho, apontaria, num primeiro momento, para um contraste entre o tom confessional e autobi-

ográfico da primeira (livros de I a IX) e o caráter especulativo da segunda (do livro X ao 

XIII). Mas o que aos poucos se revela é uma relação profunda entre ambas, que compõem, 

juntas, não um contraste, mas um contraponto.10 Lendo-as em conjunto, podemos perceber a 

intenção sutil de santo Agostinho em fundamentar as especulações da segunda parte na expe-

riência humana individual descrita na primeira. Em Plotino, a percepção do tempo está ligada 

a uma alma abstrata e coletiva do mundo; ao passo que, em Agostinho, a passagem do tempo 

é percebida individualmente por cada alma humana, que se distende para fazê-lo. 

Como vimos no capítulo anterior, as especulações de santo Agostinho acerca do tempo con-

duziram-no a uma série de impasses cuja solução, diz ele, não estaria ao alcance do humano. 
10 Pensamos, aqui, no sentido musical de contraponto, isto é, de duas linhas melódicas distintas que se 
sobrepõem para compor um todo musical complexo. 
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O impasse maior, do qual derivam os demais, diz respeito diretamente à questão do ser ou 

não-ser do tempo. Não sendo possível definir ou descrever ontologicamente o tempo, os pen-

sadores antigos buscaram alternativas relativizantes comparando-o, em geral, ao espaço. Ain-

da que não consiga se dissociar das imagens espaciais (extensão, distensão, transitar), santo 

Agostinho, diferentemente da maioria de seus antecessores, toma o discurso, ou seja, a lingua-

gem, como elemento capaz de afirmar a existência do tempo. E, mais do que isso, o discurso, 

não se realizando senão no tempo, seria a comprovação viva da existência desta categoria (o 

tempo): “Sei que meu discurso sobre o tempo está no tempo; sei pois que o tempo é e que o  

medimos” (1999, p. 333). Contudo, o argumento cético evocado pelo próprio santo Agostinho 

contra a afirmação do tempo também recorre à linguagem. Lembra ele que, estimulados a de-

finir o passado, dizemos com frequência que se trata daquilo que já não é, e, ao sermos inter-

pelados sobre o futuro, o definimos como aquilo que ainda não é. Em suma, o tempo vem do 

que ainda não é (futuro), atravessa o que não tem dimensão (presente) e mergulha no que não 

é mais (passado). 

Ricoeur destaca que esse novo impasse opõe não somente a linguagem, que afirma o tempo,  

ao argumento cético, que o nega, mas opõe a linguagem a si mesma: “como conciliar a positi -

vidade dos verbos ‘ter passado’, ‘advir’, ‘ser’ e a negatividade dos advérbios ‘não... mais’,  

‘ainda não...’, ‘nem sempre’?” (1994, p. 23)

Buscando deslindar a questão, santo Agostinho recorre ao conhecido exemplo da recitação, 

feita de cor, da oração Deus creator omnium, de Santo Ambrósio. Antes de iniciar a perfor-

mance, todo o texto está presente na memória do orador como expectativa; à medida que exe-

cuta a recitação, o texto vai sendo armazenado como uma “imagem-impressão” ou um “vesti-

gium” (RICOEUR, 1994, p. 35) que subsiste no presente. Em suma, o que se tem é um movi-

mento que parte do futuro (o texto a ser recitado) e se dirige ao passado (o texto já recitado), 

atravessando o presente da enunciação que opera a transposição de um momento temporal a 

outro. A percepção dessa travessia do tempo é possível graças a uma operação ativa da alma, 

que, a partir do presente, direciona sua intenção (intentio animi) para o processo. Mas como é 

possível que algo possa transitar (transire) pelo presente se o próprio santo Agostinho já o de-

finira como um ponto adimensional entre o que já foi e o que ainda não é? É ainda a partir do  

exemplo da recitação que se tenta resolver o impasse. Ao dirigir sua atenção para o futuro 

próximo (aquele que em breve será transformado em vestígio), a alma se distende em direção 
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a ele; em contrapartida, ao se voltar para o passado próximo (aquele que acaba de se tornar  

vestígio), a alma se distende, simultaneamente, em sentido inverso. Como resultado dos dois 

movimentos, a alma (e o presente, em que ela se encontra) experimentaria uma espécie de 

alargamento (distentio animi), o bastante para permitir a percepção do tempo.   

Pucelle (1972, p. 15) observa que a perspectiva agostiniana se constrói a partir de uma dupla e 

paradoxal interação da alma (ou do sujeito, como diríamos hoje) com o tempo: por um lado, o 

nosso olhar volta-se para o tempo e o direciona (sujeito ativo e tempo passivo); por outro, o 

tempo corre e nos conduz (tempo ativo e sujeito passivo). À nossa intenção ativa de observar 

o trânsito dos tempos, decorre a distensão passiva sofrida por nossa alma. 

Dando sequência a sua análise, Ricoeur percebe, com perspicácia, que o recurso à linguagem 

para se tentar deslindar as aporias do tempo não se limita, em Santo Agostinho, ao exemplo 

da recitação e dos raciocínios frutíferos que dele são extraídos. Um outro procedimento muito 

mais sutil é posto em prática após a exposição da teoria do triplo presente: a não utilização 

dos termos 'futuro' e 'passado' como substantivos, substituídos que são por seus adjetivos cor-

respondentes, futura e praeterita. Dali em diante, não se fala mais em futuro e passado, mas 

em coisas futuras e coisas passadas. Para Ricoeur, “esse deslizar imperceptível abre, na reali-

dade, caminho ao deslindamento do paradoxo inicial sobre o ser e o não-ser”, pois nos permi-

te considerar futuro e passado não mais como seres substantivos, mas como “qualidades tem-

porais que podem existir no presente sem que as coisas de que falamos quando as narramos 

ou as predizemos ainda existam ou já existam.” (1994, p. 26) Em lugar, portanto, de uma afir-

mação substantiva dos tempos, o que se tem é uma possibilidade predicativa de passado e de 

futuro.11

Pode-se afirmar, com Ricoeur, que “numa perspectiva agostiniana, só há futuro e passado re-

lativamente a um presente, ou seja, a um instante qualificado pela enunciação que o designa” 

(1997, p. 29). Para Agostinho, se falamos em passado ou em futuro, é em um sentido impró-

prio (non proprie) que o fazemos, ou, como diríamos hoje, em um sentido figurado. Logo, 

passado e futuro devem ser entendidos como representações discursivas presentes daquilo que 

está ausente, seja porque já não é, seja porque ainda não é. Nessa ótica, mesmo que um even-

11 O processo, como veremos, é muito semelhante ao que Ricoeur aplica ao estudo da metáfora ao con-
siderá-la um procedimento de predicação, e não de nominalização.
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to A preceda um evento B, não se pode afirmar que um seja passado e o outro, futuro, pois tal 

afirmação depende do ponto em que se situa o observador. 

2.1.2 Aristóteles e a estrutura concordante-discordante do muthos

Se Ricoeur destaca a importância da linguagem na problemática do tempo, em santo Agosti-

nho, a réplica, desenvolvida na segunda parte de  Tempo e narrativa, não poderia partir de 

algo distinto, isto é, de algo estranho à própria linguagem. É o que o filósofo faz ao buscar na 

Poética de Aristóteles um conceito dinâmico de mímese, em cujo cerne está a tessitura da in-

triga (mise en intrigue), o  muthos aristotélico,  traduzido por Ricoeur como “criação de uma 

estrutura de sentido” (1990, p. 20). 

Ricoeur parte do fato, em geral negligenciado, de que Aristóteles, na maioria das vezes, não 

emprega o termo  mímesis isoladamente, mas como parte de uma expressão  maior, mimesis 

praxeos,  traduzida  pelo  filósofo  francês  como  “imitation  créatrice  du  champ pratique”12 

(1990b, p. 30). Note-se que ao optar pelo adjetivo créatrice, ao invés de créative, de uso mui-

to mais corrente, Ricoeur buscou destacar justamente o caráter dinâmico da expressão. Falar 

em mímese criativa (créative) equivaleria à simples adjetivação de um processo já acabado; o 

recurso à expressão mímese criadora (créatrice), por seu turno, enaltece a capacidade de se 

engendrar, a partir de um modelo tomado do real ou sugerido por ele, uma suprarrealidade fic-

tícia ou, na expressão de Goodman citada por Ricoeur, de uma “realidade refeita” (apud RI-

COEUR, 1994, p. 124). 

Para Ricoeur, como quer que se refira à mímese, seja como imitação, seja como representa-

ção, o que deve ser posto em relevo é que não se trata de algo estático, mas de um processo 

ativo de imitar ou representar. Processo sem o qual a ficção não se realiza.  

Se continuamos a traduzir mimese por imitação, deve-se entender totalmente 
o contrário do decalque de um real preexistente e falar de imitação criadora.  
E, se traduzimos  mimese por representação, não se deve entender por essa 
palavra, alguma duplicação de presença, como se poderia ainda entendê-lo 
na mimese platônica, mas o corte que abre o espaço da ficção (RICOEUR, 
1994, p. 76).

12 “Imitação criadora do campo prático”.
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A narrativa, portanto, não deve ser entendida como um procedimento que simplesmente rear-

ranja eventos pré-definidos, mas como um dispositivo que qualifica como elemento o que em 

princípio era uma simples ocorrência. Dessa forma, “não se pode dizer, a rigor, que duas intri-

gas diferentes se refiram aos mesmos eventos; se a materialidade dos fatos pode ser a mesma, 

a diferença de sentido que resulta do pertencimento a duas intrigas diferentes faz com que se 

trate, a cada vez, de eventos diferentes” (RICOEUR, 1986a, p. 13). Cada presentificação nar-

rativa, portanto, cria sua própria referência ao conferir sentidos distintos aos eventos originais 

com que trabalha. Logo, a dinamicidade do  muthos  torna dinâmico o referente real que lhe 

servira de ponto de partida, abrindo caminho para a possibilidade de uma ação efetiva do poé-

tico sobre o mundo real. 

Devemos, nesse ponto, resistir à tentação de vislumbrar a intriga narrativa como um instru-

mento de concordância capaz de dar cabo ao que é discordante e disforme. O modelo trágico 

que embasa a teoria literária aristotélica recorre frequentemente a artifícios que perturbam o 

curso linear dos eventos, e que, longe de ocorrerem por mero acaso, são elementos indispen-

sáveis à própria tessitura da intriga. Embora a teoria aristotélica estabeleça como um dos prin-

cipais objetivos da atividade mimética a conjunção de elementos dispersos que, pela ordena-

ção, passariam a compor um todo reconhecível, o que se destaca não é um simples triunfo da 

concordância, mas, de modo muito sutil, um jogo de discordância no interior da concordância. 

É essa dialética interna à composição poética que, para Ricoeur, “faz do muthos trágico a re-

presentação invertida do paradoxo agostiniano” (RICOEUR, 1994, p. 66).

Ricoeur classifica o processo de composição descrito por Aristóteles como dialético, já que se 

constitui por uma oscilação interativa entre o apelo ao que já está sedimentado e a invenção,  

entre  a  “aplicação  servil  das  regras”  e  uma  “cultura  sistemática  do  desvio”  (RICOEUR, 

1982a, p. 11). Dois procedimentos ou inversões (metabolé), como Aristóteles as chama, mere-

cem destaque nesse processo de “deformação calculada” (RICOEUR, 1982a, p. 11) da ordem 

estabelecida ou que se busca estabelecer: a peripécia (peripétéia), alteração súbita no curso 

dos acontecimentos; e o reconhecimento (anagnorisis), passagem da ignorância para o conhe-

cimento. Apenas pela conjunção desses elementos, o autor trágico é capaz de atingir o pathos,  

efeito trágico por excelência, responsável tanto pela infusão, no expectador, do terror e da pie-

dade, quanto pela purgação dessas paixões, ou seja, pela catarse. Redfield (apud RICOEUR, 

1994, p. 72) define a katharsis justamente como a união paradoxal do comovente e do inteli-
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gível, separados pela racionalidade e unidos pela poética. Ricoeur (1994, p. 72) também en-

tende o modelo trágico como uma busca tensa e paradoxal da concordância por meio de recur-

sos de discordância, o que o levou, valendo-se de um oximoro, a classificar o muthos aristoté-

lico como uma “concordância discordante” (1986a, p. 17).

2.1.3 Prefiguração, configuração, refiguração: a tripla mimese

Profundamente marcado pela experiência trágica das duas grandes guerras,13 Ricoeur dedica 

seus primeiros escritos à questão do mal, sobretudo em suas interações com a vontade e a 

ação humanas. Uma filosofia que é, portanto, marcada pela reflexão ética e que não se esqui-

va de afirmar o sujeito e o contexto referencial em que ele age. Desde o início dos anos 1960, 

quando inicia sua démarche hermenêutica, o ambiente intelectual francês, tomado já pelo Es-

truturalismo, mostra-se não apenas desfavorável, mas hostil a essa postura.14 Ainda que Rico-

eur reconheça, do ponto de vista epistemológico, a importância das análises estruturais de Lé-

vi-Strauss e Greimas, o filósofo considera um equívoco a estratégia estruturalista de pensar 

cada sistema (artístico, social etc.) como um microcosmo isolado e independente, alijado qua-

se da ação do sujeito e do contexto coletivo em que esta se desenvolve, procedimento que te-

ria promovido, segundo Ricoeur, uma “mutilação do discurso” (1990a, p. 20).

Na base dessa consideração, está a preferência de Ricoeur pela linguística discursiva de Ben-

veniste, em lugar da de Saussure, um dos pilares do estruturalismo. Interessa a Ricoeur, antes 

de tudo, a definição funcional dada por Benveniste ao discurso: alguém diz alguma coisa a al-

guém sobre alguma coisa. Essa formulação aparentemente simples dá guarida à proposição ri-

coeuriana de que a narrativa, como ensaio de configuração da experiência temporal, não deve 

ser tomada como uma estrutura sincrônica isolada do mundo. Por mais que a tessitura da intri-

ga seja capaz de constituir uma referência própria, é o mundo real quem fornece, direta ou in-

diretamente, sua matéria-prima, e, no mais, é ao mundo real que a narrativa retorna por meio 

da recepção. 

13 Indiretamente na Primeira, quando perdeu o pai, morto nos campos de batalha; e diretamente na Se-
gunda, em que serviu, tendo passado grande parte do tempo como prisioneiro de guerra dos alemães.  
14 A mudança de Ricoeur para os Estados Unidos no final dos anos 1960 está duplamente ligada a esse 
embate; inicialmente, como consequência do fechamento acadêmico experimentado por ele em Paris;  
e, em seguida, como descoberta de um novo ambiente acadêmico favorável ao debate e ao desenvolvi-
mento de suas pesquisas em hermenêutica. 
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Dentro desse quadro e, tornando à questão do muthos aristotélico como ensaio de ordenação 

da experiência temporal, era necessário pensar um modelo de mimese a partir do discurso, 

isto é, da presença do sujeito e de suas interações dinâmicas com o mundo. Ricoeur intenta fa-

zê-lo propondo um modelo mimético composto por três momentos distintos, embora interde-

pendentes: a prefiguração (mimese I), a configuração (mimese II) e a refiguração (mimese 

III).

A primeira etapa fundamenta-se na ideia de que, por mais inventiva que seja a composição 

poética ou narrativa, ela jamais se constitui como uma criação ex nihilo, pois a própria lingua-

gem de que se vale para expressar aquilo que se cria pertence a uma coletividade partilhada 

pelo autor. Assim, “qualquer que possa ser a força de inovação da composição poética no 

campo de nossa experiência temporal, a composição da intriga está enraizada numa pré-com-

preensão do mundo e da ação: de suas estruturas inteligíveis, de suas fontes simbólicas e de 

seu caráter temporal” (RICOEUR, 1994, p. 88).

A partir do arcabouço (linguístico, cultural, simbólico) acumulado na etapa anterior, procede-

se à ordenação narrativa propriamente dita, isto é, a “auto-estruturação da narrativa sobre a 

base de códigos narrativos internos ao  discurso” (RICOEUR, 1990b, p. 32). Para Ricoeur 

(1994, p. 86), o equívoco da semiótica estruturalista residiria justamente no fato de concentrar 

nessa etapa e, portanto, em regras intrínsecas a cada estrutura (textual, social etc.), toda a ati-

vidade mimética. Além disso, promover um recorte sincrônico do sistema, a exemplo do que 

fizera Saussure com relação à língua, para então analisá-lo, implicaria alijar a narrativa do 

tempo e do processo histórico em que ela se insere.

A atividade mimética não se esgota com a configuração de uma estrutura passível de ser reco-

nhecida como uma totalidade. Há ainda um terceiro momento, o da refiguração narrativa da 

experiência, exercida pelo texto “fora dele mesmo” (RICOEUR, 1990b, p. 29) e definida por 

Ricoeur como “o poder que a narrativa possui de reorganizar nossa experiência temporal, no 

duplo  sentido  de  desnudar  as  profundezas  dessa  experiência  e  de  transformar-lhe  a 

orientação” (1990b, p. 29). 

O que este terceiro momento nos indica é que a narrativa de ficção não se relaciona com um 

referente real apenas no momento da prefiguração. Considerar o texto uma manifestação dis-
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cursiva implica pensá-lo não como um sistema isolado e auto-suficiente, mas como um pro-

cesso de transmissão de sentido entre interlocutores. Em síntese, pode-se afirmar que “segui-

mos o destino de um tempo prefigurado em um tempo refigurado, pela mediação de um tem-

po configurado” (RICOEUR, 1994, p. 87; grifo do autor).

Mas onde tem início esse processo de refiguração da experiência humana por meio da refigu-

ração da experiência temporal? Se admitimos com Ricoeur que o caráter da experiência tem-

poral está indissociavelmente ligado à linguagem, é coerente buscar a resposta para essa ques-

tão nos fundamentos primeiros da própria linguagem. É o que faremos agora, seguindo em 

nossa espiral e recuando para A metáfora viva. 

2.2 A metáfora viva

A abertura de Ricoeur à diversidade de pensamento pode ser atestada por sua experiência na 

academia norte-americana. Aceitando um convite da Universidade de Chicago, ele se dirige 

para lá em 1968 com o intuito de coordenar um seminário semestral de filosofia. Seu método 

de ensino, concebido como “um diálogo aberto entre professores e alunos” (DOSSE, 2008, p. 

461),  propiciou-lhe,  segundo  expressão  própria,  o  conhecimento  de  “novas  bibliotecas” 

(1987, p. 61), referindo-se sobretudo à filosofia analítica anglo-saxônica e à inclinação desta 

em estudar não apenas a natureza ontológica de cada categoria, mas seus mecanismos de fun-

cionamento e de interação com o mundo.  

Dentre tais autores, destacam-se aqueles cujas obras forneceriam, segundo Ricoeur, os funda-

mentos para uma nova semântica. São eles: I. A. Richards (The philosophy of rhetoric, 1936; 

Max  Black  (Models  and  metaphors, 1962);  Monroe  Beardsley  (“Metaphor”,  1958; 

“The metaphorical twist”, 1962); e Philip Wheelwright (The burning fountain, 1968).15

Primeiro fruto desse contato e da descoberta de novas bibliotecas, A metáfora viva, de 1975, 

determina uma mudança significativa na trajetória de Ricoeur, assinalada, dali em diante, pela 

convicção de que a linguagem (artística, religiosa, filosófica etc.) não deve ser vista apenas 

15 Ver referências completas na Bibliografia.
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como um dispositivo simbólico intermediário para a compreensão da experiência  humana, 

mas como um dos principais elementos constitutivos dessa mesma experiência.

Entendendo toda linguagem como algo vivo, Ricoeur se dispõe a analisar um dos principais 

mecanismos capazes de conferir vitalidade ao discurso: a metáfora. Para tanto, inicia seu per-

curso por Aristóteles, principal pensador clássico da questão. A retórica aristotélica (e dentro 

dela a metáfora, como um de seus principais elementos) não se dissociava do pensamento fi-

losófico e, concebida como estudo geral do discurso, ocupava-se das três grandes partes de 

que este se compunha: invenção (inventio), disposição (dispositio) e elocução (elocutio).

A partir do Renascimento, contudo, a segmentação da filosofia em vários domínios distintos 

legou à retórica uma independência que lhe seria empobrecedora, pois a transformaria pro-

gressivamente em uma mera técnica de elocução ou em uma arte de ornamentação do discur-

so por meio de tropos. Ao final desse processo, a metáfora seria entendida como uma simples 

substituição analógica de sentidos entre termos determinados, conforme atestariam os tratados 

de retórica da primeira metade do século XIX, cujo exemplo paradigmático tomado por Rico-

eur é Les figures du discours (1830), de Pierre Fontanier. Para ele, como para a maioria dos 

tratadistas desse período, a finalidade da metáfora já não é revitalizar a linguagem por meio 

de uma associação nova de sentidos, mas apenas produzir um determinado efeito estilístico. 

Valer-se de metáforas equivaleria a substituir uma palavra por outra de sentido equivalente, 

mas que apenas soaria de modo diverso. Dumarsais, outro ícone do período, vai ainda mais 

longe e afirma categoricamente que a finalidade de seu tratado (Des tropes, de 1816), é esta-

belecer a verdadeira significação das palavras. Nota-se, por parte dos tratadistas, uma tentati-

va de repertoriar as metáforas, cristalizando-lhes os sentidos novos, domando-os e conduzin-

do-os ao senso comum. O que deveria, em princípio, ser um dispositivo de enriquecimento da 

linguagem, torna-se um fornecedor de acepções para os dicionários, esses nobres cemitérios 

em que repousam as metáforas mortas. A esta retórica tropológica, que desvincula a metáfora 

de qualquer função que não seja meramente ornamental, Genette deu o sugestivo nome de 

“retórica restrita” (1970, p. 158), expressão que retomaremos sempre  que nos referirmos a 

este tipo de abordagem da metáfora.

Cabe observar que a obsessão pelo estabelecimento de um sentido pretensamente único e pre-

ciso das palavras não se restringiu, no século XIX, ao discurso da poesia. Também o romance 
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seria afetado pela “convicção de que a linguagem pode ser purgada de todo elemento figurati-

vo, tido por meramente decorativo, e conduzida a sua vocação primeira, a de, segundo Locke, 

'transmitir o conhecimento das coisas'” (RICOEUR, 1984, p. 25). Diferentemente da ideia de 

criação que integra a concepção aristotélica de mímese, o que se percebe nesse momento é um 

esforço para aproximar a literatura e a realidade por ela imitada, a ponto de aquela se transfor-

mar em um mero decalque desta. Para Ricoeur (1984, p. 26), o que se experimenta então é a 

substituição de uma mímese “imitativo-criadora” por outra, “imitativo-cópia”.

Costa Lima vai ainda mais longe e chega a falar em um confinamento da narrativa e da metá-

fora ocorrido nesse período: “Assim como a narrativa foi confinada às áreas que não pretendi-

am à seriedade da filosofia e da ciência, assim também a metáfora foi relegada ao campo do 

cosmético verbal. Narrativa e metáfora, recursos 'femininos' para uma sociedade dirigida por 

sacerdotes” (1989, p. 126).

Tendo a Retórica abrigado tanto a formulação original da metáfora (Aristóteles) quanto sua 

degradação (retórica restrita), é justamente ao trabalho de um retórico, I. A. Richards, que Ri-

coeur recorre para dar início a seu objetivo de resgatar a metáfora da condição de tropo orna-

mental a que fora conduzida. O trabalho de Richards concentra-se no restabelecimento dos 

vínculos originais entre a filosofia e a retórica, a fim de que esta pudesse ser novamente consi-

derada uma disciplina indispensável para o conhecimento profundo da linguagem. Para tanto, 

o autor propõe uma ruptura com a ideia de que metáfora é um mero ornamento, incapaz de 

aportar qualquer sentido novo ao texto.  Ao contrário,  a metáfora deve ser vista como um 

“princípio onipresente da linguagem” (RICHARDS, 1965, p. 92).

Buscando instrumentalizar sua análise da atribuição metafórica, Richards propôs chamar de 

“conteúdo” (tenor)16 o elemento que recebe atributos, e de “veículo” (vehicle) o elemento que 

os empresta. Quando Baudelaire escreve, por exemplo, que “a natureza é um templo em que 

pilares vivos / emitem, às vezes, palavras  confusas”17, temos dois pares distintos de  tenor  e 

veículo: natureza/templo e árvore (pressuposto)/pilar. Mas importa notar que a metáfora, para 

Richards, não é o “veículo” isoladamente, mas a tensão que se estabelece entre ele e o tenor, 
16 A tradução de tenor por 'conteúdo', embora seja frequente, não nos parece satisfatória, podendo levar 
a equívocos. Por esse motivo, utilizaremos o termo original inglês sempre que nos referirmos ao con-
ceito.  
17 “La nature est un temple où de vivants piliers / Laissent parfois sortir de confuses paroles”. Valemo-
nos do mesmo exemplo empregado por Ricoeur na introdução de Tempo e narrativa (1983, p. 9).
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ou, em última análise, o conflito entre um sentido literal não totalmente eliminado e uma ino-

vação semântica emergente. Dizer, portanto, que, no exemplo dado, o templo é uma metáfora 

da natureza, é uma simplificação empobrecedora, pois equivaleria a tentar reduzir à esfera da 

palavra um fenômeno que pertence a todo o enunciado. 

Para Richards (1965, p. 100), o equívoco da concepção que se consolida no século XIX com a 

retórica restrita foi limitar a metáfora ao veículo, quando ela, na verdade, deve ser entendida 

como o efeito da interação conflituosa entre o veículo e o conteúdo. A metáfora, para a retóri-

ca restrita, não passaria da simples substituição de uma palavra por outra, dado que, embora 

possam pertencer a registros distintos de linguagem (mais ou menos formal, trivial ou poéti-

co), o que as aproxima é única e exclusivamente uma relação de semelhança, isto é, da ordem 

da sinonímia. Escolher entre uma ou outra não seria mais do que uma opção estilística do au-

tor.

Essa consideração da metáfora como um mero ornamento sobrevive no século XX no que 

Black (1962, p. 31) denomina “visão substitutiva” (substitution view). Não possuindo qual-

quer função cognitiva ou semântica, a metáfora, por esse ponto de vista, poderia ser substituí-

da por uma expressão literal sem que houvesse qualquer prejuízo de sentido. Não muito dis-

tante desta, está a “visão comparativa” (comparison view), que se baseia nos tratados de elo-

quência  de  Cícero  e  Quintiliano  para  afirmar,  como  eles,  que  a  metáfora  é  um  “símile 

elíptico” (BEARDSLEY, 1972, 285), podendo ser substituída por uma comparação equivalen-

te. Quer se trate da visão substitutiva ou da visão comparativa, o que fundamenta as duas teo-

rias é a ideia de equivalência semântica entre a metáfora e uma expressão literal, no primeiro 

caso, ou uma comparação, no segundo. 

A associação entre metáfora e similaridade já está presente em Aristóteles, para quem “uma 

boa metáfora implica uma percepção intuitiva da semelhança entre coisas  dessemelhantes” 

(Retórica, II, 7-10; II, XI, 5). Embora a afirmação de Aristóteles aponte para uma possível e 

desejável tensão entre semelhança e dessemelhança, ela se limita ao fato de lidar com analogi-

as pré-estabelecidas, ainda que difíceis de se reconhecer sem o auxílio da metáfora. Para Cos-

ta Lima (1989, p. 165), mais do que simplesmente desvelar analogias ocultas, a metáfora deve 

ser capaz de estabelecê-las. O crítico brasileiro fundamenta sua posição a partir da releitura 

feita por Vico da interpretação do mito hebraico da nomeação das coisas pelo homem. Segun-
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do a exegese tradicional, coube ao homem, imediatamente após ter sido criado, descobrir a 

natureza intrínseca das coisas para então nomeá-las em função de suas características pré-e-

xistentes. A linguagem, por esse prisma, cumpriria apenas uma função de intermediadora en-

tre a percepção do homem e a criação divina, perfeita e, portanto, imutável. Vico propõe algo 

distinto. Para ele, a capacidade humana de nomear as coisas não se limita ao reconhecimento 

de traços anteriores ao próprio homem, último rebento da criação. A linguagem, associada à 

imaginação criadora do homem, participa da própria criação ao insuflar sentido sobre os seres. 

Para Richards (1965, p. 93), o uso da metáfora pressupõe a reunião, em uma única palavra ou 

frase, de dois sentidos que interagem e trocam traços semânticos entre si, resultando em um 

terceiro sentido, o sentido metafórico propriamente dito, que não se confunde com os dois 

sentidos originais que se encontraram para produzi-lo. Richards (1965, p. 127) não hesita em 

afirmar que, embora um elo de semelhança costume ser o elemento desencadeador da metáfo-

ra, a mudança peculiar de sentido que o veículo insufla no  tenor diz respeito muito mais à 

dessemelhança, ao estranhamento causado, do que à semelhança inicial. Costa Lima (1989, p. 

181), afinado com Richards, entende que a metáfora, ainda que partindo de relações de seme-

lhança, acaba por produzir diferenças de sentido. Antes mesmo de Richards, Bally, em seu 

Tratado de estilística francesa, de 1909, já definira a metáfora como uma “comparação em 

que o espírito, enganado pela associação (dupe de l'association) de duas representações, con-

funde em um só termo a noção caracterizada e o objeto sensível tomado por ponto de compa-

ração” (1951, p. 187).

Para Vianu (1967, p. 19), a metáfora pressupõe a alternância, na consciência, de duas séries 

de representações. Por um lado, a palavra utilizada enuncia algo a partir de um sentido con-

vencional; por outro, essa mesma palavra seria capaz de evocar sentidos novos, inusitados. 

Ricoeur vai ainda mais longe. Para ele, não se trata apenas de alternar sucessivamente as se-

melhanças e as diferenças suscitadas pela aproximação entre dois termos, mas de, paradoxal-

mente, torná-las simultâneas a partir da ligação estabelecida pelo verbo ser, explícito ou su-

bentendido. Tal ligação, por ele denominada “cópula do verbo ser” (1975, p. 11), não seria o 

indicador de uma mera analogia semântica, como poderia supor a retórica restrita do século 

XIX, mas uma “predicação impertinente” (1975, p. 8), algo capaz de desencadear em todo o 

enunciado uma tensão entre antigos e novos significados, levando o receptor do discurso a 

“perceber o semelhante no dessemelhante” (1975, p.10).
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Também Max Black (1962, p. 27), comparando as metáforas de cunho científico às verdadei-

ramente poéticas, insiste na ideia de que, para que estas ocorram, é imprescindível que ao me-

nos uma palavra do enunciado seja usada metaforicamente (a “palavra crucial”, crucial word) 

e que ao menos uma seja usada em sentido literal. A presença exclusiva de palavras usadas li-

teralmente indicaria se tratar de um texto meramente referencial; o uso exclusivo de palavras 

metafóricas, por sua vez, conduziria o enunciado para domínios que, embora contíguos ao da 

metáfora, não se confundem com ela, caso do provérbio, da alegoria e da adivinha. A própria 

nomenclatura utilizada por Black já aponta para isso, pois a palavra que porta o sentido meta-

fórico não poderia ser considerada crucial se não estivesse acompanhada de outras que não o 

são, as quais, em conjunto, formam o que ele denomina “estrutura” (frame) (1962, p. 27). 

Mas, para a “visão interacionista” (LIMA, 1989, p. 168) da metáfora, à qual Black pode ser 

incluído, não se pode estabelecer uma relação hierárquica entre a palavra crucial e a estrutura 

que a acolhe, já que a metaforização não ocorre senão pela interação de ambas. 

Embora valendo-se de uma nomenclatura distinta (“sujeito” e “modificador”, no lugar de te-

nor e “veículo” ou de “palavra crucial” e “estrutura”), Beardsley desenvolve um raciocínio se-

melhante e acrescenta: “A gramática nem sempre indica decisivamente quem é o sujeito e 

quem é o modificador” (1972, p. 285), o que faz com que a metáfora seja “altamente sensível  

ao seu contexto” (1972, p. 286). Pensar a metáfora como uma realização discursiva, como vi-

mos fazendo, implica reconhecer não apenas o seu contexto de produção, mas seu contexto de 

recepção. Dessa forma, pode-se dizer que “uma atribuição metafórica não é meramente uma 

conjunção estranha, pois ela é inteligível” (BEARDSLEY, 1972, p. 285). Também Borges 

destaca a importância da recepção, já que, para ele, o mais importante para uma metáfora é 

“ser sentida pelo leitor ou pelo ouvinte como uma metáfora” (2000, p. 31; grifo do autor).

Para Beardsley, a metáfora deve ser pensada como uma confrontação tensa de sentidos hete-

rogêneos que, de modo interativo, produzem uma inovação semântica percebida pelo receptor 

como tal. Eis o cerne do que ele propõe chamar de “teoria da oposição verbal” (verbal-oppo-

sition theory; 1962, p. 294). Beardsley vale-se de uma metáfora para descrever o momento 

crucial em que há, no seio da própria metáfora, os desvios de sentido. Diz ele tratar-se de uma 

“torção metafórica” (metaphorical twist), título do artigo em que o autor aborda a questão: 

“Quando um predicado é metaforicamente reunido a um sujeito, o predicado perde sua exten-
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são comum, porque adquire uma nova intenção — que talvez ele não tenha em nenhum outro 

contexto. E essa torção (twist) de sentido é forçada por tensões inerentes, ou oposições dentro 

da própria metáfora” (BEARDSLEY, 1962, p. 294).

Essa torção metafórica seria responsável por instituir o que Beardsley (1962, p. 299) chama 

de “oposição lógica” (logical opposition), cuja finalidade seria justamente induzir-nos a uma 

leitura metafórica do texto, ou seja, uma leitura que transite de um sentido central ou designa-

ção (central meaning; designation) para uma série de sentidos marginais ou conotação (mar-

ginal meanings; connotation).

Beardsley (1962, p. 298) menciona ainda a consideração de Nemetz, para quem a metáfora 

pode ser considerada uma forma de ironia, já que, por meio dela, um determinado termo ou 

expressão pode ser usado para afirmar o contrário de sua significação corrente. Mas o próprio 

Beardsley, a partir da mesma observação, prefere aproximá-la do oximoro, entendido como “a 

mais aparente e intensa forma de oposição verbal” (1962, p. 298). A expressão paradoxal “pi-

lares vivos” (piliers vivants), tomada do  poema anteriormente citado, de Baudelaire, é um 

exemplo dessa oposição verbal que instaura a metáfora por meio de um oximoro. 

É esta também a posição de Wheelwright, que passa da teoria à prática ao valer-se de um oxi-

moro para intitular um de seus trabalhos mais importantes sobre a linguagem simbólica, The 

Burning Fountain, a fonte em chamas, de 1968. O autor inicia seu trabalho pela descrição de 

uma lenda estoniana que servirá, adiante, para fundamentar sua definição de linguagem sim-

bólica e de metáfora. Diz a lenda que o deus Wannemunne, no princípio dos tempos, desceu à 

terra para apresentar a linguagem aos seres, animados ou não, o que fez executando uma can-

ção de divina beleza. Cada elemento da criação buscou reproduzi-la a partir da percepção par-

cial que dela teve. O vento ecoou-a por um instante; os peixes, que acompanharam apenas 

com os olhos, repetiram os movimentos da boca, sem emitir qualquer som. Coube ao homem 

a tarefa de recolher as percepções parciais dispersas e reuni-las em uma única e profunda lin-

guagem. Dessa tarefa nasceu a capacidade humana de promover, por meio da linguagem me-

tafórica, o encontro de elementos heterogêneos e, por vezes, contraditórios, já que “A essência 

da metáfora consiste em uma tensão semântica que subsiste entre elementos heterogêneos reu-

nidos em uma imagem ou expressão notável” (WHEELWRIGHT, 1968, p. 102).
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Contudo, Wheelwright (1968, p. 105 e ss.), analisando criticamente as teorias de Allen Tate e 

Martin Foss, qualificadas como “duas teorias imperfeitas da tensão", atenta-nos para o efeito 

negativo que uma tensão excessiva pode desencadear no texto. Tate, poeta e crítico literário, 

defende que tanto a elaboração poética quanto a leitura que fazemos do texto literário devem 

pautar-se por uma busca sem tréguas de um hipotético grau máximo de tensão textual. O sen-

tido metafórico, para ele, deve confrontar-se com o sentido literal e subjugá-lo. Para Foss, o 

processo metafórico deve liberar uma energia tensiva (energy-tension) capaz de solapar e su-

plantar por completo o sentido literal original. Para Wheelwright, a persistência de traços do 

sentido original é indispensável para que a própria tensão persista e, com ela, a metáfora, pois 

a nova pertinência semântica emerge, justa e paradoxalmente, da própria impertinência provo-

cada pela metáfora ao fazer colidir um sentido literal, sedimentado no repertório comum do 

idioma, e um sentido estranho que desautomatiza a linguagem.

Diferentemente  da  aproximação  entre  símile  e  metáfora,  comum na  “visão  comparativa” 

(BLACK, 1962, p. 35), Wheelwright destaca a distinção radical que os separa para propor o 

seu conceito de “plurissignificação” (plurisignification; 1968, p. 109). Diz ele que, no símile, 

tem-se um veículo plural e um tenor singular, isto é, mais de uma palavra ou frase para ex-

pressar um único conteúdo; já na plurissignificação desencadeada pela metáfora, tem-se, ao 

contrário, um veículo singular e uma gama variada de conteúdos por ele expressos. Sem se 

valer da comparação com o símile, Beardsley já expressara uma ideia semelhante ao definir a 

metáfora como “uma taquigrafia condensada por meio da qual um grande número de proprie-

dades pode ser atribuído a um objeto de uma única vez” (1972, p. 286).

Para Wheelwright, o processo de plurissignificação da metáfora assemelha-se, em certa medi-

da, ao trocadilho (pun), cujo fundo humorístico se constrói, na maioria das vezes, pela presen-

ça simultânea de um sentido literal e de um sentido inusitado. Contudo, o trocadilho, assim 

como a adivinha e a anedota, esgota-se rapidamente, uma vez que seu sentido é duplo, e não 

plural, como o da metáfora. Passada a breve tensão inicial e o efeito humorístico desencadea-

do pelo trocadilho, sua finalidade se esgota e sua sobrevida fica sujeita ao encontro de um in-

terlocutor que ainda não o conheça. Guimarães Rosa, no primeiro dos quatro prefácios de Tu-

taméia, reconhece na anedota a mesma propriedade. Diz ele: “Uma anedota é como um fósfo-

ro: riscado, deflagrado, foi-se a serventia” (1985, p. 7).
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Também Bosi destaca algo parecido à plurissignificação de Wheelwright ao eleger como ba-

ses da metáfora a polissemia e a conotação, ambas resultantes de recursos que, fora do uso 

metafórico, são vistos como impropriedades do texto:

Termos  como  ambiguidade,  desvio e  estranhamento remetem,  em última 
instância, ao uso conotativo e à polissemia da palavra poética. A conotação e 
o enlace de significados tornam-se possíveis quando se encontram dois pla-
nos: 1) um plano semântico no qual para cada significante há um, e só um, 
significado (sistema institucional, do dicionário: ouro = metal amarelo), e 2) 
um outro plano semântico em que, para um significante x (o conjunto sonoro 
ouro), há: a) outros significantes x', x'', que mantêm com x correspondências 
sensoriais  (conjuntos  de  afinidades  intralinguísticas:  ouro/touro/mouro; 
ouro/ouço...), e b) significados que transbordam da categoria convencional 
em 1 e que obedecem a possibilidades várias de associação (sistemas simbó-
licos: ouro = luz; ouro = alegria; ouro = glória; ouro = dinheiro) (2000, p. 
244).

A partir da leitura das novas bibliotecas, Ricoeur estabeleceu os dois princípios básicos que 

fundamentariam os seis estudos de A metáfora viva:

_ diferentemente do ponto estéril a que foi conduzida pela retórica restrita, a metáfora pode e 

deve ser entendida não como um mero ornamento que nada acrescenta ao sentido do texto, 

mas como um dispositivo de inovação semântica;

_ a metáfora é um fenômeno de natureza discursiva, isto é, não se encerra na permuta de uma 

única palavra por outra (métaphore-mot), mas espraia-se por todo o enunciado (métaphore-é-

noncée) e, dele, por todo o texto; mais do que um processo de denominação, portanto, a metá-

fora é um processo de predicação.

Esses dois princípios básicos, por sua vez, ofereceram a fundamentação de duas grandes con-

tribuições de Ricoeur para o estudo da metáfora, contribuições essas que serão de grande valia 

para a leitura de nosso corpus literário. São elas: 

_ a formulação do conceito de “referência metafórica”: entendida como uma realização de na-

tureza discursiva, a metáfora não pode prescindir de um referente real; contudo, o acesso a 

esse referente real se faz por meio da elaboração de um referente metafórico que emerge do 

próprio processo de metaforização; 
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_ a aproximação da metáfora e da tessitura narrativa como recursos integrantes de uma mes-

ma e complexa esfera poética cuja finalidade principal é superar as limitações da linguagem 

em sua tarefa de representar a experiência humana. 

Como já foi mencionado, Ricoeur contrapõe-se aos estruturalistas ao eleger a linguística frasal 

de Benveniste como fundamento de sua análise, e não a linguística de cunho sincrônico de 

Saussure. “Com a frase, a linguagem é orientada para além de si mesma: diz alguma coisa 

sobre algo” (RICOEUR, 1994, p. 119), ou seja, “não é um puro jogo de uma linguagem sem 

mundo, que celebraria a si mesma” (ABEL, 2007, p. 51). 

Para Bally, a presença de um referente real para a constituição de nossa linguagem é indispen-

sável, dado que o espírito humano padece de uma incapacidade absoluta de abstrair, de “ex-

trair um conceito, de conceber uma ideia fora de qualquer contato com a realidade concreta“ 

(1951, p. 187). Vico, em defesa de sua teoria cíclica da história e da cultura, já argumentara 

que as primeiras manifestações da linguagem, metafóricas por excelência, estavam profunda-

mente ligadas à experiência “dos sentidos humanos e das humanas paixões”  (1974, p. 91). 

Para  Sayle,  três  quartos  de  nossa  linguagem são constituídos  de  “metáforas  desgastadas” 

(apud WHEELWRIGHT, 1968, p. 120), 18 isto é, de expressões metafóricas esvaziadas de sua 

potencialidade simbólica original em função de seu uso cotidiano. Tal potencialidade simbóli-

ca não se recupera senão pela própria metáfora, dispositivo de linguagem cuja função é “dar 

sentido e paixão a corpos mortos” (VICO, 1974, p. 91). Para o pensador napolitano, a metáfo-

ra é a mais densa e a mais necessária das figuras poéticas e deve ser louvada por ser capaz de 

dar sentido e paixão às coisas insensatas. “E assim, deles [sentido e paixão] se fizeram as fá-

bulas. De modo que cada metáfora, assim constituída, vem a ser uma fabulazinha minúscula” 

(VICO, 1974, p. 91). 19

Beardsley, em uma afirmação semelhante à de Vico, defende que “a metáfora é um poema em 

miniatura” (1958, p. 134), imagem desenvolvida por Ricoeur para estabelecer a aproximação 

entre metáfora e narrativa, pois, para ele, “a relação entre o sentido literal e o sentido figurati-

vo numa metáfora é como uma versão abreviada dentro de uma frase singular da complexa in-
18 A ideia já fora expressa por Jorge Luis Borges que, por sua vez, admite tê-la colhido em um prefácio  
de Leopoldo Lugones. Ver: BORGES, Jorge Luis. “A metáfora”. In: Esse Ofício do Verso. Trad.: José 
Marcos Macedo. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 31.
19 Seguimos a tradução de Antônio Almeida Prado, embora a expressão “fabulazinha minúscula” nos  
pareça redundante em português.
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teração de significações que caracterizam a obra literária como um todo” (RICOEUR, 1987, 

p. 57). Dessa forma, pode-se pensar em um estreitamento de relações entre a metáfora, como 

princípio constitutivo da linguagem, e a narrativa, que a desenvolve numa escala maior, “a 

ponto de ser possível trocar os dois vocabulários e falar do valor mimético do discurso poético 

e do poder de descrição da ficção narrativa” (RICOEUR, 1994, p. 12).

É o próprio Ricoeur (1994, p. 122) quem destaca que a tese da existência de uma “referência 

metafórica” não se limita à poesia propriamente dita, mas recobre todos os usos não descriti-

vos da linguagem, isto é, textos poéticos de caráter lírico, trágico ou narrativo. 

A imaginação produtora, em obra no processo metafórico, é assim a competência de produzir 

novas espécies lógicas por assimilação predicativa, a despeito das resistências das categoriza-

ções usuais da linguagem. Ora, a intriga de uma narrativa é comparável a essa assimilação 

predicativa: ela ‘toma conjuntivamente'20 e integra numa história inteira e completa os eventos 

múltiplos e dispersos e assim esquematiza a significação inteligível que se prende à narrativa 

considerada como um todo (RICOEUR, 1994, p. 10). 

É possível, pois, falar não apenas de um sentido metafórico, mas de uma referência metafóri-

ca. A função poética instaurada pela metáfora não suplanta a função referencial direta, mas a 

suspende, criando uma referência própria, da qual decorre o “poder do enunciado metafórico 

de redescrever uma realidade inacessível à descrição direta” (RICOEUR, 1994, p. 11). 

2.3 O si-mesmo como um outro e a hermenêutica de si 

Como vimos, a questão central de Tempo e narrativa, proposta desde a abertura da trilogia, 

consiste no reconhecimento de uma conexão significativa entre a função narrativa e a experi-

ência humana do tempo. Organizar nossa experiência temporal implica pensar não apenas o 

que somos, mas o que deixamos de ser ao longo do tempo, isto é, pensar nossa identidade 

como algo que se constrói por um mecanismo paradoxal capaz de conjugar a permanência e a 

mudança. Tendo sua origem no processo de configuração do tempo pela narrativa, a identida-

de que decorre desse processo já não se confunde com um modelo substancialista de identida-

20  Definição de metáfora para Aristóteles.
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de. Em seu lugar, Ricoeur propõe o que ele chama de “identidade narrativa” (1985, p. 439 e 

ss.), conceito sugerido inicialmente na conclusão de Tempo e narrativa e que se torna o resí-

duo legado por esta obra a O si-mesmo como um outro (RICOEUR, 1990). 

Após analisar o embate (por ele mesmo proposto) entre a distentio animi agostiniana e o mu-

thos  aristotélico, Ricoeur entrega-se ao estudo do que ele denomina de “fenomenologia da 

consciência íntima do tempo em Husserl” (1997, p. 9). Ricoeur pode ser considerado o intro-

dutor  da fenomenologia  husserliana  na França,  sobretudo em função de sua tradução dos 

Ideen I,21 realizada não sem grandes dificuldades e riscos22 em plena Segunda Grande Guerra, 

em um campo alemão para prisioneiros. Duas décadas depois, Ricoeur teria a oportunidade de 

trabalhar diretamente com os acervos de Husserl, depositados na Universidade de Louvain, na 

Bélgica. Boa parte dos resultados de suas pesquisas nesses acervos pode ser conferida no ter-

ceiro volume de Tempo e narrativa.

A exemplo de Bergson, Husserl propõe a distinção entre um tempo externo objetivo, aquele 

por meio do qual é possível situar de modo preciso cada objeto ou fenômeno, e uma consciên-

cia íntima do tempo, possuidora de uma temporalidade própria que não se confunde com a do 

tempo objetivo. Para Brentano, filósofo e psicólogo germânico de quem Husserl fora aluno 

em Viena e cuja obra exerceria um papel determinante em sua formação, os atos mentais são 

instantâneos e, enquanto tais, não possuem duração. Tal proposição traz, de saída, um grande 

problema: considerando-se os fenômenos de percepção como atos mentais (e, portanto, des-

providos de duração), como é possível que se apreenda, por meio deles, um objeto dotado de 

extensão temporal, como uma emissão sonora, por exemplo? Buscando resolver a questão, 

Brentano recorre a um dispositivo mnemônico, argumentando que o desaparecimento do obje-

to apreendido pela consciência não é imediato, possibilitando a sua persistência, a cada novo 

presente, como um dado da memória. Fiel a sua consideração do presente como um ponto adi-

mensional, Brentano atribui a persistência temporal a uma capacidade inerente ao objeto. É 

ele quem persiste para ser apreendido por momentos distintos da consciência. Para Huemer 

(apud OLIVEIRA & ZILIO, 2006), reside nesse ponto a insatisfação de Husserl  em face da 

teoria de seu antecessor. Para Husserl, é a consciência que opera uma presentificação das sen-
21 Título  original  completo:  Ideen  zu  einer  reiner  Phäenomenologie  und  phäenomenologischen  
Philosophie; traduzido por Ricoeur como Idées directrices pour une phénoménologie.
22 Não dispondo de papel, a tradução foi feita nos cantos de página do exemplar original, cuidadosa-
mente escondido por Ricoeur sob seu colchão, já que a obra havia sido incluída no índex nazista de li -
vros proibidos.
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sações passadas, e, para efetuá-la, verifica-se uma dilatação do momento presente, possível 

graças a um mecanismo complexo de memória baseado na retenção das coisas passadas e na 

protensão das coisas futuras, fenômenos intrinsecamente ligados entre si. 

Como santo Agostinho, Husserl toma como exemplo um fenômeno que se realiza no tempo: 

“um som que dura” (HUSSERL, 1964, p. 39), ou seja, que pode ser temporalmente reconheci-

do como o mesmo. Para que haja tal reconhecimento, a impressão causada por esse objeto 

temporal (Zeitobject) no presente não pode ser instantânea. É preciso que ele seja retido na 

forma de uma lembrança primária (retenção do passado) e que, para assegurar sua natureza 

temporal, seja projetado no futuro por meio de uma lembrança secundária ou relembrança 

(protensão do futuro). Para tanto, é indispensável que a consciência, a exemplo do objeto por 

ela percebido, possua uma dimensão temporal. O presente, portanto, como operador simultâ-

neo da retenção e da protensão, isto é, como momento capaz de abrigar o passado retido e o 

futuro projetado, não pode ser adimensional. A sucessão, entendida como um encadeamento 

de pontos presentes, deve dar lugar à duração.

O duplo mecanismo de retenção e protensão permite considerar o presente não mais como 

uma instantaneidade, mas como uma extensão temporal capaz de abrigar, além do momento 

atual, um passado e um futuro próximos. Em função disso, Ricoeur (1997, p. 90) reconhece 

no mecanismo fenomenológico da retenção, bem como na distinção entre lembrança primária 

e lembrança secundária, um aprofundamento da dialética agostiniana do triplo presente e da 

intentio/distentio animi. No entanto, deve-se atentar para o fato de que, para Husserl, o passa-

do não se resume a uma mera lembrança do que já não é, assim como o futuro não se resume 

à expectativa de algo que ainda não é. Um e outro existem no momento presente que se dilata 

para acolhê-los.   

Cabe observar que a emergência de cada novo instante altera as relações temporais, presentifi-

cando o que era uma protensão, retendo como lembrança primária o que era presente e empur-

rando para o passado distante o que era passado próximo. Pode-se dizer, portanto, que, para 

além do fenômeno de retenção, ocorre uma “sequência contínua de retenções”, ou uma “reten-

ção de retenções” (HUSSERL, 1964, p. 42), conferindo a cada ponto-forte do presente (quell-

punkt) um “horizonte de passado” (RICOEUR, 1997, p. 50). 
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Mas, para Ricoeur (1997, p. 47), uma crítica que se pode fazer ao modelo de Husserl diz res-

peito justamente a uma certa desatenção ou mesmo negligência da parte deste com relação ao 

papel da linguagem na apreensão da experiência do tempo. Ainda que se conceba uma consci-

ência íntima, hilética, do tempo, ela não emerge como fenômeno senão pela linguagem, sobre-

tudo por um recurso de enriquecimento semântico, como a metáfora. “Assim, a linguagem 

oferece metáforas apropriadas à designação da persistência no transcurso; a própria palavra 

'retenção' é a testemunha por excelência dessa pertinência da linguagem comum até em seu 

uso metafórico” (RICOEUR, 1997, p. 47).  Para demonstrar a centralidade da linguagem no 

duplo processo de retenção/protensão, o filósofo francês retoma o exemplo husserliano da 

emissão sonora, imaginando, contudo, que tal emissão seja interrompida num dado momento. 

A persistência do som na memória do ouvinte só é possível porque a consciência lança no fu-

turo o evento passado que ela retivera. Ricoeur (1997, p. 54) observa que não se trataria mais,  

nesse caso, de um som produzido, mas reproduzido pela memória por meio de uma estrutura 

de linguagem (langagière).

Há que se diferenciar, pois, um “passado retido” de um “passado representado”, para cuja 

composição concorre a metáfora, como princípio constitutivo da representação, bem como a 

tessitura narrativa (RICOEUR, 1997, p. 57). Tal distinção é de fundamental importância para 

a narrativa, sobretudo quando se constitui a partir da memória, pois, embora lide com o 'pas-

sado retido', do qual extrai sua matéria-prima, deve apresentá-lo por meio da linguagem, isto 

é, como 'passado representado'.

Para que a hilética não seja muda, deve-se buscar apoio, como Agostinho todas as vezes em 

que se opunha aos céticos, na compreensão e na comunicação da linguagem comum, portanto, 

no sentido admitido de palavras como 'começar', 'continuar', 'acabar', 'permanecer', bem como 

na semântica dos tempos verbais e dos inúmeros advérbios de tempo (RICOEUR, 1997, p. 46-

47).

De qualquer forma, é em Husserl e, mais especificamente, em seu conceito paradoxal de dura-

ção, que Ricoeur buscará fundamentar a sua reflexão da identidade como um processo dialéti-

co em que interagem a permanência e a mudança. A estratégia inicial de Ricoeur é entender o 

mecanismo de percepção do tempo em Husserl como uma versão expandida da dialética agos-

tiniana do triplo presente. O duplo mecanismo de retenção e protensão, como vimos, foi pen-
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sado por Husserl justamente como uma possibilidade de se conferir uma duração ao presente 

ou, na expressão de Ricoeur, uma “intencionalidade longitudinal do agora” (1997, p. 48). E é 

dentro desse presente, concebido como um momento dilatado, que o exemplo do som que per-

dura é analisado por Husserl: “O próprio som é o mesmo, mas o som 'em seu modo' (de apare-

cimento) aparece como continuamente outro” (1964, p. 39).

A conclusão de Ricoeur é que, para Husserl, a ideia de duração pressupõe, paradoxalmente, a 

persistência em meio à mudança, exatamente como a identidade a que se pode aceder por 

meio da narrativa. “Que algo persista enquanto muda, eis o que significa durar. A identidade 

que decorre daí já não é, portanto, uma identidade lógica, mas precisamente uma totalidade 

temporal” (RICOEUR, 1997, p. 49).

Para Ricoeur, a ideia corrente de identidade é problemática, pois negligencia o fato de que, na 

origem, eram dois os termos latinos capazes de expressar tal ideia, idem e ipse, cujos valores 

semânticos, ainda que próximos, não se confundiam. No primeiro caso, o sentido que se des-

taca é o da manutenção pura e simples dos caracteres ao longo do tempo, resultando em um 

princípio denominado por Ricoeur de 'mesmidade' (mêmeté). Conceber a identidade exclusi-

vamente a partir desse princípio, isto é, a partir de dados imutáveis que supostamente configu-

rariam os seres de modo definitivo, nos conduziria fatalmente a um essencialismo estanque e 

estéril. Os problemas decorrentes dessa concepção são inúmeros. Ricoeur, pensando na narra-

tiva, destaca o fato de que esta passaria a ser feita, sob esse ponto de vista, a partir de uma 

identidade pré-determinada e previsível, predicados que se repetiriam no texto, condenado a 

ser igualmente predeterminado e previsível. No mais, uma identidade fundamentada exclusi-

vamente na mesmidade impede que se pense a elaboração narrativa como uma concordância-

discordante, pois, como a própria identidade de que emana, um texto absolutamente previsível 

não pode comportar qualquer espécie de inversão.

Do segundo termo, ipse, decorreria, paradoxalmente, um modelo fluido de identidade, consti-

tuído pela linguagem, e regido por um princípio de 'ipseidade' (ipseité). Tal princípio seria re-

gido por mecanismos capazes de estabelecer compromissos com o tempo por meio da palavra, 

como a promessa e a profecia. Ocorre, contudo, que tais mecanismos, justamente por estarem 

sujeitos às intermitências da palavra, não asseguram necessariamente a realização do que di-

zem e, portanto, não asseguram a identidade do sujeito em moldes essencialistas. A palavra 
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empenhada, justamente por ser palavra, é regida pela fluidez da linguagem, que se presentifi-

ca a cada momento distinto de interação entre o falante e o ouvinte ou entre o escritor e o lei-

tor.  

Mas não se trata, para Ricoeur, de dois modelos absolutamente distintos e incomunicáveis, 

pois, como observa o filósofo, o oposto da mesmidade é a descontinuidade, não a ipseidade.  

Ao contrário, longe de estabelecer uma relação binária e excludente, o que ele propõe é a jun-

ção dos dois sentidos em um modelo dialético cuja dinamicidade é assegurada pela tensão 

constante entre o caráter estático do que permanece (mesmidade) e o caráter fluido da mudan-

ça constante (ipseidade). Como o conceito de 'duração' em Husserl, o modelo interativo da 

identidade narrativa, para o qual concorrem mesmidade e ipseidade, também se define por 

uma espécie de permanência em meio à mudança. Uma identidade dessa natureza não pode 

existir aprioristicamente. Ao contrário, é o ponto de fuga para o qual se dirige o esforço narra-

tivo de ordenar a própria identidade a partir da ordenação do tempo. Não se trata, portanto, de 

uma identidade substancialista, mas de uma identidade narrativa. 

Tal modelo dialético permitiu a Ricoeur a retomada da discussão da falibilidade do sujeito 

cartesiano (Cogito ego sum), tema já por ele trabalhado quarenta anos antes, em Le Volontai-

re et l'Involontaire, reavivado pontualmente em outros momentos e plenamente desenvolvido 

em O si-mesmo como um outro. Constituído apenas pela mesmidade, o cogito cartesiano afir-

ma-se a partir de uma tripla pretensão: “à auto-posição, à auto-fundação e à evidência intuiti-

va” (ABEL & POREE, 2007, p. 17), o que o torna alheio aos outros e ao mundo da cultura e 

da linguagem que os aglutina. Em seu lugar, Ricoeur propõe um 'sujeito partido' (cogito bri-

sé), capaz de romper com a “identificação cartesiana entre consciência e consciência de si” 

(1995, p. 30). A consciência que parte do sujeito, singular para Descartes, não é anulada, mas 

pluraliza-se. Fendida, abre espaço para que a consciência do outro a povoe.  

Ricoeur colhe na gramática das línguas naturais,23 mais especificamente, na distinção entre os 

pronomes pessoais 'eu' (je) e 'si' (soi), a bela imagem-síntese do livro. Como pronome do caso 

reto, o 'eu' presta-se à auto-afirmação do cogito cartesiano: 'eu sou' (ego sum). O 'si', por sua 

vez, como pronome oblíquo e reflexivo de terceira pessoa, não acede ao sujeito senão por in-

23 É o próprio Ricoeur quem fala em línguas naturais, embora o mecanismo descrito se limite, talvez,  
às línguas de origem indo-europeia.
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termédio do outro. O empenho identitário parte do si e a ele retorna após interagir com o ou-

tro. 

Nesse percurso em busca de si, o narrador, ao valer-se de um código simbólico, rompe neces-

sariamente o isolamento individual e integra-se a uma coletividade e a um processo histórico 

cuja temporalidade já não é exclusivamente a do próprio indivíduo ou narrador. O caminho 

mais seguro, senão o único, entre si e si-mesmo deve passar pelo outro. Eis o ponto nodal de 

O si-mesmo como um outro.

Se a tessitura da intriga (muthos) é capaz de fornecer uma réplica (ainda que provisória) às 

aporias do tempo, a identidade narrativa realiza algo semelhante ao conjugar, em um mesmo 

processo dialético, aquilo que permanece e aquilo que não cessa de se transformar. Do mesmo 

modo, portanto, como a dinamicidade do muthos nos leva a pensar não em uma estrutura defi-

nitiva, mas em um processo constante de estruturação, o que a identidade narrativa salienta 

não é uma identidade pré-definida e estática, mas um processo constante e inconclusivo de 

identificação.

 

*                    *                    *

Nos capítulos seguintes, daremos início à leitura do corpus literário desse trabalho de pesqui-

sa, composto pelos romances Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa, e Nós, os do  

Makulusu, de José Luandino Vieira. Como narrativas em primeira pessoa, os dois romances 

fundamentam-se por um esforço de refiguração da experiência temporal por meio de narrati-

vas cujo manancial está profundamente ligado à memória. 

Nessa tarefa, ambos esbarram no problema das limitações da linguagem diante dos mundos 

heterogêneos e paradoxais em que cada está imerso, resultantes de formações compósitas, as-

sinaladas pela violência colonial e pelo encontro tenso de culturas e temporalidades. 

O esforço de identificação que emerge desse processo extenso e inconclusivo não pode ser o 

do cogito cartesiano, assinalado pela auto-afirmação e pelo isolamento. Em seu lugar deve-se 

buscar um modelo de  cogito brisé, que se parte para poder enxergar-se pelo ponto de vista 

sempre cambiante do outro. Naturalmente, um romance que tem como narrador um sujeito 
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fragmentado, em processo constante de identificação, já não será o mesmo do que fora produ-

zido no século XIX.

Agora, o que capta o interesse é o não-acabamento da personalidade, a diversidade dos níveis 

de consciência, de subconsciência e de inconsciência, o fervilhar de desejos não formulados, o 

caráter incoativo e evanescente das formações afetivas. A noção de intriga parece aqui, defini-

tivamente, enfraquecida. Pode-se ainda falar de intriga quando a exploração dos abismos da 

consciência parece revelar a impotência da própria linguagem em se reunir e tomar forma? 

(RICOEUR, 1984, p. 22).

Eis, em última instância, o que buscaremos verificar com as leituras de Grande sertão: vere-

das e Nós, os do Makulusu.
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CAPÍTULO 3

 

Grande sertão: veredas: 

do redemoinho diabólico à identidade narrativa 
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3.1 – Travessia em rede 

“Ó tempo, suspende teu voo!”

(Alphonse de Lamartine)

Marcada pelo discurso interior, a narrativa do século XX experimentou a emergência do nar-

rador em primeira pessoa, não como a testemunha ocular pretensamente neutra dos romances 

naturalistas, indiferente àquilo que se narra, mas como um perscrutador íntimo de si e de suas 

interações com o mundo. Sem dúvida, a passagem de uma narrativa focada em uma exteriori-

dade quase cenográfica para uma narrativa que aflora de um mundo interior denso implicou 

uma série de mudanças na própria estrutura da narrativa, pois, como afirma Mendilow, “para 

os romancistas, a simetria estática do antigo enredo autônomo não pode mais ser imposta sob-

re o amorfo dinâmico da vida, a qual eles sentem mais como um fluir variável do que como 

um ser imutável” (1972, p. 8-9).

Fundamentalmente, tais mudanças na estrutura da narrativa não seriam possíveis sem uma 

contraposição à concepção tradicional de tempo, concebido como um dispositivo absoluto e 

linear, costumeiramente caudaloso e irrefreável, determinado, de um lado, por uma ordem na-

tural fixa e, de outro, determinante da sorte humana na terra. 

Como foi mencionado no Capítulo 1, a associação entre o fluxo do tempo e a dissolução do 

ser já se encontra em Aristóteles (Física, 4, 219 b 1). Ao conceber o tempo como um movi-

mento sucessivo de mudança de estados, ele observa que o destino do ser, nesse processo, não 

poderia  ser outro senão o não-ser,  mesma conclusão a que chega Heidegger  (apud REIS, 

1994, p. 10) ao valer-se da noção de ‘devir’ para estabelecer uma relação de negatividade en-

tre o tempo e o ser. Também Sartre vislumbra nessa relação um efeito dissolutivo, e assim o 

descreve: “O tempo me separa de mim mesmo, do que eu fui, do que eu quero fazer, das coi-

sas e de outrem” (1943, p. 170).24 

Para Kermode (1966, p. 45), a necessidade humana de estabelecer padrões significativos sob-

re o tempo físico, conferindo-lhe uma estrutura narrativa passível de ser compreendida e, em 

alguma medida, controlada, podendo, desse modo, ser entendida como uma reação à visão do 
24 « Le temps me separe de moi-même,  de ce que j’ai été,  de ce que je veux faire, des choses et  
d’autrui. »



64

tempo como transcurso contínuo, como fluxo irreversível capaz tão somente de conduzir o ser 

à dissolução, ao aniquilamento. Para o estudioso, o anseio por tornar o tempo significativo se-

ria o motor das inúmeras tentativas de humanizá-lo por meio de sua ficcionalização, ou seja, 

de atribuir-lhe uma estrutura de sentido passível de ser compreendida pelo entendimento hu-

mano. Com uma nota humorística, diz ele a respeito do relógio, emblema moderno da passa-

gem do tempo: “Queremos saber o que ele diz, e concordamos que ele diz tic-tac. Por meio 

dessa ficção nós o humanizamos, nós o fazemos falar nossa língua. Tic é uma tímida gênese; 

tac, um fraco apocalipse; e tic-tac é, de qualquer modo, uma intriga.” (KERMODE, 1966, p. 

45) 

Baquero Goyanes (1974, p. 242) reconhece no sentimento de angústia da passagem do tempo 

(no limite, um indicativo da morte), uma preocupação comum entre quase todas as formas de 

se abordar e conceber o tempo pelos narradores da primeira metade do século XX. Em razão 

dessa preocupação, refrear o ritmo acelerado do transcurso temporal tornou-se um imperativo 

para a narrativa do século XX, pois, do contrário, não seria possível “a observação dos feitos 

psicológicos mais sutis” (1974, p. 239).25 É o que faz Proust, que 

Ao deter o tempo, viu de perto toda uma série de detalhes que, em fluxo rá-
pido, teriam passado inadvertidos. O salto do atleta, esmiuçado pela câmera 
lenta cinematográfica, nos permite contemplar o gesto íntegro, o movimento 
de todos e  de cada um dos músculos  (BAQUERO GOYANES,  1974,  p. 
239).26

Evidentemente, Proust não foi o único a se valer de tal dispositivo. Mendilow (1972, p. 134), 

analisando a estrutura temporal de Ulisses, observa como James Joyce vale-se de recurso se-

melhante para preencher as mais de quinhentas páginas do romance a partir da consciência to-

tal de um único dia na vida de seu protagonista, Stephen Dedalus. Dois anos depois, Thomas 

Mann publicaria  A Montanha Mágica, verdadeira fábula da suspensão do tempo, em que as 

personagens, encerradas em um sanatório isolado nas montanhas de Davos, na Suíça, viveri-

am 

25 “Proust retarda el fluir del tiempo porque el ritmo normal de éste dificulta la observacion de los mas  
sutiles hechos psicologicos.”
26 “Al detener el tiempo, Proust ha visto de cerca toda una serie de detalles que, en fluir rapido, hubie-
ran pasado inadvertidos. El salto del atleta desmenuzado por la camara lenta cinematografica, nos per -
mite contemplar el gesto integro, el movimiento de todos y cada uno de los musculos.”
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suspensos em uma atmosfera onde a mutação cessou. O senso de duração,  
como o ar de Davos, é tão rarefeito que dias, meses, mesmo anos inteiros 
perdem o seu valor independente, fundem-se e se dispersam em um vazio no 
qual o tempo cessa de ter significado e, portanto de existir (MENDILOW, 
1972, p. 151).

Também em Grande sertão: veredas, de que ora nos ocupamos, percebe-se uma dupla relação 

entre a concepção do tempo como um fluir ininterrupto e a necessidade de refreá-lo para que 

se possa esboçar, ainda que provisoriamente, uma estrutura narrativa que o torne apreensível. 

A leitura do romance revela, indubitavelmente, a presença de um narrador  sui generis, que 

não se limita a relatar os eventos que servem de estofo para a trama por ele urdida, mas que 

busca, pela tessitura mesma da narrativa, conferir sentido a sua vivência confusa e, em ampla 

medida, paradoxal. Assim, tem-se logo no início do livro uma espécie de preâmbulo especula-

tivo de aproximadamente 15 páginas, no qual o narrador introduz seu pseudo-interlocutor nas 

grandes questões sertanejas que permeiam todo o romance: a dificuldade de definir e de situar 

o sertão; o embate constante entre Deus e o diabo, cujo nome não convém pronunciar; a con-

cepção da vida como travessia custosa. 

O tema da travessia afirma-se como um dos mais significativos de Grande sertão: veredas e 

está associado a vários outros que, enredados, fazem avançar a narrativa em sua estrutura den-

sa e reticular. Mesmo uma leitura superficial já revelaria sua centralidade, anunciada tanto 

pela reiteração constante da própria palavra “travessia” e de seus cognatos, quanto por consti-

tuir o tema de vários episódios significativos, como a travessia iniciática do rio São Francisco 

com o menino Reinaldo/Diadorim ou as duas travessias do Liso do Sussuarão. Os próprios li-

mites físicos do texto, isto é, sua abertura e seu encerramento, fazem referência direta ou mui-

to próxima ao tema da travessia. O romance, composto, como se sabe, de um enorme trans-

curso de fala, abre-se justamente com um sinal gráfico de travessão ( _ ) e se fecha (ainda que 

de modo não definitivo, como veremos) literalmente com a palavra “travessia” seguida de 

uma lemniscata ( ∞ ), símbolo gráfico do infinito. Dada essa estrutura, com um texto que se 

inicia in media res e que, paradoxalmente, fecha-se sugerindo o infinito, ou seja, um não-fe-

chamento, os limites acabam por ser relativizados. O texto em si prefigura, dessa forma, uma 

enorme travessia, em cujo centro deve-se buscar o que é de fato significativo, como o narra-

dor faz questão de dizer, quase como se complementasse a citação que fizemos na página an-

terior: “Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da 

travessia” (ROSA, 1967, p. 65).
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Além do travessão de abertura e da lemniscata final, a própria apresentação editorial das pri-

meiras edições da obra, produzidas pela José Olympio, já evidenciam graficamente o tema da 

travessia no romance. Isso se deve, sobretudo, ao mapa preparado por Poty a partir de orienta-

ções de Guimarães Rosa e que se distribui entre as duas orelhas do livro. Na primeira, ou seja, 

na margem esquerda do texto, encontram-se referências à origem de Riobaldo, como a região 

do Urucuia, onde nasceu, e a inicial de seu nome, encimando o mapa como um emblema. Já 

na segunda orelha, correspondente às regiões em que se desenrolam os últimos conflitos, é o 

D de Diadorim que se destaca como um emblema. Ao centro, dividindo as duas margens-ore-

lhas e coincidindo aproximadamente com o local em que deveria figurar o São Francisco, as 

páginas do livro, ou seja, o próprio texto, a narrativa, a travessia da origem para o destino,  

tendo o grande rio como divisor de águas. “O São Francisco partiu minha vida em duas par-

tes” (1967, p. 306), diz Riobaldo, em uma frase que serviria de legenda ao trabalho plástico de 

Poty.

Textualmente, é notória a recorrência da ideia da travessia, ora como tema, como no significa-

tivo episódio da travessia do São Francisco, quando tem o primeiro contato com Diadorim, 

ora pela irrupção frequente da própria palavra ‘travessia’. Mas de que travessia se trata? Que 

travessia é essa para a qual o narrador faz questão de chamar nossa atenção com tanta insis-

tência? Sabemos que a intenção de Riobaldo, mais do que distrair o pseudo-interlocutor que o 

ouve (e a nós mesmos, como leitores do romance) ou satisfazer-lhe a vontade de saber, pela 

voz de um barranqueiro e ex-jagunço, o que é o sertão, é especular sobre o sentido de sua pró-

pria vivência passada e, a partir dela, sobre grandes questões gerais e seus significados pro-

fundos, ocultos pela aparente calma da superfície. “Quem foi que foi que foi o jagunço Rio-

baldo?” (1967, p. 236), é o que se pergunta o narrador ao longo do texto. 

Desde as primeiras páginas, Riobaldo nos enuncia dois princípios fundamentais que nortearão 

todo o texto e toda a reflexão existencial que por meio dele se desenvolve. Inicialmente, em 

uma espécie de paráfrase de Heráclito, o narrador formula a noção de que os eventos tornam-

se invisíveis para quem os vivencia, obscurecidos que são pela própria turbulência em que se 

apresentam:
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Ah, tem uma repetição, que sempre outras vezes em minha vida acontece. Eu 
atravesso as coisas – e no meio da travessia não vejo! – só estava era entreti-
do na idéia dos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe: a gente  
quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda é num ponto 
muito mais embaixo do em que primeiro se pensou (1967, p. 31).

Do embargo da visão em meio à travessia e da consequente impossibilidade de se prever o 

traçado do percurso que se faz e o ponto de chegada a que somos conduzidos decorre o segun-

do princípio, reiterado pelo narrador de modo obsessivo: viver, ou seja, cumprir a travessia é 

algo extremamente perigoso:

“O senhor sabe: o perigo que é viver” (1967, p. 18). 

“Estou contando ao senhor, que carece de um explicado. Pensar mal é fácil, porque 

esta vida é embrejada” (1967, p. 114).

“Travessia perigosa mas é a da vida. Sertão que se alteia e se abaixa” (1967, p. 410).

“O senhor escute meu coração, pegue no meu pulso. O senhor avista meus cabelos 

brancos... Viver – não é? – é muito perigoso. Porque ainda não se sabe. Porque aprender a vi-

ver é que é o viver, mesmo” (1967, p. 443).

Se viver é algo perigoso e difícil, como insiste o narrador, também a atividade de estruturar o 

que foi vivido por meio da narrativa o será. Pode-se apontar, aqui, a emergência do tema me-

talinguístico da dificuldade de elaboração da narrativa, já que esta, como vimos, entrelaça-se à 

própria vida numa mesma e custosa travessia. A lista de exemplos, que não é exaustiva, não 

deixa dúvidas:

“Ai arre, mas: que esta minha boca não tem ordem nenhuma. Estou contando fora, coi-

sas divagadas” (1967, p. 18).

“Pois, porém, ao fim retomo, emendo o que vinha contando” (1967, p. 62).

“Sei que estou contando errado, pelos altos. Desemendo” (1967, p. 77).
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_ “Desculpa me dê o senhor, sei que estou falando demais, dos lados, resvalo” (1967, 

p. 112).

_ “Ah, mas falo falso. O senhor sente? Desmente? Eu desminto. Contar é muito, muito 

dificultoso” (1967, 142).

Podem-se reconhecer, portanto, no livro, duas grandes travessias, as quais, embora distintas, 

estabelecem entre si uma relação de interdependência: a travessia da própria existência, com-

posta por uma série de eventos passados, vividos em meio ao jaguncismo; e a travessia do tex-

to, em que Riobaldo, em sua condição presente de fazendeiro, não só elabora a narrativa do 

que viveu, como, a partir de sua vivência, reflete sobre grandes temas gerais. Paralelamente, a 

dupla travessia assinala a presença de pelo menos dois grandes sertões no livro, igualmente 

distintos e interdependentes: o sertão físico da vivência, como domínio paisagístico;27 e o ser-

tão metafísico do texto e da especulação. Uma e outra, vivência e narrativa, entrelaçam-se na 

imagem comum do sertão a ser transposto: “Travessia – do sertão – a toda travessia” (1967, p. 

379). Em outras palavras, a segunda travessia de Riobaldo, de natureza narrativa, só é possí-

vel graças à reflexão a respeito da primeira travessia, a da vivência. 

Aos dois princípios a que nos referimos, deve-se acrescentar uma dificuldade de primeira or-

dem na árdua tarefa da dupla travessia: o transcurso temporal, concebido por Riobaldo como 

algo paradoxal, pois, se por um lado, permite a realização da vida, por outro, nos conduz à 

morte. Diz ele: “Tempo é a vida da morte: imperfeição” (1967, p. 445).

Há que se notar que, assim como uma travessia que se confunde com a própria vida, a concep-

ção do tempo enquanto fluxo contínuo, de difícil apreensão traz em seu bojo, desde o início,  

um dilema paradoxal: como é possível que o narrador especule sobre a natureza do tempo se 

este é concebido como uma corrente ininterrupta que impede a visão dos fatos por parte de 

quem o atravessa? Cabe então perguntar: de que artifício ou artifícios se vale o narrador para 

enunciar um tempo-travessia, inapreensível em sua dinâmica de fluxo contínuo e, em decor-

rência disso, incompreensível para quem o vive?
27 O adjetivo é aqui empregado como derivação do conceito de ‘paisagem’ proposto por Milton Santos,  
isto é, como uma conjugação de “objetos naturais, que não são obra do homem nem jamais foram to-
cados por ele” e dos “objetos sociais, testemunhas do trabalho humano, no passado como no presente” 
(1986, p. 37); engloba, portanto, não somente aspectos naturais de um dado espaço, mas os resultados 
das interações humanas que nele se verificam. 
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Vimos no Capítulo 1 como Santo Agostinho busca superar a aporia do tempo propondo um 

modelo de triplo presente, composto por um presente da memória (o passado), um presente da 

espera (o futuro) e um presente do olhar (o presente propriamente dito). A solução por ele  

apontada diante da imaterialidade de um passado que já não é e de um futuro que ainda não é 

foi organizar a passagem dos tempos a partir de uma “intenção presente” (1999, p. 325), situa-

da em um presente que, como nossa alma, dilata-se para abarcar a passagem do tempo. O pre-

sente propriamente dito é, pois, o momento em que o olhar, dirigindo-se para o tempo, torna-

se ativo e nos resgata da relação originalmente passiva com o tempo, que nos corrói. Podemos 

questionar, então, como faz Riobaldo a si próprio: “Com que entendimento eu entendia, com 

que olhos era que eu olhava?” (1967, p. 114; grifo nosso).

Nossa hipótese é imaginar, a partir do modelo agostiniano de tempo, que Riobaldo, no anseio 

de assegurar para si próprio alguma tranquilidade, constrói um ponto de intenção presente a 

partir do qual organiza sua experiência pregressa tumultuada e confusa. 

Fraser (1982, p. 86), em seu tratado sobre o tempo, reconhece duas abordagens temporais dis-

tintas. Por um lado, a exemplo do que temos visto no leitmotif da travessia em Grande sertão:  

veredas, o tempo seria uma sucessão contínua de instantes, a ponto de não se poder reconhe-

cer um momento distinto como sendo o presente. Por outro lado, invertendo-se a questão, é 

possível abordar o tempo justamente a partir da estipulação de um momento presente em rela-

ção ao qual seja esboçada alguma orientação acerca do passado e do futuro. Para tanto, é im-

prescindível que a observação do tempo seja feita por alguém que se destaca do próprio trans-

curso temporal, alçando-se a uma condição de presente dilatado, semelhante à distensão da 

alma (distentio animi) sugerida por Santo Agostinho. A intenção presente, assim entendida, 

assume um caráter paradoxal, tornando-se uma espécie de instante de eternidade que abole o 

transcurso temporal. É o que afirma o narrador a seu ouvinte: “Comigo, as coisas não têm 

hoje e ant’ontem-amanhã: é sempre” (1967, p. 21). Tal afirmação, evidentemente, é cabível 

apenas para o Riobaldo especulativo, aquele que, emerso da torrente de eventos que nos en-

volve no transcurso temporal ininterrupto, pode entregar-se à rememoração do vivido e à sua 

elaboração em uma teia narrativa rica de sentidos.
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Temos, portanto, um princípio de ordenação do tempo e, por extensão, da narrativa, assinala-

do desde o início por um paradoxo: é preciso sair do fluxo temporal para que se possa dispor 

o tempo em uma estrutura narrativa apreensível por nosso entendimento. Dessa forma, ao sus-

pender o fluxo do tempo para conferir-lhe alguma ordenação, Riobaldo parece seguir de perto 

o ensinamento paradoxal de Zé Bebelo, para o qual a única forma de se sair do sertão é en-

trando por ele adentro. 

O caminho para a instalação do fictício resulta fundamentalmente da distinção entre o tempo 

do enunciado (do epos narrativo, propriamente dito, marcado pela passagem voraz do tempo) 

e o tempo da enunciação (da elaboração da narrativa e do trabalho especulativo que a acompa-

nha). Livre do processo de corrosão que a passagem voraz do tempo representa, Riobaldo 

pode compor e recompor o próprio tempo segundo seus interesses narrativos, ora acelerando 

ou refreando o ritmo dos eventos, ora suspendendo-os para dar lugar à especulação, ora sal-

tando ou retomando determinadas passagens.

Um ponto importante a se observar é o fato de que não estamos lidando com um narrador in-

tuitivo, cuja habilidade em contar e recontar estórias pudesse ser considerada inata e que não 

tivesse, por isso, consciência dos artifícios a que recorre em sua tarefa de efabulador. É o que 

ele próprio afirma ao seu ouvinte pouco depois do início de sua fala:

De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos.  
Vivi puxando difícil de difícel, peixe vivo no moquém: quem mói no aspr’o, 
não fantasêia. Mas, agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos dessos-
sêgos, estou de range rêde. E me inventei neste gosto, de especular idéia. O 
diabo existe e não existe? (ROSA, 1967, p. 11).28

Adiante, já em uma etapa bastante avançada da narrativa, Riobaldo defende a ideia de que 

toda tentativa de compreender, com maior ou menor êxito, aquilo que viveu, só é possível 

graças à estabilidade que a posição presente de fazendeiro lhe proporciona. E, para exemplifi-

car, vale-se de outra imagem associada à ideia de distanciamento necessário do olhar para a 

plena compreensão daquilo que se vê. Diz ele: “Sei o grande sertão? Sertão: quem sabe dele é 

urubu, gavião, gaivota, esses pássaros: eles estão sempre no alto, apalpando ares com pendu-

rado pé, com o olhar remedindo a alegria e as misérias todas” (ROSA, 1967, p. 435). 

28 Guimarães Rosa parece valer-se do termo ‘especular’ no sentido original do verbo latino speculare: 
“observar  de lugar  alto,  estar  de  sentinela,  de  atalaia;  observar,  seguir  com os olhos,  considerar”  
(HOUAISS, 2002, verbete “especular”).
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A imagem de tais aves de voo alto e “pendurado pé” retoma a posição a partir da qual Riobal-

do elabora seu relato, sobre uma rede, suspensa, livre do chão e do tempo, entregue a um mo-

vimento pendular que o diferencia do fluxo linear de eventos ao rés-do-chão. Caldas Aulete 

define o verbo “pendurar” como “suspender, prender em cima de modo que não toque o chão” 

(1968, p. 3053). O particípio passado de que se vale Riobaldo para descrever tais aves indica 

tratar-se, portanto, de seres que já se encontram em suspensão, em uma posição privilegiada 

que lhes permite “remedir” com o olhar de rapina o que está ao nível do chão sertanejo. Ou, 

no caso de Riobaldo, “especular” ideia acerca do que ele próprio viveu enquanto Tatarana ou 

Urutu-branco, criaturas rasteiras que, no meio da travessia, como estão, não podem ver os pre-

dadores que lhes vão por cima.

Se “os dias que são passados vão indo em fila para o sertão” (1967, p. 236), como afirma o 

narrador, é porque Riobaldo, do alto de sua condição presente estável, com seu pendurado pé 

e seu olhar de rapina, dispõe-se a elaborá-los, e o faz não como um simples espectador exter-

no, mas como alguém que experimentara pessoalmente a perigosa travessia. Diferentemente 

do momento mesmo de travessia, quando está fortemente unido ao chão sertanejo, como indi-

cam as alcunhas de Tatarana e Urutu-branco, em sua condição presente, de “range rêde”, a 

partir da qual elabora a narrativa, Riobaldo não toca a terra sequer com a ponta dos pés. 

Como vimos no Capítulo 1, a análise de Agostinho nas  Confissões parte da ideia de que o 

tempo surge justamente com o Gênesis, ou seja, com a criação do mundo e do homem. Em 

oposição à eternidade que preside ao plano divino, o mundo humano está sujeito ao tempo e à 

corrupção do ser. A temporalidade, portanto, é um atributo humano. Ora, como a etimologia 

nos mostra, o humano e seus cognatos (húmus, humilde) compõem uma família cuja origem 

está associada ao que tem sua vida rente ao chão, espaço da travessia.

A posição de Riobaldo, suspenso como está do tempo e do espaço sertanejos, o afasta de sua 

condição pregressa, mundana e rasteira, conferindo-lhe o papel de alguém que não é mais 

apenas um objeto da visão de outrem, mas de quem conduz a narrativa a partir de seu próprio 

olhar. Posição e papel que se apoiam sobre a concepção metafísica que o criador Guimarães 

Rosa tem da língua, instrumento que, liberto do peso que a banalização cotidiana lhe impõe, 

cria seus próprios mundos ou corrige o que aí está:
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O bem estar do homem depende do descobrimento do soro contra a varíola e 
as picadas de cobra, mas também depende de que ele devolva à palavra seu 
sentido original.  Meditando sobre a palavra,  ele se descobre a si  mesmo.  
Com isto repete o processo da criação. Disseram-me que isto era blasfemo, 
mas eu sustento o contrário. Sim! a língua dá ao escritor a possibilidade de 
servir a Deus corrigindo-o, de servir ao homem e de vencer o diabo, inimigo 
de Deus e do homem (apud LORENZ, 1983, pp. 83-84).

Eliade,  analisando  a  distinção  espaço-temporal  que  separa  o  profano  do sagrado,  destaca 

como a etimologia da palavra ‘templo’, do grego témenos, ‘cortar’, ‘apartar’, aponta para essa 

ideia. Quem vai  se investir  de uma função sagrada,  como a manipulação da língua,  deve 

ocupar esse lugar distinto e elevado como um nicho de altar (apud BORNHEIM, 2003, p. 95).

Na entrevista concedida a Lorenz, Rosa louva o acerto deste que, na resenha da edição alemã 

de Grande sertão: veredas, afirmara que o autor do romance, pelo exercício da linguagem, li-

bertava o homem do peso da temporalidade (LORENZ, 1983, p. 84).

A distinção entre a posição sobrelevada que Riobaldo ocupa no presente, a partir da qual ela-

bora a narrativa, pode ser vista também por duas das alcunhas que recebe ao longo de sua vida 

jagunça: Tatarana, a lagarta que parece fogo, mas que não é (segundo a etimologia tupi); e 

Urutu-branco, a serpente albina de hábitos noturnos. A importância dos processos de nomea-

ção de personagens na obra de Rosa foi posta em relevo por vários estudiosos. Proença o fez 

já em 1958, em Trilhas do Grande Sertão, um dos primeiros ensaios de fôlego sobre Grande 

sertão: veredas. Campos, no ano seguinte, destacaria a associação de sentido existente entre a 

natureza física ou psicológica das personagens do romance rosiano e os nomes a elas atribuí-

dos  pelo  autor.  Para  tanto,  cita  um pequeno  diálogo  entre  Alice  e  Humpty-Dumpty  em 

Through the Looking Glass, de Lewis Carrol: “‘Must a name mean something?’ Alice asked 

doubtfully. ‘Of course it must’, Humpty-Dumpty said with a short laugh: ‘My name means  

the shape I am’” (apud CAMPOS, 1959, p. 20; grifo nosso).29

Quem não se desvencilha do fluxo do tempo-sertão, assinalado pelos atropelos de uma traves-

sia infinita e invisível, está condenado a uma vida rasteira, a um olhar limitado ao rés do chão 

e receberá por alcunha o nome de animais rasteiros, de objetos ligados ao chão. Como perso-

29 Citado em inglês por Campos. Tradução livre: “’Um nome deve significar alguma coisa?’ Perguntou 
Alice em dúvida. ‘É claro que sim’, disse Humpty-Dumpty com um pequeno riso: ‘Meu nome signifi -
ca o formato que eu tenho’.”



73

nagem de si mesmo ao longo do transcurso épico que compõe a maior parte do romance, Rio-

baldo mostra-se fortemente unido ao chão sertanejo, como indicam as alcunhas que recebe: 

Tatarana, Urutu-branco, criaturas que rastejam e cujo campo de visão é fundamentalmente ho-

rizontal e limitado. Não passam de joguetes passivos do destino, que os conduz: “E o Uru-

tu-Branco? Ah, não me fale. Ah, esse... tristonho levado, que foi – que era um pobre menino 

do destino...” (ROSA, 1967, p. 16).

Não por acaso, Hermógenes, uma das figuras mais emblemáticas do sertão,  é visto por Rio-

baldo, desde o primeiro contato entre eles, como alguém profundamente preso ao chão serta-

nejo. Diante do estranho sentimento de atração e repulsa que seu futuro antagonista lhe infun-

de a um só tempo, Riobaldo o descreve como alguém que parece rastejar quando caminha:  

“As pernas muito abertas; mas, quando ele caminhou uns passos, se arrastava – me pareceu – 

que nem queria levantar os pés do chão” (1967, p. 91; grifo nosso). 

Sobre esse ponto, uma comparação contrastiva com Os sertões pode ser de grande valia. Para 

Bolle (2004, p. 76), a posição a partir da qual Euclides da Cunha observa os conflitos de Ca-

nudos revela uma perspectiva igualmente distanciada com relação aos eventos que compõem 

a narrativa. Contudo, deve-se observar uma distinção significativa. Enquanto a trajetória de 

Riobaldo é a de alguém que experimentou o inferno da travessia do sertão antes de alçar-se à 

condição etérea de suspensão a partir da qual elabora a narrativa, a posição de Euclides é pré-

determinada por sua condição de elemento estranho ao sertão, o que o distingue por completo 

dos “patrícios retardatários”, separados que estão, não apenas pelo espaço, mas por “uma co-

ordenada histórica – o tempo” (CUNHA, 2002, p. 66). 

Em seu conhecido ensaio “O narrador – considerações sobre a obra de Nicolai Leskov”, Ben-

jamin propõe uma dupla possibilidade tipológica para o que ele chama de “narrador arcaico” 

(1994, p. 198). O primeiro tipo seria representado pela figura do “marinheiro viajante”, basea-

do na ideia popular de que “quem viaja tem muito o que contar”. O segundo, por sua vez, re-

presentado pela figura do “camponês sedentário”, enalteceria a figura daquele que, tendo vivi-

do o tempo todo em sua própria terra, estaria apto a narrar as histórias tradicionais da comuni-

dade, acumuladas em sua experiência espacialmente fixa. Para Benjamin, os dois tipos não re-

presentam formas excludentes de se narrar. Pelo contrário, deve-se levar em conta a interpe-

netração dos dois tipos, já que é justamente da conjunção de ambos que nasce a figura do nar-
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rador “plenamente tangível”. Como exemplo, Benjamin cita o sistema corporativo medieval, 

composto simultaneamente pela figura do mestre sedentário e do aprendiz ambulante. Este, 

antes de atingir a condição de mestre, deve levar uma vida errante para que adquira, pela vi-

vência, a experiência necessária para a boa execução do oficio a que se vai entregar. Para 

Benjamin, portanto, a experiência de vida é a matéria-prima mesma do narrador, o qual, va-

lendo-se de sua habilidade, confere sentido ao que inicialmente não passaria de uma massa 

disforme e bruta: “Podemos ir mais longe e perguntar se a relação entre o narrador e sua maté-

ria – a vida humana – não seria ela própria uma relação artesanal. Não seria sua tarefa traba-

lhar a matéria-prima da experiência – a sua e a dos outros – transformando-a num produto só-

lido, útil e único?” (1994, p. 221).

Riobaldo, diferentemente de Euclides, aproxima-se da fusão dos modelos sugeridos por Ben-

jamin, pois alguém que não tivesse vivenciado a matéria sertaneja vertente que fundamenta o 

texto não poderia fazê-lo de igual maneira. Sua narrativa, portanto, só é possível graças à ex-

periência pregressa, que permite a construção de um olhar próprio sobre o que foi vivido: 

“Agora, eu velho, vejo” (ROSA, 1967, p. 380).

3.2 – O olhar e o redemoinho

Estabelecida a figura de Riobaldo como aquele que, a partir de uma condição sobrelevada (em 

range rede), estrutura pela narrativa uma determinada vivência (travessia), cabe verificar se 

esse modo de olhar nos permite imaginar um modelo de estruturação temporal e, portanto, 

narrativo, aplicável à forma como Riobaldo apresenta os elementos que lhe servem de materi-

al narrativo. 

Por se tratar de uma narrativa de cunho memorialístico, uma característica comum acompanha 

praticamente todos os modelos temporal-narrativos propostos para Grande sertão: veredas: a 

ideia de retorno, de recursividade. Em um primeiro momento, imaginou-se uma narrativa que, 

ao romper com a linearidade progressiva, se aproximasse da imagem de um círculo. É o que 

faz Campos ao afirmar que “o esquema circular, da narrativa que propõe um retorno sobre si 

mesma, não está afastado da estrutura do Grande Sertão” (1959, p. 13). Como resultado, terí-
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amos uma “elisão da estrutura linear (princípio-meio-fim) e da unidade temporística, que ce-

dem lugar a uma forma aberta, atemporal, aperspectivística” (1959, p. 13).

Como sugerimos anteriormente, Riobaldo elabora seu relato a partir de um distanciamento in-

tencional, de uma intenção presente definida, o que dificultaria uma classificação da narrativa 

como “aperspectivística”, como afirma Campos. No mais, a imagem do círculo como modelo 

do transcurso narrativo poderia sugerir uma ideia de equidistância do ponto a partir do qual se 

narra, com uma disposição igualmente regular dos eventos narrados, hipótese que o próprio 

Riobaldo rejeita repetidamente ao comentar sua própria forma de narrar: “Tem horas antigas 

que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data” (1967, p. 78). 

Uma solução possível seria imaginar a recorrência a partir de um modelo elíptico, como o faz 

Diniz (2006, p. 175). Diferentemente do círculo, com seu centro único e imutável, a elipse, 

como figura geométrica, caracteriza-se pela presença de dois pontos focais cujas distâncias 

que os separam da curva têm soma constante. Como modelo narrativo de Grande sertão: ve-

redas, teríamos também uma dupla perspectiva, relativizando ou mesmo eliminando a ideia 

de centro único e de rota circular. Riobaldo, senhor da palavra, ocuparia, como narrador, o 

ponto principal. Diadorim, com sua presença indecifrável e desconcertante, funcionaria como 

um segundo ponto, promovendo uma espécie de refração narrativa capaz de transformar o que 

seria circular em uma elipse.

No entanto, o modelo elíptico, ainda que mais adequado que o circular, também se mostra in-

suficiente para a compreensão dos volteios de que se vale Riobaldo. Uma órbita de eventos 

que fosse descrita pela elipse não obedeceria à equidistância de um ponto central único, como 

no círculo, mas seria sempre a mesma a cada nova volta. Ou seja, emprestaria à narrativa um 

caráter de previsibilidade que em nada lembra a escrita rosiana. Ao contrário, o próprio narra-

dor, em suas incursões metalinguísticas, destaca a necessidade de emendar constantemente a 

narrativa, já que os eventos passados não são estáveis e se mostram distintos a cada nova in-

cursão pela memória.  “O senhor sente? Desmente? Eu desminto. Contar é muito, muito difi-

cultoso. Não pelos anos que já se passaram. Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas – 

de fazer balancê, de se remexerem dos lugares” (1967, p. 142). Além disso, a imagem da elip-

se, como a do círculo, caracteriza-se por ser uma figura fechada, o que bate de frente com a 
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ideia de narrativa aberta, como é Grande sertão: veredas, com seu início in media res e sua 

sugestão final de infinito.

Como conciliar, pois, a recorrência que caracteriza o tom memorialístico do romance e a pro-

posta de abertura para o infinito que ele mesmo nos faz? Uma sugestão nos pode ser dada a 

partir da imagem de que se vale Riobaldo para descrever o ponto de visão a partir do qual sua 

narrativa é elaborada: a rede em suspensão. Se imaginarmos o balanço da rede como único 

movimento possível, teremos uma ideia de pêndulo, de algo que se desloca preso a um eixo 

suspenso e que retorna ciclicamente a pontos cada vez mais próximos desse mesmo eixo. Ora, 

a curva descrita por tal movimento não é circular nem elíptica, mas espiralada. Sabemos pelos 

comentários do próprio Riobaldo que a versão por ele apresentada ao homem letrado da cida-

de (exatamente a que nos chega pela leitura) já está profundamente modificada pelas inúmeras 

considerações (ou até mesmo reparos) feitas pelo compadre Quelemém, ouvinte anterior da 

longa narrativa. Não nos parece estranho presumir que uma nova e hipotética elaboração da 

narrativa, feita por Riobaldo a outro ouvinte, já incorpore as considerações do homem citadi-

no, e assim sucessivamente, em um movimento espiralado que sugere a possibilidade de con-

dução da narrativa ao infinito.   

A hipótese de que a figura da espiral adequa-se à estrutura narrativa de Riobaldo ganha res-

paldo na presença constante da imagem do redemoinho, apresentada ao leitor já na epígrafe 

do livro:

“O diabo na rua 

no meio

do redemoinho”

                               (1967, p. 7).

Como o autor informa a Edoardo Bizarri (apud UTÉZA, 1994, p. 29), seu tradutor para o 

italiano, as epígrafes de seus livros não devem ser vistas como meras citações introdutórias, 

mas  como  partes  integrantes  de  suas  obras.  A  afirmação,  feita  a  respeito  das  epígrafes 

utilizadas  por  Rosa em  Corpo de baile,  mostra-se ainda mais  efetiva  em  Grande sertão:  

veredas, em que a epígrafe não se limita a servir de pórtico ao texto ou a se perpetuar como 
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ideia mestra,  mas retorna ao texto com certa frequência,  tomando de assalto a narrativa e 

assinalando momentos decisivos para a trama. 

Campos (1959, p. 10) aponta que Rosa, a exemplo de Lewis Carrol, recorre com frequência 

ao  uso  de  palavras  portmanteau,30 formadas  a  partir  da  junção  de  outras  palavras  cujos 

sentidos  distintos  (e,  não  raro,  contrários)  são  unidos  para  expressar  novas  ideias.  Tal 

procedimento de construção se mostraria enriquecedor justamente por desencadear, dentro de 

um mesmo vocábulo, uma série de conflitos semânticos capazes de potencializar os níveis de 

significado envolvidos.

É  justamente  o  caso  de  ‘redemoinho’  no  contexto  de  Grande  sertão:  veredas.  Como 

fenômeno natural, a palavra é definida por Caldas Aulete como “Cruzamento de correntes 

contrárias de água ou de vento” (1968, p. 3482). Separando-se as duas primeiras sílabas das 

demais,  obtêm-se  ‘rede’  e  ‘moinho’,  dois  novos  vocábulos  cujos  campos  semânticos  se 

opõem. Se ‘rede’ implica as ideias de unidade, tessitura, reunião, síntese e ação simbólica, 

‘moinho’, ao contrário, sugere pó, dispersão, desagregação, diálise, ação diabólica.

Mas a riqueza do vocábulo não se esgota no jogo paradoxal que ‘rede’ e ‘moinho’ estabele-

cem entre si. Se ao invés de dividirmos a palavra observarmos o seu miolo, tomando, para 

isso, a última sílaba de ‘rede’ e a primeira de ‘moinho’, ‘reDEMOinho’, o que se tem é justa-

mente ‘demo’, assentado no meio da palavra como seu próprio ser no centro da espiral (e esta 

no centro da rua, e assim por diante, conduzindo a espiral para o infinito).  

Ao se chegar ao centro da espiral simbólica, ao olho do redemoinho, ao ponto exato em que 

deveriam ser atados os fios que para ali convergiram, descortina-se a figura do diabo, o dia-

bolo, aquele que desagrega, que dispersa o que fora reunido: o diabo na rua, no meio do rede-

moinho. A rede elaborada por Riobaldo desfia no momento exato de ser concluída. Mas, jun-

tos, os contrários não se anulam e dão lugar a uma metáfora viva, a do redemoinho diabólico,  

que ultrapassa o vocábulo composto e a epígrafe em que primeiro aparecem e espraia-se por 

todo o romance para compor o “mundo movente” (GARBUGLIO, 1972) e “misturado” (AR-

RIGUCCI, 1994) de Riobaldo. Por essa razão, vemos ressurgir a imagem do redemoinho nos 

30 Segundo a Merriam-Webster Encyclopedia of Literature, Carrol foi o primeiro a usar a expressão, 
no intuito de explicar seu próprio processo de composição lexical. Em português, costuma-se usar o 
termo ‘palavra-valise’, traduzido do francês mot-valise, com o mesmo sentido.
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principais momentos da narrativa, como na cena do suposto pacto de Riobaldo com o diabo: 

“Nós dois, e tornopío do pé-de-vento – o ró-ró girando mundo a fora, no dobar, funil de final,  

desses redemoinhos: ... o Diabo na rua, no meio do redemunho...!” (1967, pp. 318-319); e no 

embate final entre Diadorim e Hermógenes, assinalado pela presença nefasta e anunciadora do 

tufão, antevisto por Riobaldo: “Trecheio, aquilo rodou, encarniçados, roldão de tal, dobravam 

para fora e para dentro, com braços e pernas rodejando, como quem corre, nas entortações. ...  

O diabo na rua, no meio do redemunho...” (1967, p. 450)

Como reza a tradição, o diabo não tem regras, podendo irromper quando menos se espera para 

instaurar o tumulto em um ambiente estável. Fazendo-se um trocadilho invertido do deus ex  

machina do teatro grego, teríamos uma espécie de demo ex machina, caracterizado pela irrup-

ção do diabólico sempre que a trama assim o exigisse. O próprio Rosa, explicando a forma sú-

bita com que determinadas estórias o tomam de assalto, recorre a uma imagem que sugere a 

possessão diabólica: “De repente, o diabo me cavalga” (apud LORENZ, 1983, p. 71).31 Outras 

vezes, é o próprio Deus quem o ordena, como no Livro de Jó, ou, como observa Riobaldo: “às 

vezes, por mais auxiliar, Deus espalha, no meio, um pingado de pimenta...” (1967, p. 16).

Cabe observar que, como narrador, é Riobaldo quem dá origem à espiral narrativa, e é ele 

quem faz irromper o diabólico na forma da peripécia. E o faz, como vimos, a partir de uma 

suspensão espaço-temporal que o põe a salvo da torrente de eventos. Por esse viés, podemos 

imaginar que o espaço em suspensão de onde parte seu olhar coincide com o único ponto do 

redemoinho em que o movimento do ar ou da água não se faz sentir: o centro. Riobaldo é, 

pois, o eixo cambaleante e paradoxal da narrativa. É ele quem conduz o processo de ordena-

ção dos elementos ali descritos, mas também é ele quem faz irromper o diabólico quando me-

nos se espera. Em suma, Riobaldo não apenas olha o turbilhão de eventos passados, mas o faz 

a partir da estabilidade de seu centro e depois de ter percorrido ele próprio cada revolução es-

piralada. Riobaldo é o olho do furacão.32

31 Ditado alemão citado por Rosa no original: “Mich reitet auf einmal der Teufel”.
32 Curiosamente, Alfred Hitchcock, obcecado também pela associação do olhar à figura da espiral ou  
do redemoinho, valeu-se dela em dois filmes contemporâneos a Grande sertão: veredas: “Um corpo 
que cai” (Vertigo, 1958), em que o olhar da atriz Kim Novak, em close up, dá lugar a uma espiral esti-
lizada que sugere a vertigem, tema central do filme; e Psicose (Psycho, 1960), na antológica cena do 
chuveiro, na qual o plano da imagem da água que escorre pelo ralo é substituído por uma imagem di-
reta do olhar da personagem assassinada.   
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Sperber (1982, p. 110), perscrutando os exemplares da biblioteca de Rosa, observou o grande 

interesse do escritor sobre tudo o que dissesse respeito a uma simbólica do centro, interesse 

evidenciado pela frequência com que o autor sublinhou em seu acervo os trechos que versas-

sem sobre o tema. A pesquisadora observa ainda como essa obsessão por uma simbologia do 

centro, do meio, se faz presente em Grande sertão: veredas, a ponto de constituir-se um dos 

principais temas do romance. Na contabilidade de Sperber (1982, p. 122), há referências dire-

tas ou indiretas à ideia de centro em pelo menos 242 das 594 páginas da primeira edição do li-

vro, ou seja, em mais de 40 por cento delas.

Também a principal estrofe de uma cantiga frequentemente cantada pelos jagunços pode refe-

rir-se a uma travessia que, ao atingir o seu ponto central, inverte radicalmente o seu sentido:

Olererê, baiana...
eu ia e não vou mais:
eu faço que vou 
lá  dentro, oh baiana!
e volto do meio pra trás... – ?
                                                (1967, p. 54; grifo nosso).

A cantiga  prefigura  de  modo  cifrado  o  principal  torneio  temporal-narrativo  do  romance. 

Lembremos que o livro se compõe do relato de duas guerras distintas: a dos homens de Joca 

Ramiro contra as forças lideradas por Zé Bebelo, a serviço do governo; e a guerra final contra 

os judas, os homens de Hermógenes e Ricardão, que mataram à traição o próprio chefe, Joca 

Ramiro. Contudo, a exposição de Riobaldo não segue uma cronologia linear, construindo-se, 

antes, por uma sucessão de idas e vindas, de torneios temporais e narrativos, dentro do mode-

lo em espiral a que fizemos menção. Após o grande preâmbulo especulativo que abre o livro, 

Riobaldo inicia o relato em um ponto avançado dos fatos, com ele, Diadorim e os seguidores 

de Joca Ramiro já na grande guerra final, no encalço dos judas, homens de Hermógenes e Ri-

cardão. A primeira grande inversão se dá com o flashback em que Riobaldo descreve o episó-

dio do De-Janeiro, quando conhece Diadorim e fazem, juntos, a travessia do São Francisco. 

Desse ponto, Riobaldo segue sem maiores voltas, narrando de modo quase linear seu ingresso 

no jaguncismo e sua participação na primeira grande guerra, a dos homens de Joca Ramiro 

contra o grupo governista de Zé Bebelo. Tal sequência estende-se até a captura do líder adver-

sário e a cena inusitada de seu julgamento, agenciado por Riobaldo.    
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Trata-se de um episódio nodal do romance, pois, além de desencadear fatos decisivos para a 

trama, como a morte de Joca Ramiro, dá início a uma reordenação do que já fora relatado por 

Riobaldo até ali, como ele próprio o declara: “Para tirar o final, para conhecer o resto que fal-

ta, o que lhe basta, que menos mais, é pôr atenção no que contei, remexer vivo o que vim di-

zendo” (1967, p. 234).

Por este artifício, o desfecho do inusitado julgamento de Zé Bebelo deveria ser um fim estabi-

lizador, levando à pacificação dos grupos beligerantes e suas consequências, uma das quais a 

revelação a Riobaldo de que Diadorim é uma mulher. No entanto, tais eventos acabam por 

constituir um recomeço, uma peripécia de grande magnitude que conduz para uma travessia 

ainda mais tumultuada, ainda mais perigosa. Se o embate com Zé Bebelo fundava-se na dinâ-

mica das disputas tradicionais do jaguncismo, agora, trata-se de combater o cerne do mal que 

se consubstancia na figura traiçoeira e traidora de Hermógenes.

O evento, visto como um enorme torneio narrativo, mostra-nos que não estamos diante de 

uma dinâmica linear homogênea fundada em uma lógica causal previsível. Ao contrário, ve-

mos tratar-se de um texto pleno de pontos significativos que, longe de simplesmente interrom-

per o fluxo narrativo, impulsionam-no ainda mais. Tal procedimento aproxima a peripécia à 

ideia benjaminiana de origem (ursprung) concebida como pontos de “rupturas originais”, isto 

é, em que se sobrepõem a continuidade e a inovação. Diz ele: 

‘Origem’ (Ursprung) não designa o processo de devir de algo que nasceu, 
mas antes aquilo que emerge do processo de devir e desaparecer. A origem 
insere-se no fluxo do devir como um redemoinho que arrasta no seu movi-
mento o material produzido no processo de gênese. O que é próprio da ori-
gem nunca se dá a ver no plano do factual, cru e manifesto. O seu ritmo só se 
revela a um ponto de vista duplo, que o reconhece, por um lado como restau-
ração e reconstituição,  e por outro como algo de incompleto e inacabado 
(2004, p. 32; grifo meu).  

Dessa forma, vemos que a narrativa de Riobaldo, ainda que assinalada pelo transcurso da tra-

vessia, pode, vista a partir de um presente em suspensão, organizar-se em função de determi-

nados  momentos  decisivos,  promovendo  uma  “hierarquia  de  instantes”  (BACHELARD, 

1950, p. 18) e afastando-se de uma concepção homogênea do tempo, fundada na concepção 

bergsoniana de duração (durée) contínua e uniforme, fato de que o narrador rosiano tem plena 

consciência, segundo informa ao seu interlocutor: “Tem horas antigas que ficaram muito mais 

perto da gente do que outras, de recente data” (1967, p. 78).
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Essa hierarquia de instantes, como construção narrativa, ou seja, uma construção artificial, 

tem o poder de subverter a ordem natural das coisas. Para Vachon (apud COVIZZI, 1978, p. 

54), tanto o nascimento quanto a morte, como eventos biológicos, dizem respeito a marcos 

temporais cosmológicos, que não coincidem, necessariamente, com os pontos de nascimento e 

morte narrativos, estabelecidos pelos narradores, conforme a conveniência da própria trama 

que se elabora. É o que vemos no caso de Riobaldo. Há uma omissão evidente do narrador a 

respeito de sua infância, já que Riobaldo, como filho bastardo, considera-se de “escuro nasci-

mento”, como diz. O ponto mais antigo de sua vida a fazer parte da narrativa é o episodio do 

encontro com Reinaldo/Diadorim, quando atravessam o São Francisco no bojo de uma canoa. 

Trata-se de um momento de passagem, de transição entre a obscuridade da infância e a vida 

adulta errática, assinalada, como vimos, pela travessia. E, além disso, é o ponto mais longín-

quo da vida de Riobaldo a tomar parte da narrativa, conferindo ao episódio um caráter iniciá-

tico, como se fosse uma espécie de nascimento de Riobaldo para o mundo narrativo que ele 

próprio vai aos poucos tecendo. Riobaldo reforça a importância do episódio da travessia do 

rio De-janeiro para o rio São Francisco com uma espécie de fórmula de abertura narrativa, as-

sinalando que, a partir dali, sua existência passaria a se revestir de sentidos, ainda que muitas 

vezes obscuros, como sabemos. Eis suas palavras: “Foi um fato que se deu, um dia, se abriu.  

O primeiro” (ROSA, 1967, p. 79; grifo nosso).

De modo semelhante, vemos o narrador enunciar uma fórmula de encerramento logo após a 

morte e o enterro de Diadorim, como se nenhum outro evento pudesse ter lugar após o trágico 

desfecho. Diz ele:

“Aqui a estória se acabou.

Aqui, a estória acabada.

Aqui a estória acaba.”

(ROSA, 1967, p. 454).

E, de fato, na sequência da cena, Riobaldo distribui o dinheiro e as armas que traz consigo e 

ultima o jagunço Riobaldo, ou seja, a si próprio como personagem do relato: “ultimei o jagun-

ço Riobaldo! Disse adeus para todos, sempremente” (1967, p. 455). Vemos, pois, que tanto o 

nascimento de Riobaldo para a narrativa quanto o seu fim estão diretamente ligados à figura 
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de Diadorim. Em outras palavras, como personagem de si mesmo, Riobaldo existe a partir do 

momento em que conhece Diadorim e deixa de existir com a morte do companheiro.

Sperber (1982, p. 119), estudando o exemplar da Ilíada encontrado na biblioteca de Rosa, ve-

rificou, às margens do texto, a inscrição “pré-avisos”, manuscrita por Rosa sempre que Home-

ro parecia sugerir, pela antecipação de dados, elementos do enredo que ainda seriam desen-

volvidos. Verdadeiro achado da pesquisadora, a expressão anotada por Rosa deixa entrever 

um importante procedimento de que se vale Riobaldo para sugerir ao ouvinte que há mais ele-

mentos ocultos sob o manto diáfano da narrativa do que sonha nossa vã filosofia, e que só a 

travessia do texto trará à tona. Constrói-se, dessa forma, uma espécie de expectativa, de futuro 

narrativo, de algo misterioso que só o desenrolar da narrativa poderá esclarecer. É o que se vê, 

por exemplo, com a figura de Diadorim e a aura nebulosa que envolve a personagem desde as 

primeiras vezes em que é mencionada pelo narrador, que resume: “Diadorim é minha neblina” 

(1967, p. 22). Contudo, Riobaldo sabe, desde o início do livro, que Diadorim é uma mulher 

travestida de jagunço, e omite tal informação justamente para perturbar o ouvinte e transmitir-

lhe, pela narrativa, algo parecido com o que o narrador vivera quando também ele ignorava o 

fato. É o que ele mesmo explica após revelar o segredo a seu ouvinte: 

Eu conheci! Como em todo o tempo antes eu não contei ao senhor – e mercê 
peço: – mas para o senhor divulgar comigo, a par, justo o travo de tanto se-
gredo, sabendo somente no átimo em que eu também só soube... Que Diado-
rim era o corpo de uma mulher, moça perfeita... Estarreci. A dor não pode 
mais do que a surpresa (1967, p. 453).   

Riobaldo deixa entrever, com suas explicações metalinguísticas, que a rede tecida por ele é 

complexa, mas não caótica. Sua narrativa, como a própria vida, é cheia de idas e vindas que 

são  incompreensíveis  num primeiro  instante,  mas  que,  ao  cabo,  tornam-se  significativos. 

Cumpre ao ouvinte e ao leitor, dar tempo ao tempo, ou seja, à narrativa. É o que o narrador 

nos pede: “Esta vida é de cabeça-para-baixo, ninguém pode medir suas perdas e colheitas. 

Mas conto. Conto para mim, conto para o senhor. Ao quando bem não me entender, me espe-

re” (ROSA, 1967, p. 112).



83

3.3 – O ponteador de opostos

“Agora o muadié me diga ainda: ser e não ser, ao mesmo tempo, pode-se?”
 

(José Luandino Vieira)

Em 1965, por ocasião do “Congresso Latino-americano de escritores”, realizado em Gênova, 

Guimarães Rosa concedeu ao jornalista alemão Günter Lorenz uma de suas raras entrevistas. 

Questionado acerca do uso (excessivo, no entendimento de Lorenz) de paradoxos tanto em 

sua fala quanto em sua obra, o escritor brasileiro afirma categoricamente: “(...) a vida, a mor-

te, tudo é, no fundo, paradoxo. Os paradoxos existem para que ainda se possa exprimir algo 

para o qual não existem palavras” (apud LORENZ, 1983. p. 68). Longe de ser apenas uma 

resposta irônica a uma pergunta impertinente, as palavras de Rosa fazem uma dupla revela-

ção. Por um lado, no campo conceitual, afigura-se uma concepção do mundo como algo para-

doxal; em seguida, avançando sobre o terreno da escrita como forma de expressão, tem-se a 

definição do paradoxo como recurso possível (se não o único) diante das insuficiências da lin-

guagem. 

O papel atribuído por Rosa ao paradoxo é surpreendente por aproximá-lo da metáfora em uma 

de suas funções originais. Evidentemente, não estamos pensando, aqui, na metáfora reduzida 

a mero tropo de ornamentação do discurso, na metáfora concebida como simples substituição 

de uma palavra por outra no bojo da frase, mas como um princípio de instauração e enriqueci-

mento da própria linguagem.

Como vimos no capítulo anterior, uma das idéias sustentadoras da teoria de Ricoeur sobre a 

metáfora é a hipótese de I.  A. Richards de que ela,  a metáfora,  não é um mero tropo de 

ornamentação do discurso, mas o próprio “princípio onipresente da linguagem” (RICHARDS, 

1965, p. 92). Analisar, portanto, como um autor elabora suas metáforas pode dar indícios de 

como se constitui a linguagem mesma desse autor.  

A tarefa, evidentemente, não é simples. Analisando o episódio de Maria Mutema, que mata o 

marido despejando-lhe chumbo derretido no ouvido,33 Galvão (1986, p. 121) toma a imagem 

do elemento encoberto que vem à tona quando menos se espera como metáfora-síntese do ro-

33 Mesmo método usado por Cláudio para matar o Hamlet pai na peça de Shakespeare. 
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mance. A mesma relação acompanharia, por exemplo, a figura de Diadorim e o desconheci-

mento de sua condição feminina por parte de Riobaldo. A partir disso, a ensaísta conclui que o 

princípio organizador da obra é a ambiguidade e que a estrutura do romance pode ser definida por 

um padrão dual recorrente. Embora precisa, pode-se questionar se a afirmação aponta algo neces-

sariamente específico de Grande sertão: veredas, já que o “uso positivo e produtivo da ambigui-

dade” (RICOEUR, 1987, p. 59) é uma característica intrínseca à literatura, distinguindo-a de 

outras realizações textuais em que a linguagem se apresenta em seus registros meramente re-

ferenciais.

Em nosso entendimento, é fundamental que se acrescente à ideia de ambiguidade a de parado-

xo, uma vez que os elementos que se unem para compor relações inegavelmente ambíguas o 

fazem pela presença do contraditório, ou seja, do paradoxo. Se é inegável a presença recorren-

te de um padrão dual em Grande sertão: veredas, deve-se igualmente atentar para o fato de 

que não se trata de relações binárias de natureza alternativa, isto é, de elementos cuja realiza-

ção é alternada ou sucessiva. Trata-se de relações complexas,  nas quais os elementos que 

compõem o duplo possuem realização simultânea, formando um terceiro elemento totalmente 

distinto e inexistente sem a conjugação dos contrários.

O próprio Riobaldo enuncia esse princípio a seu interlocutor  ao expor para ele  o famoso 

exemplo da cachoeira: “O senhor vê: existe cachoeira; e pois? Mas cachoeira é barranco de 

chão,  e  água  se  caindo  por  ele,  retombando;  o  senhor  consome  essa  água,  ou  desfaz  o 

barranco, sobra cachoeira alguma?” (ROSA, 1967, p. 11). Temos, aqui, a conjugação de dois 

elementos de princípios contrários que se unem para que se obtenha um terceiro elemento, de 

natureza  diversa.  Na  ausência  de  qualquer  um  dos  constituintes  originais,  desfaz-se  por 

completo  o  terceiro  elemento,  ou  seja,  a  cachoeira,  uma  vez  que  sua  natureza  profunda 

depende da conjugação do princípio sólido da terra e do princípio líquido da água. 

Algo semelhante, embora em um grau muito mais elevado de complexidade, ocorre com a 

figura de Diadorim, personagem que não é uma simples alternância sucessiva de masculino e 

feminino em um mesmo ser, mas a presença simultânea de dois elementos ou conjuntos de 

elementos que, posto contraditórios (ou justamente por isso), reúnem-se para exprimir algo 

que escapa à linguagem corriqueira, automatizada.
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Sobre esse ponto, é nítida a diferença de relação estabelecida por Riobaldo com respeito às 

mulheres plenamente reconhecidas por ele como tal. Mesmo sendo uma prostituta, Nhorinhá 

desperta no narrador a vontade de uma vida amorosa regular, conjugal, sem a intervenção 

desagregadora do diabólico, possibilidade que, por fim, realiza-se com Otacília.

Garbuglio, com propriedade, observa essa conjugação simultânea de elementos contrários e, 

mais do que isso, contraditórios, já na cena de abertura do romance, com a figura do bezerro 

monstruoso que é abatido pelos moradores locais. Diz o ensaísta:

A realidade sugerida, o bezerro, é duplo em sua aparência, pois revela dois 
componentes distintos e inconciliáveis na lógica dos referentes de nosso có-
digo; é gente e animal a um tempo, o que significa que não é nem uma nem 
outra coisa, para ser uma terceira, de existência contestável: o demo, a face 
encoberta da realidade (GARBUGLIO, 1972, p. 55; grifo nosso).

Com o intuito de tornar mais clara a ideia que aqui perseguimos, pode-se evocar aquele que 

talvez seja o exemplo mais conhecido e citado do duplo como princípio de organização narra-

tiva: o romance The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. O 

enredo, bastante conhecido, apresenta-nos como protagonista o pacato médico Henry Jekyll, o 

qual, sob o efeito de uma poção por ele mesmo desenvolvida, tem a personalidade radical-

mente alterada, transformando-se, de tempos em tempos, na figura do sórdido e cruel Mr. 

Hyde. Evidentemente, as personalidades de Jeckyll e Hyde são não apenas distintas, mas con-

trárias. Contudo, a realização de uma ou outra ao longo da narrativa caracteriza-se pela suces-

são, e não pela simultaneidade, isto é, a figura do médico racional e a do monstro terrível em 

que se transforma jamais dividem uma mesma cena. Logo, o desaparecimento temporário de 

uma das personalidades é uma condição imprescindível para que a outra apareça. No romance 

de Stevens, o monstruoso irrompe como manifestação diabólica que se impõe sobre a nature-

za humana do protagonista, subjugando-a momentaneamente.  Em  Grande sertão: veredas, 

por seu turno, o diabólico, sob a ótica de Riobaldo, integra a natureza de todos os seres, dos 

homens e das mulheres, das crianças e das plantas, e até mesmo de certas pedras, que repou-

sam no fundo dos poços para destilar veneno nas águas. E, evidentemente, do próprio narra-

dor. “Arre, ele está misturado em tudo” (1967, p. 12), é a conclusão a que chega.

Dizer que o diabo está misturado em tudo equivale a afirmar sua onipresença, atributo tam-

bém de Deus na ordem religiosa de matriz cristã que conforma o sertão. Ora, se tanto Deus 
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quanto o diabo estão misturados em tudo, pode-se afirmar que estão também misturados um 

ao outro, a menos (e a hipótese não é desprezível) que sejam a mesma figura. À parte a eluci-

dação desse dilema teológico, é preciso reconhecer que, sendo Deus e o diabo incorpóreos, 

valem-se do corpo do outro para suas manifestações, o que se verifica, na tradição cristã, pela 

investidura do espírito santo num caso e pela possessão demoníaca em outro. Ainda que am-

bos os fenômenos possam se cumprir em qualquer ser, segundo a ótica do mundo misturado 

de Riobaldo, vemos que isso se consubstancia principalmente no ser humano, o ente mais 

complexo da criação, o que guarda a imagem e a semelhança de quem o criou e de quem o 

destrói. Riobaldo, enquanto narrador em primeira pessoa, é o homem-humano da narrativa, o 

ponto paradoxal capaz de comportar em si os atributos de Deus (o simbólico, a harmonia, a 

convergência, a síntese) e os do demo (o diabólico, a desarmonia, a dispersão, a diálise). Sol-

ve et coagula, como na divisa alquímica; o que ajunta espalha, como no provérbio popular. 

Pode-se reconhecer na narrativa um duplo mecanismo indutor do texto,  composto por um 

princípio simbólico de estruturação da experiência por meio da linguagem, e por um princípio 

diabólico que desagrega o que fora provisoriamente ordenado. 

Para Utéza, Grande sertão: veredas pauta-se por uma ordenação metafísica de cunho oriental 

(taoísta, sobretudo),34 segundo a qual, princípios de natureza contrária, como o Bem e o Mal, 

conjugam-se para constituir, pela anulação mútua das diferenças, a estabilidade do todo uni-

versal.  A  escrita  de  Rosa,  sob  esse  prima,  poderia  ser  descrita  como  uma  “poética  da 

Unidade” (1994, p. 133), comparável ao princípio de coincidentia oppositorum, desenvolvi-

mento medieval do monismo pré-socrático, segundo o qual os opostos acabam por se equiva-

ler. 

Em nosso entendimento, devemos nos esquivar tanto da visão dualista que busca separar as 

coisas de modo absoluto (o “ser ou não ser” hamletiano), quanto da visão monista que busca 

eliminar os focos de tensão por meio da harmonização dos opostos. Preferimos, a elas, uma 

visão que privilegie o embate vivo e produtivo de contrários, visível, na narrativa, pela simul-

taneidade de um princípio divino que busca a síntese (a rede), e um princípio diabólico que 

34 Utéza (1994, p. 56) chega ao extremo de considerar secundário no romance o papel da tradição cris-
tã. Parece-nos dispensável, aqui, demonstrar a improcedência dessa ideia. Bastaria, para tanto, evocar  
a onipresença do diabo, o gosto de Riobaldo pela hagiografia ou seus vários contratos com rezadeiras 
de terço.
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desagrega (o moinho), aglutinados, como vimos, no significante ‘redemoinho’, que desliza 

por toda a narrativa e que, conforme o empregou Rosa, guarda atributos de um portmanteau. 

Se o princípio divino de tessitura (‘rede’) faz mover o redemoinho, uma vez que é “Deus que 

roda tudo!” (1967, p. 33), o que prevalece no centro da espiral é o princípio diabólico da desa-

gregação, pois “redemunho era d'ele do diabo. O Demônio se vertia ali, dentro viajava" (1967, 

p.187).

Um exemplo de como uma concepção binária do romance poderia levar a equívocos pode ser 

dado por uma passagem da segunda tradução francesa de  Grande sertão: veredas, assinada 

por Maryvone Lapouge-Pettorelli. Trata-se justamente de um trecho que já citamos, no qual 

Riobaldo enuncia a grande questão especulativa a que se dedica: “O diabo existe e não existe? 

(1967, p. 11; grifo nosso), traduzido como “Le diable existe ou n’existe pas?” (ROSA, 1991, 

p. 14; grifo nosso). Note-se que o questionamento de Riobaldo não é alternativo, mas aditivo 

e, portanto, tensional, como indica a conjunção e. Se a questão que aflige o príncipe da Dina-

marca é binária, e a angústia que ela suscita decorre da alternância entre o ser ou o não ser, 

para Riobaldo, a questão é saber como é possível que algo ao mesmo tempo seja e não seja, 

exista e não exista. 

Não se trata, aqui, de emendar criticamente a tradução mencionada, mas de perceber, a partir 

do equívoco, como a escritura de Rosa, longe de execrar o paradoxal ou de tentar circunscre-

vê-lo a relações binárias, assume-o como um procedimento de extrema valia na árdua tarefa 

de expressar algo para o qual a linguagem comum já não oferece instrumentos.

Caillois (1950, p. 48), estudando as relações entre o homem e as manifestações do sagrado, 

afirma que este se compõe de dois princípios: o conservador, associado a um tempo social co-

letivo estável, que regula a ordem do mundo; e o criador, pelo qual a ordem estável é tempo-

rariamente suspensa, com evidente perturbação da ordem antiga e preparação da nova ordem 

que virá. Como exemplo, o autor cita os breves períodos de sucessão real ou papal na Idade 

Média, considerados verdadeiros momentos de carnavalização em um período de ordem soci-

al relativamente estável. 

A ideia de uma conjunção possível entre o bem e o mal parece ter atraído Guimarães Rosa de 

modo especial. Utéza (1994, p. 34) destaca a presença, na biblioteca do autor, de Traités et  
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sermons, de Mestre Eckhart, livro considerado herético e proscrito pela igreja católica justa-

mente por defender a possibilidade de conjunção do Bem e do Mal como manifestação do 

Uno.

Vemos que tal convergência se aplica a Diadorim, figura que reúne ao mesmo tempo a pre-

sença do divino e do diabólico, da força capaz tanto de chamar a atenção de Riobaldo para as 

belezas naturais do sertão, quanto de atraí-lo para a jagunçagem e para uma guerra de vingan-

ça que, em princípio, não interessa ao narrador. Campos (1959, p. 20), apoiando-se inclusive 

nos jogos sonoros que o nome Diadorim estabelece com a palavra ‘diabo’ e seus inúmeros si-

nônimos dispersos pelo romance, faz pender a balança para o lado do diabólico. Bolle, por seu 

turno, aposta na simultaneidade paradoxal do divino e do diabólico como um dos principais 

indutores da narrativa, cabendo a Diadorim a função de ser “instaurador da desordem e, ao 

mesmo tempo, o elemento organizador” (2004, p. 201). 

A ideia de que o híbrido é uma manifestação diabólica está presente no romance desde sua 

cena de abertura, na qual Riobaldo descreve o empréstimo que fez de suas armas para que fos-

se executado o bezerro defeituoso, misto de homem, bovino e cão. Também Hermógenes, fi-

gura catalisadora do diabólico, é descrita como “grosso misturado – dum cavalo e duma ji-

bóia” (1967, p. 159). O nome completo do antagonista, Hermógenes Saranhó Rodrigue Feli-

pes, também é revelador a esse respeito. Filipe, como substantivo comum, designa um tipo de 

deformidade que acomete especialmente o café e o algodão que, atacados pela lagarta-rosada, 

produzem sementes duplas. Ou seja, algo tido como deformação justamente por trazer unido 

aquilo que deveria estar naturalmente apartado. Acresce que, no caso de Hermógenes, trata-se 

de nome de família, como se a deformidade da mistura integrasse a linhagem. Não por acaso, 

filipe é justamente a semente deformada.

A perturbação que o novo ente paradoxal provoca na ordem estabelecida é tamanha que seu 

destino não pode ser outro senão a morte. O bezerro erroso tem sua sorte selada logo no início 

da narrativa. Diadorim e Hermógenes, ambos mistos paradoxais, de feminino e masculino no 

primeiro caso, e de cavalo, jibóia e humano no segundo, esperarão até o confronto final na 

“rua da guerra” (ROSA, 1967, p. 77). Se a mistura é o princípio da vida, é ela também que in-

duz à morte.
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3.4 – Figurações e transfigurações da História

3.4.1 – Percursos da historiografia

Como vimos no Capítulo 2, uma das proposições que sustentam a reflexão de Ricoeur acerca 

do tempo e da narrativa diz respeito à aproximação por ele feita entre a narrativa de ficção e a 

historiografia, entrelaçadas pela necessidade comum de se tecer uma intriga (muthos) que lhes 

confira uma estrutura apreensível. Esta proximidade pode ser vista, por exemplo, pela consoli-

dação paralela, no final do século XIX, de uma historiografia e de um modelo de romance eu-

rocêntricos, ambos presididos por uma ideia otimista de progresso, e que se impõem ora como 

discurso centralizador, ora como discurso pretensamente superior aos demais.  

Nesse contexto, uma das tarefas do historiador (e, em ampla medida, também do romancista) 

consistiria justamente em consolidar esse discurso otimista do progresso. Contudo, a sucessão 

de eventos traumáticos experimentados desde o início do século XX, como a intensificação 

dos conflitos neocoloniais, associada à persistência de uma conjuntura social de exclusão, in-

clusive na própria Europa, desgastaram de forma irreversível a crença em uma evolução soci-

al positiva e contínua, deixando aflorar aquilo que o discurso eurocêntrico buscava ocultar. 

Essa falência inegável da crença otimista no progresso acabou criando um ambiente propício 

para o surgimento de novos paradigmas historiográficos, capazes de abrir espaço para os de-

serdados da História oficial ou, no feliz trocadilho de Georges Pérec, de “l’Histoire avec sa 

grande hache”35 (1975,  p.  17).  Uma contribuição  fundamental  para o surgimento  de uma 

abordagem histórica distinta pode ser vista na aproximação que se experimenta, nesse mo-

mento, entre a historiografia e as demais ciências sociais ou humanas, como a geografia e a 

antropologia. Tal aproximação possibilitou uma substancial ampliação do repertório de ele-

mentos considerados importantes para a escrita da História, já que “torna-se documento tudo 

o que pode ser interrogado por um historiador no intuito de aí encontrar uma informação sob-

re o passado” (RICOEUR, 1994c, p. 142).36 

35 Em francês,  hache  designa tanto a letra H quanto a ferramenta ‘machado’.  “A História com seu 
H/machado maiúsculo”, portanto. 
36 “Dévient document tout ce qui peut être interrogé par un historien dans la pensée d’y trouver une 
information sur le passé.”
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Esse método de interrogação múltipla do passado está na base do trabalho historiográfico pro-

posto pela primeira geração da École des Annales,37 representada, sobretudo, por Lucien Feb-

vre e Marc Bloch. Ambos o defendem como única forma de o historiador se instrumentalizar 

para a escrita de uma História total, capaz de abarcar não apenas os grandes eventos oficiais 

(políticos, militares, diplomáticos), mas toda a complexidade social daquilo que fosse tomado 

como objeto de estudo.38

Também as formas de se abordar o tempo experimentariam mudanças com os novos paradig-

mas historiográficos. Esquivando-se da ideia de temporalidade única da História, apregoada 

pela historiografia tradicional, Braudel, principal nome da segunda geração do grupo, apoia-se 

no caráter múltiplo do tempo social para propor uma abordagem capaz de promover “uma de-

composição da História em planos sobrepostos” (1969, p. 13), caracterizados pela intensa in-

teração social de seus agentes. Silva (1986, p. 1205) destaca que, ao cunhar a expressão “tem-

po social” como designação sucinta de uma representação da percepção coletiva do tempo, a 

escola sociológica francesa pôs em relevo o caráter de “elaboração ou construção simbólica 

solidária” do tempo. Tal construção, sujeita à diversidade da interação social,  espelharia a 

multiplicidade dos grupos sociais, relativizando a ideia de um tempo histórico único e homo-

gêneo, balizado por parâmetros eurocêntricos.

Como se vê, já não estamos diante de uma História concebida como uma descrição de grandes 

feitos oficiais, pois a nova corrente historiográfica “deriva a sua atenção da vida política para 

a atividade  econômica,  a  organização social  e a  psicologia  coletiva”  (BOURDÉ, 2000, p. 

119). E, em consequência, “o novo tempo histórico consiste em uma hipótese contrária à do 

tempo filosófico: o tempo não é progressivo, mas pluridirecionado; não é global, mas múlti-

plo” (REIS, 1994, p. 129), o que o caracteriza, portanto, como um fenômeno social, coletivo.

Há que se observar, contudo, que o modelo baseado em um tempo absolutamente social tam-

bém sofreria desgastes, recebendo críticas e sugestões de revisão. Ricoeur destaca como a pri-

meira geração da École des Annales, no afã de obliterar a abordagem genético-causal da histo-

riografia tradicional, com sua obsessão por apresentar a História como um encadeamento lógi-

37 O nome École des Annales deriva do nome da revista criada pelo grupo: Annales d’Histoire écono-
mique et sociale. 
38 Ver a esse respeito: BLOCH, 1949; FEBVRE, 1953.
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co de grandes acontecimentos, acabou desprezando o evento, considerado então uma espécie 

de “escuma da história, a superfície efêmera do curso profundo das coisas” (1992b, p. 29). 

O resultado, pouco produtivo, poderia representar, no limite, a substituição de um modelo ab-

soluto por outro. Se a historiografia tradicional impunha-nos a sucessão inquestionável de um 

tempo histórico determinado e determinante, que tudo arrastaria em seu fluxo caudaloso, a 

nova historiografia apregoaria o seu fim definitivo, substituindo-o por um tempo social em 

que o caráter de simultaneidade se sobrepujaria ao resto. Teríamos, no limite, uma visão a-his-

tórica da História.

A resposta viria de dentro do próprio grupo, com o que se convencionou chamar de terceira 

geração dos Annales, a qual se caracterizou justamente por tentar restabelecer o papel decisi-

vo da narrativa para a historiografia, sem que isso representasse, contudo, um retorno ao mo-

delo de mão única do século XIX. É o que busca fazer Paul Veyne. Diferentemente de seus 

antecessores e companheiros de grupo, que buscaram abordar a História como um conjunto de 

estruturas relativamente estáveis e, de certa forma, livres da passagem do tempo, Veyne apro-

ximou-se dos narrativistas para reafirmar que “A história é narração” (1971, p. 118), e, como 

tal, possui algum grau de dinamicidade perceptível justamente pela sucessão de eventos, ou 

seja, pela passagem do tempo. Outro historiador que busca revalorizar o papel da narrativa 

para a História é Pierre Nora, o qual, insatisfeito com a ideia de fixidez que a noção de ‘estru-

tura’ sugere, propõe sua substituição pelo conceito de ‘conjuntura’, regida não por uma abs-

tração modelar, mas pela dinamicidade dos eventos concretos.

Com o intuito de revalorizar a narrativa como um fator indispensável para o conhecimento 

histórico, Ricoeur propõe que a tarefa do historiador, por ele denominada de “operação histó-

rica”, siga três procedimentos distintos e indispensáveis: a “pesquisa documental”, a “explica-

ção” e a “escritura” (1994a, p. 11). Se os dois procedimentos iniciais apontam para uma apro-

ximação entre a tarefa do historiador e a do arqueólogo, a última, sem a qual as anteriores não 

chegam a constituir um conjunto pleno de sentido, indica um vínculo profundo entre a histori-

ografia e modalidades narrativas de texto, como o conto popular oral, o mito e a lenda. Mais 

do que uma invenção do filósofo francês, a proposta pode ser entendida como uma tentativa 

de resgate da antiga e valiosa contribuição de tais formas de expressão narrativa para a consti-

tuição do discurso histórico. Segundo Ricoeur, a “racionalidade histórica” (1994a, p. 115) que 
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se consolida no século XIX e avança sobre o século XX, em seu afã de conferir um status ci-

entífico à historiografia, teria promovido um “corte epistemológico” (1994a, p. 115) capaz de 

separar a escrita da história das narrativas de cunho popular e coletivo, consideradas objeto de 

estudo do folclorista, não do historiador. Com o mesmo intuito de Ricoeur, Whitrow (1993, p. 

169) destaca a declarada admiração de Vico por Bodin, historiador do século XVI para quem 

as fábulas e os mitos deveriam ser considerados elementos úteis para a compreensão das cul-

turas. Benjamin, em seu conhecido ensaio “Sobre o conceito de História” (1994, pp. 222-

232), já tomara posição semelhante, pois, ainda que não se refira explicitamente à questão, va-

le-se do abrangente termo geschichte, capaz de abarcar tanto a História tradicional e a narrati-

va que dela se faz quanto outras modalidades narrativas, como os contos populares de trans-

missão oral. 

Para reforçar a ideia de que o domínio narrativo permite ao homem a superação de sua relação 

passiva diante do tempo e da História, Ricoeur busca em Schapp os conceitos de “história in-

coativa” e de “história potencial” (apud RICOEUR, 1994a, p. 115). No primeiro caso, embora 

determinados processos pudessem ter pontos de origem reconhecíveis, a ênfase estaria posta 

no processo em si, e não em um resultado hipoteticamente concluído. Como consequência 

dessa abertura, teríamos uma História composta não mais por um caminho positivamente de-

terminado, mas por uma pluralidade de caminhos possíveis. Tal pluralidade possibilitaria o 

estudo dos processos de transformação histórica não apenas a partir de eventos factualmente 

ocorridos, mas também a partir de especulações acerca daquilo que poderia ter ocorrido. Seria 

possível, por exemplo, estudar o processo de expansão do totalitarismo a partir da reflexão 

sobre uma hipotética vitória da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Tratar-se-ia, 

nesse caso, de uma História baseada não apenas em fatos e dados históricos, mas em potencia-

lidades históricas. Uma História, portanto, potencial. 

A reflexão de que a historiografia deve se ocupar tanto dos eventos cuja realização de fato se 

deu quanto do amplo espectro de possibilidades que poderiam ter ocorrido abre caminho para 

uma relativização da distinção aristotélica entre a História e a Poesia. Como se sabe, a distin-

ção proposta por Aristóteles (1999, p. 47) apoia-se no pressuposto de que a História, ocupan-

do-se apenas de eventos efetivamente ocorridos, estaria limitada a cuidar do particular. A Poe-

sia, por seu turno, sujeita apenas ao critério aristotélico de verossimilhança, teria a liberdade 

de representar qualquer evento que se imaginasse. 
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Uma das consequências epistemológicas da distinção aristotélica seria a consideração comum 

de que a História, por lidar com eventos estritamente reais, pertenceria ao domínio da verda-

de, ao passo que o poético, livre para criar seus próprios eventos, acabaria por se enveredar 

pelos domínios do fantasioso e (por que não dizer?) da mentira.39 Nesse contexto, o discurso 

historiográfico assumiria um caráter de discurso da verdade, promovendo um processo de fa-

talização do passado, visto como um encadeamento de verdades absolutas e imutáveis, capa-

zes de determinar as configurações sociais presentes e futuras.

Essa fatalização do passado constituiu, não por acaso, um dos pontos de divergência entre os 

narrativistas e a historiografia tradicional. Para Aron (1937), uma das tarefas precípuas do his-

toriador seria justamente a de “desfatalizar” o passado, ou seja, desmistificar a ideia de um 

passado fixo, já acabado, e que determinaria, em consequência, tanto o presente quanto o fu-

turo. Uma das formas de se fazê-lo seria justamente revalorizar o caráter narrativo da História, 

sem permitir, contudo, um retorno ao modelo progressista e unilateral do século XIX, no qual 

a participação da imensa maioria dos grupos sociais, senão inexistente, limitava-se a uma rela-

ção passiva diante de um discurso único imposto pelo grupo dominante.

Pucelle (1972, p. 72), destacando o caráter temporal da experiência humana, afirma que o his-

tórico, como categoria do conhecimento, não existe senão pela narrativa que se faz dos even-

tos passados. A tarefa do historiador, portanto, não se confunde com a do arquivista. Se este 

pode se limitar a dispor os elementos recolhidos em prateleiras, o outro deve dispô-los de tal 

forma que possam ser apreendidos como uma estrutura coesa de sentido. Como o ficcionista, 

o historiador deve tecer uma intriga. Para Pomian (1984. p. 22), se o conhecimento dos even-

tos presentes é de ordem fenomenológica, isto é, podem ser objeto de uma percepção imedia-

ta, o conhecimento dos eventos passados só é possível pelo intermédio de alguma forma de 

linguagem que os reconstitui.

Também Ricoeur (1986a, p. 22) destaca as afinidades entre a tarefa do narrador e a do histori-

ador, próximos não apenas pela atividade comum de tessitura da intriga (muthos), mas pelo 

trabalho de pesquisa e compreensão acerca do passado. Não por acaso, insiste o autor, o termo 

39 A associação entre arte e mentira parece atingir seu ápice com o uso da palavra ‘teatro’ como sinôni-
mo de falsidade. A 11ª acepção que Houaiss nos oferece para o verbete ‘teatro’ não deixa dúvidas:  
“fingimento, hipocrisia que se exterioriza com dramaticidade.”
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original grego, istoria, seria traduzível e traduzido, em algumas línguas modernas, por pala-

vras que apontam diretamente para a ideia de pesquisa, casos do alemão forschung e do inglês 

inquiry. Em Grande sertão: veredas, o modo investigativo com que o protagonista conduz a 

narrativa e que o aproxima da atividade do historiador, já é sugerida pelo próprio nome Rio-

baldo, uma derivação, segundo Bolle (2004, p. 205), do alemão baldowern, comumente tradu-

zido para o português como “explorador”.

Mais do que organizar em uma ordem apreensível uma série de eventos considerados a priori  

como significativos, a narrativa qualifica-os como tal e faz com que sejam significativos. Des-

sa forma, nem todo evento físico pode ser considerado um evento histórico, e nem todo even-

to histórico é necessariamente significativo para a experiência humana como um todo: um e 

outro dependem, incondicionalmente, do arranjo narrativo que deles fazemos. 

Para Ricoeur (1992b, p. 29), três condições são imprescindíveis para que um evento mera-

mente físico (événement physique) possa ser considerado um evento histórico (événement his-

torique): a presença humana, ativa ou passiva; o interesse contemporâneo pelo ocorrido, ou 

seja, um anseio do olhar presente em se dirigir para o evento em questão; e, por fim, a elabo-

ração narrativa (mise en intrigue), sem a qual não pode haver nem registro nem comunicação 

do evento. Ricoeur trata, sobretudo, de evitar um embate excludente entre História e ficção 

ou, no plano epistemológico, fugir da costumeira polarização entre “teses nomológicas” e “te-

ses narrativistas” (1992b, p. 29). No primeiro caso, teríamos a defesa da existência de um 

tempo histórico baseado em regras naturais, tanto físicas quanto biológicas, anteriores à narra-

tiva e dela independentes; no segundo caso, teríamos uma agudização extrema do caráter nar-

rativo da História, a ponto de se turvar a distinção entre ela e a narrativa de ficção, como su-

gere Hayden White (1987).

3.4.2 Do tempo histórico à escrita proverbial 

Em busca de uma solução que fuja do maniqueísmo, o filósofo francês propõe que se conside-

re o tempo histórico como aquele capaz de estabelecer uma intermediação entre o tempo cós-

mico, atrelado a referentes reais físicos e, por isso, mensurável, e o tempo da experiência ou 

da percepção, de caráter subjetivo e expresso por meio da linguagem (RICOEUR, 1985, p. 

189). Para tanto, devem ser levados em consideração três dispositivos de cultura que, segundo 
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Ricoeur, funcionam como estruturas simbólicas de mediação (1984, p. 441; 1991, p. 13). São 

eles: o calendário, a genealogia ou sucessão de gerações, e a arqueologia. O calendário, dispo-

sitivo responsável pela integração da comunidade e de seus costumes a uma ordem cósmica 

natural, cumpriria a função de acoplar à dinâmica das evoluções dos astros, significados de 

ordem cultural, como o culto aos mortos e as festas de celebração das origens. A constituição 

de genealogias, como história das origens, ajudaria a promover uma espécie de tempo inter-

subjetivo capaz de unificar as gerações. E, finalmente, a arqueologia, cuja função seria preser-

var elementos que já existiam antes de nós e que, de alguma forma, estabelecem uma conti-

nuidade entre o presente e o passado. 

Contudo, como observa o próprio Ricoeur, embora o Tempo Histórico funcione como um in-

termediário entre o tempo cosmológico e o tempo subjetivo, não é capaz de eliminar por com-

pleto a distância que os separa, pois “se ele lança uma ponte entre o tempo cósmico e o vivi-

do, essa ponte é insuficiente e ele não consegue se constituir plenamente em um terceiro tem-

po, isto é, uma verdadeira ‘síntese’, uma superação de uma antítese. A dualidade se conserva 

nesse esforço de síntese” (RICOEUR, 1994, p. 89).

Observando-se na trajetória de Riobaldo os três dispositivos propostos por Ricoeur para a 

constituição do tempo histórico (calendário ou cronologia; genealogia; arqueologia), o que ve-

mos é uma enorme dificuldade de se preencher o intervalo entre a passagem mecânica do tem-

po e sua percepção subjetiva. Com relação ao estabelecimento de uma cronologia ou de um 

calendário, sabemos que o tempo da narrativa de ficção, especialmente a partir do século XX, 

já não obedece a uma lógica regular e homogênea ditada pela linearidade, caracterizando-se 

por ser justamente um tempo “liberado das pressões do calendário” (RICOEUR, 1989, p. 

136). No plano arqueológico, ou seja, dos vestígios materiais deixados pelo passado, vê-se 

que Riobaldo não carreia consigo muita coisa. A infância, tempo de acúmulo desses traços, 

sequer é narrada por ele e, por ocasião de sua mudança para o Curralinho, em função da morte 

de sua mãe, uma parte do que lhe sobra como espólio acaba sendo deixada para trás. A descri-

ção que faz dos objetos restantes chega a ser comovente, de tão parca:

 

De herdado, fiquei com aquelas miserinhas – miséria quase inocente – que 
não podia fazer questão: lá larguei a outros o pote, a bacia, as esteiras, pane-
la, chocolateira, uma caçarola bicuda e um alguidar; somente peguei minha 
rede, uma imagem de santo de pau, um caneco-de-asa pintado de flores, uma 
fivela grande com ornados, um cobertor de baeta e minha muda de roupa. 
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Puseram para mim tudo em trouxa, como coube na metade dum saco (1967, 
p. 87).   

No que diz respeito à genealogia ou à relação geracional, o sentimento de lacuna é ainda mai-

or. Embora venere a figura da mãe, não pôde receber por parte dela um sentimento de linha-

gem, pois ela sequer tinha nome, sendo conhecida e tratada apenas pela alcunha de Bigrí. 

Além disso, sabemos que Riobaldo tem enorme dificuldade em lidar com sua condição de fi-

lho bastardo, o que lhe causaria sempre um grande desconforto, embora, em algumas ocasi-

ões, se esforçasse por demonstrar o contrário. Quando Diadorim diz a Riobaldo que não co-

nheceu a mãe, o narrador reage refletindo que não teve pai:

Por mim, o que pensei, foi: que eu não tive pai; quer dizer isso, pois nem eu 
nunca soube autorizado o nome dele. Não me envergonho por ser de escuro 
nascimento. Órfão de conhecença e de papéis legais, é o que a gente vê mais, 
nestes sertões. Homem viaja, arrancha, passa: muda de lugar e de mulher, al-
gum filho é o perdurado (1967, p. 35).

Mesmo a descoberta de que o padrinho, Selorico Mendes, é, na verdade, seu pai biológico, 

não ameniza seu desconforto. Pelo contrário, motiva-lhe a fuga e, posteriormente, seu ingres-

so no mundo da jagunçagem. Note-se, a esse respeito, a enorme diferença que separa Riobal-

do, com sua vergonha da própria condição de bastardo, do sentimento de devoção quase míti-

ca de Diadorim com relação a Joca Ramiro.

A impossibilidade de se constituir um tempo histórico no sentido ricoeuriano da expressão, ou 

seja, como mediador entre o tempo cosmológico e o tempo da percepção, implica a necessida-

de de uma escrita capaz de unir, de modo imediato, a experiência concreta da vivência e o 

modelo abstrato. Para Lima (1974, p. 20), Riobaldo cumpre tal tarefa por meio de uma escrita 

proverbial capaz de mesclar os feitos narrativos, propriamente ditos, e uma série de aforismos 

e preceitos morais tomados de experiências concretas. Também Bolle vislumbra na escrita de 

Riobaldo e em sua narrativa de cunho “pré-conceitual” (2004, p. 119), uma tentativa de se es-

tabelecer uma ligação direta entre o dado concreto da experiência e a abstração, a exemplo do 

que se vê nas narrativas medievais.

Há que se observar, a esse respeito, que as culturas de transmissão oral sempre foram ricas em 

modalidades narrativas capazes de associar aos eventos dos relatos uma série de reflexões e 

preceitos morais, bem como conselhos úteis ou de prudência. É este o caso da parábola, da fá-
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bula, da alegoria e, em menor escala, do próprio mito. E, como manifestações arraigadas em 

tradições da oralidade e distantes, portanto, do conhecimento letrado, tais modelos narrativos 

priorizam a vivência como fonte primaz do saber.

Depositários fiéis do conhecimento compartilhado por um determinado grupo, tais narrativas, 

de caráter eminentemente oral, recorrem com frequência a elementos de ordem estética que 

facilitam a  memorização  do texto,  como o  uso  de  recorrências  sonoras  (rima,  aliteração, 

assonância) e estruturais (paralelismo sintático, estrofação regular). Em outras palavras, pelo 

caráter  memorável  dos  textos,  tornam  igualmente  memoráveis  os  preceitos  que  o 

acompanham.  Dessa  forma,  o  preceito,  que,  de  outro  modo,  seria  soterrado  pelo  fluxo 

temporal do cotidiano e da vivência concreta, pode perpetuar-se pela memória, abraçando um 

anseio de eternidade que o preserva da ação corrosiva do tempo físico. Ricoeur (1985b, p. 32), 

analisando a construção do tempo em alguns textos bíblicos,  observa como isso se dá no 

Livro  dos  Provérbios,  que  se  estrutura  justamente  pela  interpenetração  de  um tempo  do 

cotidiano (caracterizado pela passagem do próprio tempo, em um espaço dado) e o tempo 

imemorial  (da  eternidade,  ou,  a  rigor,  do  não  tempo). O efeito  obtido  é  a  superação  do 

contexto referencial imediato, em um processo de abstração semelhante ao que foi operado 

pela própria linguagem verbal ao se desvencilhar das representações figurativas.

Bühler  destaca,  dentro  do processo de  potencialidade  da linguagem pelo aumento  de sua 

capacidade de abstração, a necessidade de “liberação dos recursos de situação”, ou seja, uma 

transcendência da linguagem quanto aos contextos imediatos no tempo e no espaço (apud 

LIMA, 1974, p. 15). Para Pucelle (1972, p. 74), essa liberação ocorreria sobretudo nos contos, 

por constituírem fragmentos de duração à deriva, observação com a qual concordamos e que 

estendemos aos romances escritos como ciclos de narrativas. Ao se instaurar (não raro por 

meio de fórmulas, como o  in illo tempore dos evangelhos ou o  Era uma vez  dos contos de 

fadas) um tempo que está à deriva, é estabelecido um distanciamento que abre espaço para o 

imaginário,  para  aquilo  que  é  obstado  pelo  real,  e  que  pode,  então,  aflorar,  seja  pela 

manifestação do sobrenatural (poderes mágicos, animais que falam etc.), seja a transgressão 

da regra social. É o que se pode ver, por exemplo, na explicação de Riobaldo sobre o fato de o 

padre Ponte, do episódio de Maria Mutema, conviver com uma amante e ter filhos com ela: 

“com a ignorância dos tempos, antigamente, essas coisas podiam” (1967, p. 170; grifo nosso).
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Como modalidades populares de estruturação narrativa ligadas a tradições orais coletivas, o 

provérbio  e  a  parábola  aproximam-se  do  mito.  Contudo,  se  este,  dada  sua  finalidade 

ordenadora levada a cabo pela presentificação exata de eventos do passado, assume a feição 

de um modelo circular fechado e completo, tanto a parábola quanto o provérbio apresentam-

se  como  modelos  narrativos  fragmentários  e  inconclusos.  A  ideia  de  que  um  modelo 

proverbial de escrita esquiva-se da completude não é nova. Francis Bacon já classificara o 

provérbio  como  uma  espécie  de  “conhecimento  quebrado”  (apud  LIMA,  1974,  p.  15), 

consideração retomada por Benjamin, que o define como “ideograma de uma narrativa” ou 

como “ruínas de antigas narrativas” (1994, p. 221). 

Em  Grande  sertão:  veredas,  a  escrita  proverbial  se  faz  notar  pela  constante  mistura  da 

narrativa de eventos concretos e a tentativa de se chegar a abstrações gerais pela especulação 

em torno da significação dos eventos narrados. Desprovido de uma educação formal que lhe 

permitisse, pelas vias convencionais, maiores voos analíticos, Riobaldo especula a respeito de 

grandes  questões  abstratas  a  partir  de  manifestações  concretas  tomadas  de  sua  própria 

vivência  sertaneja.  Não é de se estranhar,  pois,  que ele  busque,  por exemplo,  a  partir  da 

reflexão acerca das motivações de gestos particulares de crueldade por ele testemunhados ou 

mesmo cometidos, compreender a origem do mal em si. 

Cremos que o modelo proverbial pode servir, a esse respeito, como alternativa tanto à lineari-

dade escatológica do progresso quanto à repetição circular do tempo mítico, fornecendo uma 

modalidade híbrida caracterizada por uma espécie de retomada não finita e criativa (e, portan-

to, recriadora) do passado, em um modelo em espiral, como os corsi ricorsi de Vico ou o re-

demoinho diabólico de Riobaldo. 

Para Lima (1974, p. 18), o texto de Rosa, ao operar essa passagem direta entre a “vida miúda” 

dos eventos concretos e a “vida maior” das grandes abstrações e ao excluir de suas atribuições 

o  papel  de  guardião  privilegiado  de  uma  coletividade  nacional,  por  meio  do  qual  se 

estabelecia  a  ligação  entre  o  particular  e  o  universal,  transgride  o  modelo  romanesco 

convencional. Em defesa de sua posição, Lima evoca uma comparação com Thomas Mann, 

que,  embora  possa ser considerado um grande inovador,  não chega a se desvencilhar  por 

completo do modelo romanesco consagrado pelo século XIX. E Lima não está sozinho em 

suas considerações acerca dessa distinção entre Rosa e Thomas Mann. Também Schwarz, 
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detendo-se especificamente na análise de Dr. Faustus, romance que compartilha com Grande 

sertão: veredas a temática do pacto diabólico, observa que   

Enquanto em Dr. Faustus a trama, no seu caminho para os valores univer-
sais, passa detidamente pelo destino alemão, em Guimarães Rosa a passa-
gem da região para o destino humano, tomado em seu sentido mais geral  
possível, é imediata (1965, p.35). 

Cabe ressaltar que Riobaldo, como vimos, é um ponteador de opostos que faz do paradoxo um 

dispositivo privilegiado em sua tarefa de expressar aquilo para o qual faltam palavras. E, por-

que paradoxal, mescla os dois procedimentos. Se por um lado seu discurso recorre à especula-

ção moral, aproximando-o do cunho utilitarista da narrativa tradicional, por outro, estamos di-

ante de um narrador que busca afirmar-se o tempo todo como alguém distinto da coletividade 

imediata que o cerca, e que, nesse exercício de individualização, experimenta, como o narra-

dor moderno, todo tipo de isolamento e de angústias. 

Embora seja possível reconhecer no romance momentos em que predomina o discurso espe-

culativo, como nas páginas de abertura, e momentos em que predomina o narrativo, como em 

várias cenas de combate, os dois discursos não são estanques e, portanto, se interpenetram na 

voz de Riobaldo, o que o aproxima, em alguma medida,  dos narradores tradicionais.  Para 

Benjamin, a narrativa tradicional já se revestia de uma dimensão utilitária, manifesta na forma 

de um ensinamento moral, uma sugestão prática ou uma norma de conduta, o que fazia do 

narrador alguém apto a dar conselhos, a conduzir o ouvinte a conclusões morais por meio da 

narrativa (1994, p. 200). Nesse ponto, o romance, como modalidade narrativa caracteristica-

mente individual, não se prende à ideia de conhecimento compartilhado, típico da narrativa 

tradicional, como se estivesse única e exclusivamente a serviço de quem narra. Não por acaso, 

o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, protagonista do primeiro romance moderno 

da literatura, é uma figura absolutamente avessa a conselhos.

Mas não se trata de uma obra de transição, de uma narrativa característica de um estágio inter-

mediário entre manifestações exclusivamente orais de cultura e as de natureza letrada. O dis-

curso de Riobaldo não está a meio caminho entre a narrativa tradicional e o romance moder-

no, mas mescla os dois de acordo com suas necessidades de expressão.
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Ao esquivar-se do modelo romanesco convencional, consolidado no século XIX e caracteriza-

do pela unidade narrativa, Rosa propicia o estabelecimento de uma linhagem de outra ordem, 

aproximando-se de narradores cujas obras guardam, estruturalmente, a ideia de ciclo de narra-

tivas, de composição de um todo apreensível a partir de um número variado de pequenas estó-

rias que se encadeiam e se enredam. A origem de tal modelo, típico das tradições orais, perde-

se na noite dos tempos. A transposição desse modelo narrativo para a escrita também é antiga, 

como se vê nos ciclos de fábulas indianas do Pantchatantra ou nas narrativas árabes das Mil e  

uma noites, e, na tradição ocidental, desde os ciclos narrativos medievais, como o descreve 

Arrigucci.

Quer dizer: ao abrir o texto, nos defrontamos com um Narrador que conta  
causos, estórias, à maneira de qualquer narrador dessa cadeia imemorial de 
contadores orais da tradição épica do Ocidente. Assim, a base fundamental  
do livro é constituída pela narrativa breve, o conto oral, de cujo tecido menor 
vai se armando e despregando aos poucos outro tipo de relato longo, que é a 
vida do herói (ARRIGUCCI, 1994, p. 18).

Isso posto, não se deve estranhar a costumeira dificuldade experimentada por qualquer um 

que queira enquadrar a obra de Rosa em algum dos tradicionais modelos de gêneros literários. 

As narrativas de Sagarana, como o título híbrido já o indica, criam uma ambiguidade de gê-

nero ao mesclar ‘saga’, narrativa folclórica de origem nórdica, e ‘-rana’, sufixo tupi que em-

presta ao termo a que se acopla a ideia de algo que aparenta ser, mas não é.40 Estamos, pois, 

diante de um livro composto por um ciclo de narrativas que são apresentadas ao leitor como 

sagas aparentes. A ideia de ciclo retornaria no livro seguinte, presente também já desde o títu-

lo: Corpo de Baile. Dessa feita, Rosa nos prepara novas armadilhas ao classificar as narrativas 

de modos distintos em cada um dos dois índices preparados por ele próprio para o livro. De-

ve-se ressaltar, aqui, a grande importância do termo ‘estória’, que aparece nos títulos de duas 

das narrativas, “Uma estória de amor” e “A estória de Lélio e Lina”. Mais do que uma indica-

ção genérica, a expressão indicaria uma modalidade de texto nascida do procedimento de se 

dar uma forma escrita a uma tradição narrativa oral, única distinção, segundo Rosa, entre ele e 

os narradores sertanejos com que teve contato (apud LORENZ, 1983, p. 69).

Neste cenário, as aproximadamente 500 páginas de fluxo contínuo de fala que compõe Gran-

de sertão: veredas, único romance de Rosa, parecem emergir como um corpo estranho em 

40 O mesmo sufixo que Rosa usaria para a alcunha Tatarana, o fogo (tata) aparente (rana).  
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meio aos demais livros do autor, todos compostos por novelas e contos, ou seja, por narrativas 

de menor dimensão,  algumas bastante  reduzidas,  como as pequenas estórias  de  Tutameia. 

Contudo, a estranheza se desfaz quando voltamos nossa atenção para o procedimento adotado 

por Riobaldo na composição de sua narrativa, já que ele, para melhor tecer a rede de sua pró-

pria estória pessoal, convoca uma gama variada de outras estórias, geralmente com o propósi-

to de enunciar algum princípio moral ou metafísico que norteará a condução da narrativa. É o 

caso, por exemplo, das estórias de Aleixo e do menino Valtêi, que, logo no início do livro, in-

cutem no ouvinte ou no leitor a noção de que nem sempre há uma razão aparente para o mal; 

ou da estória de Maria Mutema, com sua sequência de segredos e encobertos que se mostrarão 

frequentes também na vida de Riobaldo.

O que se vê, portanto, é um procedimento narrativo no qual as estórias menores não são meras 

ramificações de um tronco principal, mas surgem como elementos constituintes de grande im-

portância, que convergem para um eixo central justamente para compô-lo, como afluentes de 

um mesmo rio ou como fios menores que se unem para formar uma mesma corda. Talvez por 

essa razão o escritor tenha recusado o elogio que Lorenz lhe faz, chamando-o de “o maior ro-

mancista brasileiro”, preferindo, ao invés disso, definir-se como “um contista de contos críti-

cos” (apud LORENZ, 1983, p.70).

Em função desse procedimento, Guimarães Rosa dá voz ao outro ao mobilizar, para a compo-

sição de seus textos, um enorme substrato de elementos culturais sertanejos (especialmente 

linguísticos) por ele acumulados, seja na infância em Cordisburgo, seja nas viagens que fez, já 

adulto, acompanhando boiadas em pleno sertão mineiro. Merece destaque nesse processo de 

absorção cultural o grande manancial de informações que já chegaram ao autor por meio das 

narrativas, pois, como ele mesmo informa a Lorenz (1983, p. 69), o homem do sertão é fabu-

lista por natureza e desde cedo aprende a dar um corpo narrativo ao conhecimento que veicu-

la.

Bolle vislumbra em tal procedimento um dos pontos principais do projeto literário de Guima-

rães Rosa, o que emprestaria ao conjunto de sua obra uma coesão admirável. Diz o pesquisa-

dor: “De fato, toda a sua obra, de Sagarana (1946) a Tutameia (1967), é sustentada por um 

substrato de estórias que ele se empenhou, durante a vida inteira, em colecionar na boca do 

povo”, resultando em “uma concepção multifocal e polifônica da história” (2004, p. 438).
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Essa concepção multifocal da história a que se refere Bolle torna-se mais evidente quando 

comparamos Grande sertão: veredas a Os sertões. Euclides, como homem de sua época, es-

creve a partir de uma concepção historiográfica tradicional, segundo a qual a História trans-

corre em uma temporalidade única e inquestionável, restando, àqueles que a ela não se enqua-

drem, serem classificados como “patrícios retardatários” (2002, p. 66), como faz Euclides 

com relação aos sertanejos de Canudos,  ou como alguém que sequer  pertence à História, 

como apregoa Hegel (1946, p. 181) a respeito dos africanos não ocidentalizados. Em suma, 

como alguém que, em função de seu atraso na suposta temporalidade civilizatória do mundo, 

não deve ter vez e muito menos voz. 

O texto de Euclides pode ser lido, a esse respeito, como um discurso de voz única, no qual a  

figura dos sertanejos comparece passivamente como objeto de uma análise feita à distância e 

a partir de valores previamente estabelecidos, ditados pelo evolucionismo social,  então em 

voga. E ainda que sua intenção, como ele declara, seja denunciar a guerra de Canudos como 

um crime impetrado pela república nascente a um bando de desvalidos, estes, como “patrícios 

retardatários” que são, não têm voz, devendo sujeitar-se à tutela de um autor letrado.41

Bolle arrisca-se a afirmar que, no plano histórico, a intenção primeira de Guimarães Rosa ao 

escrever  Grande sertão: veredas  teria sido justamente promover um julgamento crítico do 

método euclidiano de escrita da História. Diz ele: “A razão de ser histórica do discurso labi-

ríntico de Guimarães Rosa é contestar a visão linear e progressista da história em Euclides” 

(2004, p. 80). Sem dúvida, o autor mineiro dialoga criticamente com Euclides, servindo mes-

mo de contraponto à visão elitista do autor de Os sertões. Contudo, trata-se de um debate mui-

to mais amplo e polifônico, pois a escrita de Guimarães Rosa interage, criticamente ou não, 

com o trabalho de um espectro amplo de autores, como Alencar, Taunay e Afonso Arinos, 

apenas para citar, e de forma não exaustiva, três nomes que se dedicaram, como Rosa, à temá-

tica sertaneja.

Para além das polêmicas, a constatação de que as duas grandes obras lidam de modo diverso 

com os dados históricos de que se alimentam evidencia, por extensão, o modo igualmente di-

verso pelo qual esses mesmos dados se transfiguram para compor cada um dos textos. Veja-
41 O uso ou não da escrita como critério de divisão entre história e pré-história já evidencia o privilégio  
do letramento e o menosprezo da oralidade por parte da historiografia tradicional.
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mos, pois, na sequência, alguns dos procedimentos utilizados por Guimarães Rosa para a in-

corporação desses dados em Grande sertão: veredas.

3.4.3 A transfiguração do referencial em Grande sertão: veredas

No capítulo anterior, vimos como Ricoeur, afastando-se do apego estruturalista à linguística 

de Saussure, recorre à linguística discursiva de Benveniste para fundamentar sua própria teo-

ria acerca da narrativa. Partindo da assertiva simples de que todo texto pode ser abordado 

como um discurso, ou seja, como um processo comunicativo no qual alguém diz alguma coisa 

a alguém sobre alguma coisa, dois elementos podem ser destacados: o processo de interação 

comunicativa entre o emissor do texto e seus receptores; e a existência de um mundo referen-

cial que antecede o texto e no qual ele está inserido.

Por mais inventivo que um texto possa ser, sua natureza interativa exige que produtor e recep-

tor compartilhem de uma série de elementos anteriores ao próprio texto, capazes de torná-lo 

reconhecível como objeto estético. Tais elementos iniciam-se, obviamente, por um código lin-

guístico comum, mas abrangem também fatores de ordem natural, geográfica e — o que aqui 

nos interessa diretamente — histórica.

A consideração de que a literatura alimenta-se de referentes externos ao próprio texto, eviden-

temente, não é nova. A distinção aristotélica entre tragédia e comédia como representação dos 

homens de boa ou má índole, ou de homens superiores e inferiores, já pressupunha a existên-

cia de uma escala social de valores externa ao texto, mutuamente reconhecida por autor e pú-

blico. Contudo, deve-se observar que tais elementos anteriores ao texto não estão imunes à 

ação transformadora que o próprio texto exerce sobre eles à medida que a interação entre au-

tor e receptor se desenrola. Ao alterar a percepção que se tem do dado empírico inicial, o tra-

balho textual acaba por alterá-lo, criando uma espécie de imaginário literário que se sobrepõe, 

muitas vezes, ao próprio mundo da vivência concreta.

Esta ocultação do mundo circunstancial pelo quase-mundo dos textos pode 
ser tão completa que o próprio mundo, numa civilização da escrita, deixa de 
ser o que se pode mostrar ao falar e reduz-se a esta espécie de ‘aura’ que as 
obras explanam. Assim, falamos do mundo grego, do mundo bizantino. Este 
mundo, podemos dizê-lo imaginário, no sentido de que ele é presentificado 
pelo escrito, no próprio lugar em que o mundo era  apresentado pela fala; 
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mas  este  imaginário  é,  ele  próprio,  uma  criação  da  literatura,  é  um 
imaginário literário” (RICOEUR, s.d., p. 145). 

Cabe ver como o dado empírico é transfigurado para servir aos propósitos narrativos de Rio-

baldo, ou seja, como o narrador apropria-se de elementos referenciais e os remodela no pro-

cesso de constituição de seu “quase-mundo” textual, o sertão imaginário que já não coincide 

com o sertão físico. 

A certa altura de seu romance  Partes de África, o português Helder Macedo (1999, p. 237) 

menciona a existência de uma série de mapas e cartas náuticas do século XVI em que são re-

presentadas, ao lado das ilhas reais, outras tantas, assinaladas com a legenda “imaginárias.” 

Trata-se, pois, de uma concepção cartográfica em que o imaginário é objeto de representação 

tanto quanto o referencial. Um mapa do grande sertão, desenhado a partir da narrativa de Rio-

baldo, deveria, igualmente, dar guarida à representação do que é imaginário. É o que se vê no 

já mencionado mapa de Poty, preparado a partir de orientações de Rosa para as primeiras edi-

ções do Romance. Nele, o artista plástico mescla a representação de cidades e acidentes geo-

gráficos de existência extratextual (Bahia, Januária, rio Carinhanha etc.) e elementos abstratos 

ou da ordem do imaginário, como pautas musicais esvoaçantes e criaturas sem cabeça. Mas, 

se, nos mapas mencionados por Macedo, a distinção entre o que é referencial e o que é imagi-

nário é facilitada pela presença de legendas, não se pode dizer o mesmo do mapa de Poty. 

Neste, bem como na narrativa que o inspira, o que se vê é um ambiente de ambiguidade, deli-

beradamente criado ou recriado por um narrador que se esmera por demonstrar que o mundo 

do sertão é um mundo misturado.

Sabemos que o homem citadino que ouve o ex-chefe jagunço está ali justamente para conhe-

cer o sertão. Contudo, pouco depois do início da longa narrativa, Riobaldo o adverte:

Mas o senhor sério tenciona devassar a raso este mar de territórios, para sor-
timento de conferir o que existe? Tem seus motivos. Agora – digo por mim – 
o senhor vem, veio tarde. Tempos foram, os costumes demudaram. Quase 
que, de legítimo leal, pouco sobra, nem não sobra mais nada (1967, p. 23).  

Estamos, pois, diante de um universo que, desde o início do texto, é apresentado como algo já 

esvaído no tempo e que, do ponto de vista referencial, já não existe. Resta, contudo, a possibi-
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lidade de recriação42 textual desse mundo que se foi por meio do discurso narrativo. O pseu-

do-interlocutor, como ouvinte (e nós mesmos, como leitores), não tem escolha senão confiar 

(ou fingir que confia) na palavra de Riobaldo, em um pacto ficcional capaz de aproximar a 

narrativa do testemunho, o qual, segundo Ricoeur, “implica que alguém viu e que um outro 

acredita na palavra daquele que diz ter visto” (RICOEUR, 1994c, p. 145).43 

Algo semelhante pode ser dito a respeito dos aspectos geográficos da narrativa. Um levanta-

mento dos topônimos utilizados por Guimarães Rosa em Grande sertão: veredas revelaria a 

presença abundante de nomes de lugares reais, existentes fora do texto, desde acidentes natu-

rais como os rios São Francisco e Urucuia, a cidades, como Curvelo, Januária e Itacambira, 

dentre outras. Contudo, Candido (1957, p. 5) já chamara nossa atenção para a fluidez da geo-

grafia que emerge de Grande sertão: veredas. No sertão de Riobaldo, os lugares aparecem e 

desaparecem, mudam de nome e de natureza, e, levando-se o paradoxo ao paroxismo, os luga-

res se deslocam, ou seja, os lugares mudam de lugar.  

“O Paredão existe lá. Senhor vá, senhor veja. É um arraial. Hoje ninguém mora mais. 

As casas vazias” (ROSA, 1967, p. 77).

“A Guararavacã do Guaicuí: o senhor tome nota deste nome. Mas, não tem mais, não 

encontra – de derradeiro, ali se chama é Caixeirópolis; e dizem que lá agora dá febres. Naque-

le tempo, não dava. Não me alembro” (1967, p. 220).

Se tais lugares deixaram de existir para a geografia física ou experimentaram alterações pro-

fundas, sobrevivem ainda na cartografia imaginária que emerge do texto. De modo semelhan-

te, deixaram de existir para a História como elemento empírico presente, mas persistem na 

narrativa histórica e, sobretudo, na narrativa de ficção.

Como as personagens do romance, também os lugares mudam de nome ao longo do texto de 

acordo com os  interesses  do cerzidor.  A encruzilhada  do pacto,  inicialmente  mencionada 

como “Veredas Tortas”, passa a “Veredas Mortas”, por ocasião da cena que justifica sua pre-
42 O uso específico do verbo ‘recriar’, nesse contexto, não é casual, justificando-se pela pressuposição 
de ‘criatividade que o acompanha; não poderia, portanto, ser substituído por verbos cujos sentidos  
apontam para uma repetição exata dos eventos passados, como ‘reproduzir’, ‘reconstituir’ etc. 
43 “La notion de témoignage implique que quelqu’un a vu et que quelqu’un d’autre croit dans la parole 
de celui qui dit qu’il a vu.”
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sença no romance e, por fim, torna-se, ao final, “Veredas Altas”, quando interessa a Riobaldo 

negar que o pacto tenha sido realizado. O próprio Riobaldo, inserido na narrativa, desconcer-

ta-se com as inesperadas mudanças da paisagem, como no caso do temível Liso do Sussuarão, 

que se mostrara intransponível no passado, sob a liderança de Medeiro Vaz, e é atravessado 

com extrema facilidade pelos jagunços quando a empreitada é chefiada por Riobaldo.

 

A matéria-prima histórica de que se vale Riobaldo foi colhida não no discurso hegemônico do 

vencedor, mas na tradição do vencido, a qual, como vimos, apresenta-se sob a forma de ruína, 

de despojos. Talvez por esse motivo, alguns pesquisadores atribuem pouca relevância ao que 

se pode considerar histórico no romance de Rosa. Utéza, por exemplo, em seu esforço de fa-

zer sobressair o caráter metafísico de Grande sertão: veredas, atribui um papel secundário ao 

dado histórico como fonte para Rosa, já que, para ele, “o conteúdo histórico de GSV não vai 

muito além de tela de fundo: algumas etiquetas tomadas da crônica da República Velha se 

apõem às silhuetas dos figurantes (1994, p. 98). 

A posição de Utéza, a sugerir uma presença quase que apenas cenográfica do histórico em 

Grande sertão: veredas parece fazer sentido apenas se o que se tem em mente é a historiogra-

fia tradicional, pois, de fato, os eventos de que esta comumente se ocupa, como os grandes 

lances políticos, militares e diplomáticos, não estão abrigados nas páginas do romance. Contu-

do, o pesquisador desconsidera como histórico o delineamento que se faz no romance de um 

sistema de organização como o jaguncismo, o qual, embora tenha ganho contornos próprios 

ao ser transposto para a ficção, existiu factualmente como um conjunto de relações sociais de 

uma imensa região brasileira por um período razoável de tempo.

O pesquisador parece não considerar a possibilidade de se pensar o sistema sertanejo que 

emerge da narrativa como uma conjuntura social estável e de longa duração, ou seja, como 

algo passível de ser abordado pela historiografia, dentro dos parâmetros propostos pela École  

des Annales. Nesse ponto, é evidente a divergência de Bolle, para quem Grande sertão: vere-

das pode ser entendido como “uma refinada modalidade ficcional da historiografia das estru-

turas” (2004, p. 117), justamente por dar um corpo discursivo-retórico a um sistema histórico 

extratextual, como a jagunçagem. 
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Diferentemente do que ocorre em romances afeitos a uma concepção historiográfica tradicio-

nalista, segundo a qual a História, como síntese do passado, comporia um único e grandioso 

corpo unificador da nação ou da pátria,44 o que se vê em Grande sertão: veredas são os restos 

de uma História alquebrada, que não se presta a qualquer espécie de síntese redutora ou defi-

nitiva.

Tal fragmentação pode ser exemplificada pelo estranhamento desencadeado em razão do con-

tato entre personagens situadas, evidentemente, em temporalidades distintas. O caso mais evi-

dente parece ser o dos catrumanos, encontrados em situação precária, seminus, vivendo em 

um isolamento quase completo, tanto espacial quanto temporal.45 Se a vida jagunça já nos per-

mite remontar a tempos antigos, aos anos da República Velha, mais precisamente, os catruma-

nos chamam nossa atenção (e a dos próprios jagunços!) por se encontrarem em uma tempora-

lidade ainda mais remota. Temendo o contágio pela bexiga, tentam dissuadir o avanço dos ja-

gunços ostentando “lazarinas, bocudas baludas, garruchas e bacamartes, escopetas e trabucão 

– peças de armas de outras idades” (ROSA, 1967, p. 290); ao perceber a desvantagem tanto 

numérica quanto de meios diante dos jagunços, o líder dos catrumanos tenta explicar-se em 

uma língua quase ininteligível e, como desculpa, oferece a Zé Bebelo “um dobrão de prata, 

antigo do Imperador, desses de novecentos-e-sessenta réis em cunho” (ROSA, 1967, p. 292). 

Isolados no sertão profundo, vivem ainda sob a égide do império brasileiro, já extinto. E, se 

na ordenação de Riobaldo, os jagunços ocupam uma posição inferior por estarem presos ao 

chão sertanejo, os catrumanos ocupam uma posição ainda mais subalterna, “tapados de Deus” 

(ROSA, 1967, p. 291), como estão, na reles condição de “groteiros”, de moradores de “cafu-

as”, “socavas”, “solapos” e “ocos”. São figuras subterrâneas em um mundo de criaturas rastei-

ras.   

Mas o arcaico não emerge apenas na figura do subalterno, como no caso dos catrumanos. O 

outro lado da moeda, ou seja, o mandatário explorador, também está ali na figura de seu Ha-

bão, que se apresenta aos jagunços como capitão da Guarda Nacional, uma patente civil dos 

tempos do império, e, portanto, já extinta por ocasião dos eventos narrados. Pelo tratamento 

dispensado aos jagunços, Riobaldo desconfia que a intenção oculta de Habão é transformá-los 
44 Ideia que sustentaria ideologicamente os regimes totalitários de cunho fascista, baseados na defesa  
do corpo da pátria, composto por um só povo, de uma única raça, falante de uma só língua.
45 A imagem nos remete a um episódio de O século das luzes, de Alejo Carpentier, em que se descreve 
um navio negreiro à deriva, com passageiros vivendo ainda no tempo remoto de quando teve início a 
fuga.
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em mão-de-obra barata ou mesmo escrava, exatamente como já fizera com os catrumanos e a 

exemplo das práticas de exploração do trabalho servil, historicamente observadas e observá-

veis no interior do Brasil. Embora de forma menos intensa, o próprio Riobaldo, ao se tornar 

grande fazendeiro, manterá uma relação mista de paternalismo e possessividade diante dos an-

tigos jagunços que trabalham para ele como empregados ou como meeiros, e aos quais se re-

fere como “meus”.  

Outra forma transfiguradora de incorporação de elementos históricos em Grande sertão: ve-

redas pode ser vista pelo processo de incorporação não de eventos reais, mas de personalida-

des cuja existência pode ser documentalmente comprovada. Riobaldo se refere a Antônio Dó 

e Olivino Oliviano, figuras históricas, sem qualquer explicação prévia ou posterior ao interlo-

cutor, como se pressupusesse, por parte deste, o conhecimento de tais figuras para além da 

narrativa que o ex-jagunço elabora. Adiante, ao descrever como Selorico Mendes gostava de 

estórias de jagunços, Riobaldo se lembra de um evento histórico relatado pelo padrinho: a to-

mada de algumas cidades do norte de Minas pela figura histórica de Neco: “Demais falasse, 

tendo conhecido o Neco, se lembrava de quando Neco forçou Januária e Carinhanha, nas eras 

do ano de 79” (1967, p. 88). Surpreende-nos, aqui, o fato de Riobaldo indicar com exatidão a 

data em que o evento relatado se deu, 1879, em contraste com a ausência de indicações preci-

sas com relação aos eventos experimentados pelo próprio narrador. O leitor que queira situar 

o momento histórico das guerras sertanejas de que Riobaldo participa deverá fazê-lo a partir 

de indícios esparsos, geralmente trazidos por elementos alheios ao mundo sertanejo, ou que 

sirvam de intermediários entre este e o mundo exterior, como o comerciante Wups. É o ale-

mão, por exemplo, quem traz a notícia de que a estrada de ferro está chegando a Curvelo, um 

dos eventos históricos que nos permitem situar o relato de Riobaldo em meados dos anos de 

1920.

É importante, a essa altura, voltar nossa atenção para as fontes de que se vale Guimarães Rosa 

para colher as figuras históricas que aparecem em Grande sertão: veredas, pois, como vimos 

anteriormente, na concepção de Ricoeur, a primeira etapa do procedimento histórico diz res-

peito justamente à pesquisa documental de elementos para a composição da narrativa. Como 

se sabe, embora Riobaldo não seja propriamente um iletrado, como a maioria dos jagunços, 

recebeu pouca educação formal, e sua bagagem de leitura, como ele mesmo declara, não vai 

muito além de biografias de santo e de almanaques que esporadicamente lhe chegam às mãos. 
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Pode-se inferir, portanto, que a principal fonte fornecedora de dados históricos para a narrati-

va de Riobaldo pertence ao domínio da oralidade, e não ao da escrita. Não por acaso, as figu-

ras por ele mencionadas são justamente aquelas que, embora de existência documentalmente 

comprovada, tornaram-se conhecidas principalmente pela transmissão oral de seus feitos, ga-

nhando novas dimensões no imaginário popular e alçando-se a uma condição heroica que as 

afasta da história factual e as aproxima da ficção.

Além dos casos evidentes de Antônio Dó, Olivino Oliviano e Neco, há que se observar uma 

incorporação muito mais sutil de certas figuras históricas, como as de Bernardo Guerreiro e 

Militão  França  Antunes.  Representantes  de famílias  inimigas,  tornaram-se conhecidos  por 

chefiar bandos armados que, sob os apelativos de ‘militões’ e ‘guerreiros’, derivados de seus 

comandantes, digladiavam-se no sertão mineiro em tempos passados. Não há menção direta a 

qualquer um dos dois em Grande sertão: veredas, mas Riobaldo aproveita a sugestão de beli-

gerância dada pelos nomes de ambos para criar adjetivos capazes de descrever a relação de 

animosidade  que  se  instala  entre  ele  e  Hermógenes:  “Assim,  d’hoje-em-diante  doravante, 

sempre temos de ser: ele o Hermógenes, meu de morte – eu militão, ele guerreiro...” (1967, p. 

259).

Sobre esse ponto, merece destaque a possibilidade de Rosa ter colhido tais nomes, já minus-

culizados e transformados em adjetivos indicadores de pertencimento a um determinado gru-

po, em uma fonte não propriamente histórica, mas literária. Referimo-nos ao romance Os ja-

gunços, de Afonso Arinos, no qual se faz um relato dos conflitos de Canudos a partir da ótica 

dos próprios canudenses e no qual já há referência aos “militões” e “guerreiros” (1969, p. 

209). E o narrador, em seu procedimento de incorporação de processos históricos anteriores, a 

que já fizemos alusão, repete o fenômeno linguístico ao designar com o próprio nome, minus-

culizado, os homens que estão sob sua chefia: “os jagunços meus, os riobaldos, raça de Uru-

tu-Branco” (1967, p. 385).
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3.5 – O tempo e o outro

3.5.1 – A narrativa, espelho de si

Como aponta Pouillon, as personagens literárias existem, antes de tudo, em função do olhar 

que o narrador lança sobre elas, tratando-se, por isso, de uma “existência em imagem” (1964, 

p. 56). A partir dessa consideração, pode-se dizer que Riobaldo, como personagem, existe em 

função do olhar que deita sobre si mesmo e do caráter especulativo de sua narrativa, que lhe 

serve de dispositivo reflexivo, espécie de espelho46 textual pelo qual Riobaldo torna-se capaz 

de vislumbrar a si mesmo como um outro.

Contudo, a tarefa de constituir a própria imagem por meio da narrativa não se apresenta como 

das mais fáceis,  tornando o questionamento existencial  um dos temas centrais  do livro. A 

insistência  com  que  as  interrogações  do  narrador  acerca  de  seu  próprio  ser  surgem  na 

narrativa já aponta para a dificuldade de se obter uma resposta, senão definitiva, ao menos 

provisoriamente  convincente.  A observação  de  dois  momentos  em que  Riobaldo  formula 

diretamente a questão pode nos revelar um dispositivo importante nessa busca: 

“O jagunço Riobaldo. Fui eu? Fui e não fui. Não fui! – porque não sou, não quero ser. 

Deus esteja!” (1967, p. 166).

“O senhor pergunte: quem foi que foi que foi o jagunço Riobaldo?” (1967, p. 236).

No primeiro caso, vê-se que a questão surge com o verbo ‘ser’ conjugado na primeira pessoa 

e acompanhado de um pronome pessoal correspondente (“fui eu?”), de modo a manter unidos, 

como um mesmo ente,  o  narrador-especulador  e  a  personagem sobre a  qual  se  especula. 

Adiante, contudo, ao retomar o mesmo questionamento existencial, valendo-se, inclusive, de 

uma estrutura sintática semelhante, Riobaldo o faz em terceira pessoa (“quem foi?”), como se 

o narrador já não se confundisse com a figura de Riobaldo como personagem de sua própria 

trama. 

46 O tema do espelho é caro a Guimarães Rosa, que a ele dedica uma narrativa de cunho reflexivo-exis-
tencialista, “O espelho”, publicada em Primeiras Estórias. 
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Ao tratarmos da questão do ponto de partida do olhar de Riobaldo, vimos que ele compõe 

para si próprio a imagem de alguém que, destacado do espaço sertanejo e do tempo em que se 

deram  os  eventos  narrados,  entrega-se  à  tarefa  de  “especular  ideia”.  Riobaldo  é,  pois, 

conforme suas próprias palavras indicam, um especulador. Alçado à condição de range-rede, 

Riobaldo é o narrador e o espelho, aquele que narra e aquele que especula; como personagem, 

é  visto  por  si  próprio  como  alguém que  tem a  vida  narrada  e  sobre  quem se  especula. 

Riobaldo  faz-se  outro  para  chegar  a  si-mesmo.  Nesse  ponto,  já  é  inquestionável  a  cisão 

promovida pelo narrador em seu próprio ser.

É preciso observar que, diferentemente do caráter de coletividade que acompanha o tom pro-

verbial dos narradores populares, Riobaldo não é propriamente uma voz capaz de subsumir a 

coletividade jagunça. Ao contrário, como veremos, buscará com certa insistência apresentar-

se como alguém que esteve apenas acidentalmente preso àquele meio, levado por circunstân-

cias cuja iniciativa não lhe coube. Sua narrativa nasce não de anseios coletivos, mas de suas 

angústias individuais. Trata-se, pois, de um narrador moderno, ainda que recorra, sempre que 

preciso, a dispositivos característicos da narrativa tradicional. 

A própria posição narrativa distanciada assumida por Riobaldo já se afigura como uma espé-

cie de exercício narrativo de alteridade. Como vimos, Riobaldo, ponteador de opostos, busca 

distanciar-se do chão sertanejo para melhor refletir acerca do que viveu nesse mesmo chão. 

Desse ponto distanciado (e apenas dele), Riobaldo é capaz de enxergar-se como outro, como 

personagem da própria narrativa que elabora.

É sob esse prisma do distanciamento e da diferenciação que buscamos entender o esforço de 

Riobaldo de se desvencilhar da coletividade que o cerca. Diz ele:

A verdade que diga, eu achava que não tinha nascido para aquilo, de ser 
sempre jagunço não gostava. Como é, então, que um se repinta e se sarrafa? 
Tudo sobrevém. Acho, acho, é do influimento comum, e do tempo de todos. 
Tanto um prazo de travessia marcada, sazão, como os meses de seca e os de 
chuva. Será? (1967, p. 53).

Prova disso é que não se nota em Riobaldo um esforço de adesão voluntária a uma ordem 

coletiva pré-estabelecida. Pelo contrário, ele parece ser arrastado passivamente, a contrapelo, 

por eventos cuja iniciativa não lhe cabe. Já na cena mais antiga de sua existência de que temos 
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notícia,  o  encontramos  à  beira  do De-janeiro como esmoler,  recolhendo donativos  para o 

cumprimento de uma promessa feita não por ele, mas por sua mãe, ou seja, trabalhando por 

iniciativa alheia para resgatar uma dívida mística contraída por um terceiro. Pouco depois, é o 

menino Reinaldo, futuro Diadorim, quem conduz o medroso e hesitante Riobaldo à travessia 

iniciática do São Francisco; com o falecimento da mãe, é levado passivamente ao Curralinho, 

onde  é  entregue  aos  cuidados  do  pai-padrinho,  Selorico  Mendes.  Mesmo  a  fuga  do 

Curralinho,  levada  a  cabo  quando  descobre  ser  filho  bastardo,  é  muito  mais  um  gesto 

impulsivo  e irrefletido  do que um ato deliberado de sua vontade consciente.  “Mas eu fui 

sempre um fugidor. Ao que fugi até da precisão de fuga” (1967, p. 142). Riobaldo se mostra  

como um objeto sujeito a uma espécie de inércia dos acontecimentos, o que só mudará com 

sua progressiva ascensão ao poder. Contudo, há que se observar que mesmo a ascensão à 

posição  de  chefia,  evidentemente  mais  cômoda  e  vantajosa,  não  despertará  em Riobaldo 

qualquer interesse de integrar-se à ordem jagunça. Bem ao contrário, ele se esforçará cada vez 

mais para se diferenciar de seus comandados.

Riobaldo, portanto,  em seu processo de constituição identitária,  busca contrapor-se ou,  ao 

menos,  diferenciar-se  da  coletividade  a  que  esteve  integrado  em  sua  vida  pregressa.  A 

identidade  que  ele  busca  afirmar,  passa,  pois,  pela  alteridade.  Não  por  acaso,  um 

levantamento dos questionamentos feitos por ele ao longo da narrativa indicaria um anseio 

por respostas negativas.  O que ele espera ouvir do homem letrado da cidade (e, portanto, 

douto e neutro) é que ele, Riobaldo, não foi jagunço ou, ao menos, não como os outros; e que 

o diabo, afinal, não existe e que, portanto, não contraiu pacto algum com ele.

Um episódio de grande importância pode ser evocado para demonstrar o anseio de Riobaldo 

por mostrar-se distinto dos demais jagunços. Referimo-nos ao diálogo que ele mantém com 

Jõe Bexiguento, que é também conhecido como o Alpercatas e que faz as vezes de curandeiro 

do grupo. Embora ainda não fosse capaz de articular a própria experiência, já que “não tinha 

tanto o estrito e precisão, nestes assuntos” (1967, p. 170), Riobaldo é assaltado, vez por outra, 

por sentimentos de estranheza com relação à vida jagunça, por ele percebida como uma estra-

nha e imprópria mistura de devoção a Deus e conduta demoníaca. É neste contexto que o nar-

rador pergunta a Jõe Bexiguento se também ele não achava estranho que comportamentos tão 

contraditórios pudessem se misturar de tal maneira, a ponto de se não distinguir mais o que é 

divino e o que é diabólico.
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Jõe responde com outra estranheza, desta feita, com relação ao próprio questionamento que 

lhe fora lançado. Para ele, o mundo está perfeitamente ordenado, não havendo a estranha mis-

tura a que se referira Riobaldo: “para o Jõe, no sentir da natureza dele, não reinava mistura ne-

nhuma neste mundo – as coisas eram bem divididas, separadas. – ‘De Deus? Do demo? – foi 

o respondido por ele – ‘Deus a gente respeita, do demônio se esconjura e aparta...” (ROSA, 

1967, p. 170).

Viver e ser jagunço, para Jõe, significam a mesma coisa. Ele é como foi feito por seu pai ou,  

mais precisamente, pela natureza, que o fez para ser jagunço, assim como fez as pedras para 

serem pedras e as plantas para serem plantas. “– ‘Nasci aqui. Meu pai me deu minha sina. 

Vivo, jaguncêio...’” (1967, p. 169). Pode-se dizer que Jõe tem tanto seu presente quanto seu 

futuro determinados por seu próprio passado.

Para Riobaldo, Jõe, como os demais jagunços, está submerso na travessia, colado ao chão ser-

tanejo, como a alcunha Alpercatas já o indica. Sua forma de inter-relação com o mundo é in-

tuitiva e irrefletida, pois se trata de um sentir natural, e não de uma especulação abstrata sob-

re o que são e como se articulam as coisas desse mundo e de outros, caso existam. Por isso 

mesmo, é incapaz de perceber a desordem, a mistura indevida e indesejável em que vai o 

mundo, segundo o entendimento de Riobaldo.

Diferentemente de Riobaldo que, em sua condição atual de narrador, está apto à especulação, 

Jõe não dispõe de outro saber que não seja o narrativo, o que demonstra pela elaboração com-

plexa da estória de Maria Mutema. Trata-se, como vimos anteriormente, de um episódio nodal 

do romance, no qual Galvão vislumbra a imagem do duplo encoberto como a “metáfora-sínte-

se” (1986, p. 121) da narrativa. A importância do relato de Jõe para o arranjo narrativo de Ri-

obaldo pode ser atestada pela própria concessão que este faz ao colega jagunço. O narrador, 

que não abre espaço na narrativa para o interlocutor letrado, a não ser indiretamente, reproduz 

integralmente a estória de Jõe, sem interrompê-la para qualquer consideração especulativa. 

Tampouco há reflexão após o relato, subitamente interrompido pelo assovio de Paspe e pela 

aproximação de outros jagunços. Mas Riobaldo, como sabemos, não é um narrador ingênuo. 

Em seu sistema de “pré-avisos”, ele deixa que a estória de Jõe, com sua temática do encoberto 
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que aflora, recorrente no romance, permaneça em estado de latência, instigando a imaginação 

do ouvinte e prendendo-o pela curiosidade até o momento ideal da revelação.

Embora em sentido inverso, é curioso notar como algo semelhante ocorre com relação à estra-

nha e manifesta admiração de Riobaldo por Sô Candelário, cujo destino, segundo crença geral 

e dele próprio, já estaria traçado por ele ser portador da lepra. Sabendo já o que o futuro lhe 

reserva, estaria livre dos mistérios do tempo. Assim, nem Jõe nem Sô Candelário comparti-

lham das angústias de Riobaldo, pois têm já suas incursões no tempo, ou seja, na existência, 

definidas, seja por uma determinação que vem do passado, como no caso de Jõe e sua condi-

ção jagunça herdada do pai, seja por uma determinação que repousa no futuro, como no caso 

de Sô Candelário e o incontornável desfecho que a doença lhe reserva.

A tarefa de afirmar a relação de alteridade entre Riobaldo e os jagunços o leva não apenas ao 

procedimento explícito de exposição de seu desconforto entre os jagunços, mas, em um plano 

inconsciente,  ao recalque de sua própria origem. Embora não discorra sobre sua infância, 

pode-se inferir a origem mestiça de Riobaldo pela alcunha de sua mãe, a Bigrí, apelativo que 

sugere uma derivação de ‘bugre’, indivíduo de ascendência indígena. Trata-se justamente do 

grupo mais estigmatizado pelo próprio Riobaldo, que o associa ao que há de mais diabólico: 

“Quem tem mais dose de demo em si é índio, qualquer raça de bugre” (1967, p. 20). Adiante,  

ao tratar  das  saudades  que um antigo  jagunço declara  ter  de  quando sangrava e  castrava 

soldados, justifica por uma suposta origem indígena: “Piolho-de-Cobra se dava de sangue de 

gentio” (1967, p. 20). E, no episódio em que o narrador topa com um leproso, figura que lhe 

causa enorme repulsão, a ponto de causar-lhe nojo e ódio mesmo quando não está pensando 

nele, Riobaldo vale-se justamente de um nome indígena para insultá-lo: “‘ô guaimoré!47’_ 

xinguei” (1967, p. 372).

 

Paralelamente ao trauma de Riobaldo com relação a sua própria origem, percebe-se da parte 

dele um esforço de integração com aqueles que realmente diferem do sistema jagunço ou que 

a  ele  pertencem  de  modo  tangencial,  como  o  alemão  Wups  e  a  família  turco-árabe  do 

Wababa. “Toda a vida gostei demais de estrangeiro” (ROSA, 1967, p. 115). E mesmo depois 

da vida jagunça, já na condição de fazendeiro e homem de posses, Riobaldo demonstra uma 

47 Versão arcaica de ‘aimoré’. Antenor Nascentes registra o uso da forma “guiaimoré” desde 1571. 
(apud HOUAISS, 2002, verbete “aimoré”). 
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especial predileção por figuras letradas, como o compadre Quelemém e o ouvinte urbano que 

com ele se encontra no momento da narração. 

3.5.2 – Da identidade à identificação

No  capítulo  anterior,  vimos  como  Ricoeur  propõe  a  substituição  de  uma  concepção 

substancialista  da  identidade,  baseada  em  uma  ontologia  de  cunho  cartesiano,  por  uma 

concepção  narrativa  da  identidade,  elaborada  a  partir  da  interação  de  elementos  de 

permanência (mêmeté) e de elementos de mudança (ipseieté). Vimos também que o sujeito e a 

identidade que o conforma devem ser entendidos como algo que se estrutura necessariamente 

por  dispositivos  de  linguagem,  tratando-se,  pois,  de  um  sujeito  (cogito)  que  afirma  sua 

existência valendo-se de “todos os sistemas de signos, de símbolos e de escritura” (1990, p. 

21).48 

Dessa forma, o exercício narrativo que busca formular uma identidade possível, ainda que 

conduzido por um indivíduo isolado, já distante dos eventos narrados, como no caso de Rio-

baldo, deve recorrer, necessariamente à figura do outro. Em outras palavras, a consciência in-

dividual que se dispõe a tecer qualquer narrativa, histórica ou ficcional, está necessariamente 

impregnada de eventos vividos conjuntamente. Neste cenário, mais do que um mero instru-

mento, a linguagem emerge como pré-requisito à narrativa, pois “Se, com efeito, a ação pode 

ser narrada, é porque ela já está articulada em signos, regras, normas: é, desde sempre, simbo-

licamente mediatizada” (RICOEUR, 1994a, p. 91; grifo do autor). 

A identidade narrativa, como a expressão já o indica, emerge do emaranhado de narrativas 

que envolve nossas vidas, o que a difere radicalmente da identidade ontológica, fundada no 

cogito cartesiano e entendida como uma mera enunciação de um ser precedente e acabado. A 

identidade,  pois,  como  Ricoeur  a  entende,  não  deve  ser  vista  como  uma  imagem  pré-

estabelecida e imutável, mas como algo que se constrói continuamente pela narrativa, ou seja, 

pela linguagem e pelo que ela implica de fluidez e performatividade.  Nesse caso, pode-se 

questionar até mesmo o termo ‘identidade’, uma vez que se trata de um particípio, sugerindo, 

assim, a ideia de ação finita, acabada e, portanto, inalterável. Melhor seria, nos parece, optar 

48 « tous les systhèmes de signes, de symboles et d’écriture. »
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por um termo como ‘identificação’, valendo-nos de um sufixo substantivador que faz com que 

a ênfase recaia sobre o processo em si, e não sobre um produto definitivo dele decorrente. 

Sob o prisma do  cogito  cartesiano e da identidade ontológica, o ‘ser’, concebido como um 

dado fixo que antecede o texto, determina todo o trabalho de elaboração da narrativa, que se 

torna, assim, uma mera enunciação do próprio ‘ser’. De modo inverso, o que se tem com o 

cogito brisé é o enaltecimento da elaboração narrativa como atividade que antecede o ‘ser’, 

sem,  contudo,  determiná-lo,  sujeito  que  está  às  intermitências  da  linguagem  que  busca 

conformá-lo. Como sintetiza Almeida, “a origem se transformou em tarefa” (1998a, p. 91), já 

que o ‘ser’, antes tomado como referência inicial para o texto, pode ser entendido como um 

ponto  de  fuga  que  orienta  nosso  esforço  narrativo,  ainda  que  nunca  o  alcancemos  (ou 

justamente por isso).   

A noção de uma busca identitária que não se esgota pode ser vista também na teoria de Gru-

zinski. Para o historiador, os processos de hibridização e mestiçagem do século XX, construí-

dos por reordenações contínuas de fragmentos de cultura, ocorreriam, em “águas turvas”, em 

“leitos de identidades quebradas”, e o encaixe nem sempre harmônico desses fragmentos pro-

duziria, caracteristicamente, “continuidades inconcebíveis” (2001, p. 72). Naturalmente, uma 

identidade que se busca construir a partir de fragmentos que se desagregam e se reordenam 

continuamente  jamais  encontrará  uma  representação  definitiva.  Pelo  contrário,  estará  em 

constante processo de significação, pois “o híbrido não é a marca deixada pela continuidade 

da criação. É o produto de um movimento, de uma instabilidade estrutural das coisas” (2001, 

p. 179).

Esse caráter instável dos processos de mescla cultural torna inviável qualquer reflexão que 

procure firmar-se sobre uma ideia fixa e definitiva de identidade. Atravessado por uma série 

de traços identitários distintos (gênero, etnia, raça, classe), cada indivíduo e, por extensão, o 

grupo de que faz parte, é um feixe móvel e cambiante de identificações que interagem e se 

transformam continuamente. 

A identidade narrativa, ao impulsionar o ser em direção ao futuro, assume afinidades com a 

utopia, ao mesmo tempo em que se opõe às ideologias pretensamente pré-determinantes que 

acompanham  a  identidade  ontológica  cartesiana. Como  o  próprio  tempo,  a  orientação 
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constitutiva do ser orienta-se em direção ao futuro, como um ponto de fuga que nunca será 

atingido. 

Para Dilthey, qualquer tentativa de compreensão de nossa própria consciência só é possível 

graças à nossa capacidade de nos transferirmos para a consciência do outro. Deve-se observar, 

contudo, que tal transferência não é de ordem fenomenológica, ou seja, não se dá como um 

evento empírico imediato, mas se estabelece por uma mediação operada por dispositivos de 

linguagem (apud RICOEUR, 1994b, p. 16). 

Curiosamente, a ideia de que só a linguagem pode aproximar duas consciências distintas, o eu 

e o outro, coaduna-se com uma afirmação de Guimarães Rosa a respeito do sertão. Diz ele: “o 

sertão, o homem é o eu que ainda não encontrou o tu: por isso ali os anjos ou o diabo ainda 

manuseiam a língua” (apud LORENZ, 1983, p. 86).

Torna-se, pois, imprescindível nessa reflexão sobre a busca identitária ensaiada por Riobaldo, 

pensar como ele busca estabelecer essa mediação entre o ‘eu’ e o ‘tu’ por meio da linguagem. 

O modelo narrativo-especulativo de que se vale Riobaldo é paradoxal também nesse sentido, 

pois mescla uma série de valores simbólicos que o integram a uma coletividade circundante e 

uma escrita  metafórica  que,  ao tensionar  a  linguagem,  favorece sua afirmação como ente 

individual. 

Para  Ricoeur  (1987,  p.  65),  se  o  símbolo  possui  uma  dimensão  linguística,  já  que  sua 

formulação  apoia-se  em  estruturas  de  linguagem,  possui  também  uma  dimensão  não 

linguística, de ordem referencial, decorrente de sua função de amálgama social e, portanto, 

coletivo. Já a metáfora, ao trazer a tensão para o seio da linguagem, afirma-se como “uma 

invenção  livre  do  discurso”  (1987,  p.  73),  capaz  de  enaltecer  uma  prática  individual  e 

inovadora diante da linguagem. Se o símbolo, vinculado que está a uma coletividade que o 

compartilha,  propiciaria  o  reconhecimento  mutuo  e,  portanto,  a  identidade,  a  metáfora, 

tensionando sentidos anteriores com sentidos emergentes,  atestaria  a alteridade de quem a 

produziu com relação ao grupo.

O que se vê em Grande sertão: veredas é um embate constante entre o símbolo, que configura 

a  coletividade  em que  Riobaldo  está  imerso,  e  a  metáfora  viva,  que  tensiona  o  discurso 
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unificador e o distingue dos demais. Um exemplo desse mecanismo paradoxal pode ser visto 

pela dupla postura de Riobaldo no que diz respeito a suas práticas religiosas. Por um lado, vê-

se que sua religiosidade associada ao divino, ao culto a Deus, é de ordem pública e notória, 

indo do apelo às rezadeiras de terço às confissões coletivas dos metodistas, práticas a que não 

apenas se entrega, mas das quais faz alarde: “E em cara de todos faço, executado” (1967, p. 

15). Por outro lado, a religiosidade associada ao diabólico, ao relacionamento com o demo, 

afasta o narrador do trato coletivo, uma vez que se realiza de forma encoberta e individual, 

como o pacto pretensamente firmado nas Veredas-mortas. Independentemente de ter ou não 

ocorrido,  a  simples  iniciativa  de  propor  o  pacto  já  desencadeia  em  Riobaldo  um 

comportamento que o distancia dos demais, a ponto de Diadorim chamar-lhe a atenção: “– 

‘Repuno:  que  você  está  diferente  de  tôda  pessoa,  Riobaldo...  Você  quer  dansação  e 

desordem...’” (1967, p. 353).  

O desconforto de Riobaldo com o mundo misturado em que vive o leva a ter uma visão crítica 

da estaticidade e a fazer o elogio daquilo que é móvel ou que se mostra apto a mudar, ainda 

que apenas no universo da narrativa,  como o seu próprio passado. Tal ideia está presente 

desde as primeiras páginas do livro, em um trecho bastante conhecido: “Mire veja: o mais 

importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não 

foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam” (1967, pp. 20-

21); e retorna, já próximo do fim, para reafirmar conclusivamente o caráter móvel da própria 

escritura: “Quem sabe, tudo o que já está escrito tem constante reforma – mas que a gente não 

sabe em que rumo está – em bem ou mal, todo-o-tempo, reformando?” (1967, p. 410).

Não é por acaso que Riobaldo, diante de seu interlocutor letrado, compõe e recompõe por 

meio de uma narrativa marcada pela mobilidade,  pelo signo da travessia, que se inicia no 

meio de uma fala ( _ ) e que se abre para o infinito ( ∞ ), uma identidade igualmente móvel,  

igualmente aberta. Nesse processo, não se furtará a superar as limitações da própria lingua-

gem aproximando o que aparentemente é inconciliável, o sertão e a vereda, Deus e o diabo, a 

similaridade e o paradoxo.
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CAPÍTULO 4

 

Makulusu, a Via Crúcis do tempo 

 “Ah, eu estou vivido, repassado. Eu me lembro das coisas, antes delas acontecerem.” 

(Guimarães Rosa)
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4.1 Da infância à guerra: os tempos de Luandino

Em Cultura e Imperialismo, um de seus trabalhos mais instigantes, Said analisa as complexas 

(e nem sempre evidentes) relações entre a estética e o poder, e, mais especificamente, o modo 

como um aparato de dominação se deixa entrever não apenas em suas manifestações brutas, 

como as ações militares, mas em suas manifestações culturais, como a literatura e a música. 

Estudando especialmente os romances escritos “do ponto de vista dominante de um branco 

numa possessão colonial” (1995, p. 181), como nos casos de Conrad e Kipling,49 Said obser-

vou o modo como tais narrativas se centram, sobretudo, no conceito de espaço, como se o tex-

to, como instrumento a serviço de um imperialismo colonial, cumprisse uma função de de-

marcação territorial. Baseando-se na tipologia proposta por Lukács (1971, p. 112), Said con-

trapõe tais romances centrados no espaço a romances centrados no tempo, classificados pelo 

teórico alemão como sendo da “desilusão” (disillusionment), nos quais “uma realidade interi-

or que é cheia de conteúdo e mais ou menos completa em si entra em competição com a reali-

dade do mundo exterior” (1971, p. 112). Mencionando Flaubert e Balzac como exemplos de 

autores que, ainda no século XIX, já teriam produzido romances de desilusão, Lukács analisa 

A educação sentimental e A comédia humana como narrativas em que o processo de fragmen-

tação da vida interior do herói, em seu embate com um mundo exterior igualmente fragmentá-

rio, é superado por um efeito de unidade conferido à narrativa por sua própria estrutura tem-

poral. Diz ele:

É o tempo que torna possível esse triunfo. Seu fluxo desenfreado e ininter-
rupto é o princípio unificador da homogeneidade que lapida todos os frag-
mentos heterogêneos e os põe numa relação recíproca, se bem que irracional 
e inexprimível. É ele que ordena o caos aleatório dos homens e lhes empres-
ta a aparência de uma organicidade que floresce por si (1971, p. 125). 50 

Deve-se observar, no entanto, que a Teoria do Romance de Lukács, partindo de um corpus de 

trabalho europeu, não chega a considerar uma outra espécie de romance, também centrada no 

tempo e que, longe de buscar na estrutura temporal do romance uma solução homogeneizado-

49 Ver especialmente a análise detalhada do romance Kim, de Rudyard Kipling (SAID, 1995, pp. 178-
213).
50 No original, lê-se: “This victory is rendered possible by time. The unrestricted, uninterrupted flow of  
time is the unifying principle of the homogeneity that rubs the sharp edges off each heterogeneous 
fragment and establishes a relationship – albeit an irrational and inexpressible one – between them.  
Time brings order into the chaos of men’s lives and gives it the semblance of a spontaneous flowering,  
organic entity.”
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ra para o caráter fragmentário da experiência humana, acolhe a fragmentação como princípio 

constitutivo da própria narrativa. Não se trata, aqui, de fazer uma crítica de natureza ideológi-

ca (ou mesmo metodológica) ao trabalho de Lukács. Há mesmo uma justificativa cronológica 

para o fato, pois o livro em questão foi publicado em 1920, sendo anterior, portanto, à maior 

parte dos processos de descolonização da Ásia e da África, a partir dos quais se experimentou 

o florescimento de literaturas que proporiam novas formas de se lidar com o tempo. 51

É este exatamente o caso de José Luandino Vieira, autor cujo conjunto da obra aponta para 

um amplo espectro de possibilidades de ordenação narrativa do tempo, desde o aproveitamen-

to de concepções cíclicas à total implosão dos modelos convencionais de estruturação do tem-

po, em função da experiência colonial traumática.

Para Trigo, há nas primeiras obra de Luandino uma espécie de leitmotif dos tempos passados, 

de um “antigamente” mítico que aflora no presente como um “símbolo temporal” (1981, p. 

403) da memória coletiva. De fato, em obras como A cidade e a infância e No antigamente,  

na vida, a mistura de tempos parece cumprir a função de estabelecer uma aproximação entre a 

vida cotidiana do presente e um tempo feliz da infância pessoal ou da ancestralidade coletiva.  

Ou, como nos informa o narrador de “Lá, em Tetembuatubia”, “no antigamente que éramos 

alegres cafofos, felizes no inteiro ovo do tempo, o que a gente nem sabíamos” (1974, p. 36).

Em Nós, os do Makulusu, contudo, o tempo mítico da infância dá lugar a um calendário im-

posto pela guerra, e o que se vê é a dissolução do tempo como uma estrutura capaz de reatua-

lizar, no presente, o passado idílico da infância. Para Reis (1994, p. 73), a constituição de um 

calendário tem início com a escolha de um ponto de origem (o nascimento de Jesus para os 

cristãos, a hégira para os muçulmanos etc.) cuja função é servir de referência para repetições 

regulares de tempo (dias, meses, anos). Em Nós, os do Makulusu, é frequente a utilização de 

marcos de referência temporal associados ao início da guerra, seja a luta armada pela indepen-

dência: “porque é meia-noite, 1963, ano III da guerra” (1985, p. 87-88), seja a própria chega-

da dos europeus, considerada o início das guerras gerais de Angola: “... e é pena não ser hoje, 

não ser agora, 1963, 481º ano das guerras angolanas gerais...” (1985, p. 103). O que se tem, 

51 O próprio Lukács, em um prefácio escrito em 1962, reconhece que nem mesmo autores europeus 
que propuseram novas formas de estruturação do tempo, como Proust, Joyce e Thomas Mann eram co-
nhecidos na Alemanha quando sua Teoria do romance veio a público.  
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portanto, é um calendário assinalado pela experiência traumática da guerra, a apontar antes 

para o esfacelamento do tempo do que para sua organização.

Para Carelli, esse esfacelamento se faz notar na própria fragmentação linguística do texto, a 

indicar, no limite, “a impossibilidade de resgatar o passado comum e mítico da infância e da 

nação” (CARELLI, 2003, p. 115). Em um universo narrativo que se caracteriza pela ausência 

de totalidades, é frequente o recurso à metonímia, especialmente à sinédoque, dispositivo que 

permite  a Mais-Velho (personagem do romance  Nós, os do Makulusu,  de Luandino Vieira) 

compor sua representação das coisas a partir dos fragmentos que sobrevivem e que lhe aflo-

ram à memória. É o que faz, por exemplo, para se referir aos pássaros de que gostava e que  

costumava comprar  no passado, designando-os pela plumagem: “Onde as penas do tempo 

passado?” (1985, p. 132).

Para Meyerhoff, toda experiência traumática cria uma “brecha temporal” (1976, p. 54) que tu-

multua o caráter sucessivo e homogêneo do tempo físico, possibilitando uma mescla de mo-

mentos até então dados como distintos e imiscíveis. Karsz observa algo semelhante ao anali-

sar os efeitos da violência para a constituição da noção de tempo na América Latina. Segundo 

ele, a violência característica do processo colonial,  intensificada pelos inevitáveis conflitos 

das lutas de independência, propiciou a formação de um “tempo conflitual” (1978, p. 155), no 

qual o inesperado e a morte iminente impedem a sucessão compassada do tempo.

O resultado seria semelhante ao modelo constelacional proposto por Benjamin, segundo o 

qual, o fluxo temporal não se comporia de pontos fixos dispostos sucessiva e linearmente, 

mas de pontos concêntricos, capazes de aglutinar eventos dispersos no tempo. Cada um desses 

pontos ou mônadas representaria, segundo Otte, “uma espécie de contração repentina do tem-

po, onde os acontecimentos dispersos se condensam para tomarem uma forma constelacional, 

na qual coexistem diferentes pontos” (OTTE, 1994, p. 27). Autoun, a partir de conceitos ni-

etzschianos, chega a conclusões bastante próximas. Para ele, “Por mais que o discurso procure 

apartar o passado e o futuro do tempo presente, o instante (Augenblick) abarca-os em um mes-

mo olhar (Blicke), fazendo-os retornar e se chocar dentro de seu portal” (AUTOUN, 2003, p. 

116).
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Trigo evoca exatamente essa imagem do olhar capaz de abarcar simultaneamente o que de or-

dinário se nos apresenta de forma sucessiva como um dos procedimentos narrativos caracte-

rísticos de Luandino Vieira. Diz o crítico: 

Com efeito, não custa verificar, neste extracto, o dom da ubiqüidade da es-
crita de Luandino Vieira, envolvendo simultaneamente o passado, o presente 
e o futuro, aqui perfeitamente dialogantes, graças a uma espécie de satori, de 
‘terceiro olho’ capaz de simultaneizar o que é, por natureza, sucessivo (TRI-
GO, 1981, p. 484).

É o que ocorre, por exemplo, com relação ao sofrimento da mãe diante da morte de Maninho. 

A experiência traumática condensa em um único ponto o presente da dor e o passado do nas-

cimento do filho, pois “Tudo era o mesmo naquela hora, o buraquinho cu d’agulha por onde 

que fugou o fino óvulo chocado no útero que minha mãe já carrega nove meses e ia parir entre 

gritos e dores, nuns minutos se sumia com a mãe entre gritos e dores” (1985, p. 33).

Em Nós, os do Makulusu, a instantaneidade com que Luandino Vieira lança, sobre um mesmo 

ponto, o passado e o futuro, está intimamente relacionada com o procedimento de escrita por 

ele adotado para a elaboração do romance, como veremos a seguir.

4.2 A narrativa “de um jacto”

No capítulo anterior, vimos como Riobaldo organiza sua experiência tensa e tumultuada do 

passado a partir de uma condição presente diversa, caracterizada justamente pela estabilidade 

de um narrador que ocupa uma posição sobrelevada, alheia ao fluxo temporal.  Há, pois, um 

princípio estruturador do tempo constituído a partir de uma intenção presente que se destaca 

do próprio tempo para poder observá-lo. 

Algo semelhante pode ser visto em João Vêncio: os seus amores, romance de Luandino Viei-

ra que guarda mais similaridades com Grande sertão: veredas, a começar pelo narrador, uma 

figura popular semiletrada que tece sua autobiografia diante de um pseudo-interlocutor letra-

do. A condição de detentos em que ambos se encontram cria uma espécie de estancamento do 

fluxo do tempo e da vida, de modo semelhante ao que ocorre com Riobaldo em sua condição 

de “range rede”.
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Ao ser questionado sobre o processo criativo empregado na composição de Nós, os do Maku-

lusu, Luandino Vieira confirma que o livro foi escrito em apenas uma semana, de 16 a 23 de 

abril de 1967, no campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, conforme a indicação 

no final do romance. E acrescenta: “Foi escrito de um só jacto”, isto é, “foi escrita de uma só 

vez, com os intervalos naturais, humanos” (apud LABAN et alii, 1980, p. 30-31).

A afirmação de Luandino a respeito dessa escrita “de um jacto” poderia parecer fortuita, um 

mero informe extratextual típico dos almanaques de efemérides literárias. O autor assevera, 

contudo, que, ainda que não o tenha planejado, trata-se de seu romance em que o assunto de 

que se compõe a narrativa está mais intensamente relacionado com a forma narrativa em que 

foi vazado (apud LABAN et alii, 1980, p.32). E o tema precípuo do romance, bem o sabemos, 

é o conflito de independência que divide a família de colonos portugueses. Como cerne temá-

tico capaz de dilacerar a própria forma do romance, o conflito impede que se crie uma inten-

ção presente ou um ponto privilegiado de observação a partir do qual se pudesse organizar o 

fluxo temporal. Como nos informa uma cantiga ouvida por Mais-Velho na infância, a guerra 

leva-nos os olhos e o resto: “Perdi meus olhos na guerra / Com eles tudo perdi...” (1985, p.  

57). 

Carelli (2003, p. 187), analisando com precisão os recursos linguísticos ou/e estilísticos a que 

recorre Luandino Vieira para representar, dentro do possível, esse mundo fragmentado pelos 

efeitos catastróficos da colonização e da guerra, observa o predomínio da parataxe sobre a hi-

potaxe. Em outras palavras, tem-se um texto em que a justaposição de orações, sobrepondo-se 

às associações estabelecidas por nexos lógico-causais, permite a passagem de uma ideia a ou-

tra ou de um tempo a outro de forma imediata, ou seja, pela livre associação.

Para Meyerhoff, o recurso à livre associação como procedimento de escrita desencadeia “um 

simbolismo ou imagística no qual as diferentes modalidades de tempo – passado, presente e 

futuro – não sejam serial, progressiva e uniformemente ordenadas e sim sempre inextricável e 

dinamicamente associadas e mescladas umas às outras” (1976, p. 22). É o que se vê em Nós,  

os do Makulusu desde o primeiro parágrafo do romance, no qual o narrador opera uma trans-

posição extremamente sutil em direção ao passado, sugerida pelo movimento ondulante do 

caixão em que vai o corpo do irmão. Conduzido por pessoas de alturas diferentes, Mais-Velho 
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tem a impressão de que o esquife52 se alteia e se abaixa, parecendo descrever um movimento 

ondulante de um barco, ou, mais precisamente, do barco em que estiveram juntos no passado:

Levado por quatro mãos que são de alturas, andares, passos, sentimentos di-
ferentes e ensinam no caixão ondular de barco em mar de calema e o Mani-
nho deve de estar mareado, era isso, mareado e eu disse-lhe então:
_ Cagunfas! (1985, p. 13).

Trata-se, portanto, da possibilidade de deslocamentos temporais bastante livres que ora recu-

am e ora avançam, ou, nas palavras do autor, de um “Fluxo de memória que, por um lado, 

como fluxo de memória, se alimenta do passado e, por outro lado, tem avanços, digamos irre-

ais sobre o futuro” (apud LABAN et alii, 1980, p. 32).

Como veremos a seguir, tanto o recuo quanto o avanço temporal deslocam-se ao longo da li-

nha espacial extremamente frágil e sutil percorrida pelo cortejo fúnebre de Maninho.

4.3 Makulusu, o caminho das cruzes

Antes mesmo de tomarmos contato com a desconcertante prosa de Nós, os do Makulusu, cha-

ma-nos a atenção a presença, já no título, de um topônimo quimbundo, Makulusu, apresenta-

do em sua ortografia antiga.53 Segundo informação de Lobo (1967, p. 207), o termo, nome de 

um antigo musseque de Luanda, pode ser traduzido para o português como “cruzes”. O nome 

foi aplicado ao local pelo fato de os portugueses terem instalado ali, em tempos remotos, o 

Cemitério do Alto das Cruzes, cenário do último bloco narrativo de Nós, os do Makulusu. As-

sim, o caminho percorrido pelo féretro de Maninho, personagem nuclear do romance, é, lite-

ralmente, uma Via Crúcis, um caminho das cruzes.

Paradoxalmente, o Makulusu é tanto o espaço idílico da infância, o cenário da celebração do 

pacto de comunhão que, a exemplo do pronome do título do romance, uniu os quatro amigos, 

quanto o espaço que oferecerá o seu chão para a transformação definitiva do corpo de Mani-

nho em pó.

52 A palavra ‘esquife’, aqui empregada como sinônimo de urna funerária, encaixa-se perfeitamente à 
imagem usada por Luandino Vieira, pois também pode designar uma “pequena embarcação usada para 
o serviço a embarcações maiores” (HOUAISS, 2002, verbete ‘esquife’).  
53 Utilizaremos sempre a grafia Makulusu, adotada por Luandino Vieira, embora seja corrente, hoje em 
dia, a forma aportuguesada Maculusso.
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Os quatro primeiros blocos narrativos54 funcionam, assim, como uma espécie de roteiro per-

corrido pelo narrador enquanto acompanha o féretro de Maninho, ocorrido em um dos poucos 

dias explicitamente definidos pelo narrador: 24 de outubro de 1963 (1985, p. 15). Cada um 

desses blocos assinala a passagem do cortejo fúnebre por um local específico do bairro, como 

se fossem estações da Via Crúcis que se percorre: a Rua dos Mercadores (primeiro bloco), a 

Rua das Flores (segundo bloco), a igreja de Nossa Senhora do Carmo da Ingombota (terceiro 

bloco) e o Cemitério do Alto das Cruzes (quarto bloco). 55

Seria errôneo imaginar que a disposição da narrativa em tais passos pudesse servir como uma 

espécie de esteio estrutural diante da evidente fragmentação temporal experimentada pelo nar-

rador. O próprio termo ‘musseque’, que significa literalmente “lugar de areia” (HOUAISS, 

2002, verbete ‘musseque’) nos sugere a ideia de que a tênue linha espacial do Makulusu que 

une a infância e a morte pode ser facilmente dispersa pelo próprio deslocamento do passado e 

do futuro. 

A ideia de um caminho percorrido tanto pelo passado quanto pelo futuro já se encontra prefi-

gurado na epígrafe em quimbundo utilizada por Luandino Vieira: “... mukonda kutuatundu 

kiá, kî tutena kumona-ku dingi kima. O kima, tu-kisanga, kiala ku tuala um ia” (1985, p. 11; 

em itálico no original).56 Trata-se do fragmento de um missosso, narrativa tradicional angola-

na que se caracteriza,  dentre outros elementos, pela presença de uma fórmula de abertura, 

‘eme ngateletele’, que, segundo indicação do próprio Luandino Vieira, significaria algo como 

“reunir vários tempos” (apud PERES, 1997, p. 23). No missosso de que foi extraída a epígra-

fe, tem-se justamente uma imagem figurada do passado e do futuro caminhando juntos por 

uma mesma estrada. Eis a estória:   

Dois homens caminhavam numa estrada quando encontraram um vendedor 
de vinho de palma. Os viajantes pediram-lhe vinho e o homem prometeu sa-
tisfazê-los mas com uma condição: de lhe dizerem os seus nomes. Um deles 
falou: – Chamo-me De onde venho. O outro: – Para onde vou. O homem 
aplaudiu o primeiro nome e reprovou o segundo, negando a Para onde vou o 
vinho de palma. Começou uma discussão e dali saíram à procura do juiz, que 
ditou logo a sentença. O vendedor de vinho de palma perdeu. ‘Para onde 

54 Valemo-nos da expressão ‘bloco narrativo’, uma vez que as cinco divisões de que se compõe o ro-
mance não são numeradas nem nomeadas pelo autor como ‘capítulos’. 
55 Os quatro locais por que passa o féretro de Maninho existem de fato.
56 “Porque de onde viemos nada mais há para ver. O que procuramos está lá para onde vamos” (Apud 
VIEIRA, 2004, p. 155). 
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vou’ é quem tinha razão, porque de onde viemos já nada se pode obter e,  
pelo contrário, o que se puder encontrar está para onde vou (1964, p. 465).   

4.3.1 ‘De onde viemos’

No terceiro bloco narrativo de Nós, os do Makulusu, o cortejo fúnebre de Maninho é conduzi-

do para a igreja de Nossa Senhora do Carmo, um dos templos barrocos mais antigos de Luan-

da. Pela primeira vez, o itinerário deixa o espaço aberto das ruas, mais próximo da natureza 

tropical africana. A atmosfera eclesiástica traz à memória de Mais-Velho as palavras do prior 

que lhes concede a  bênção antes  da partida da família  para Luanda:  “_ Vão para África, 

então? O Paulo decidiu-se? Não erra lá muito bom parroquiano... não ia à missa... Para África, 

anh!? Para a terra dos prretinhos, civilizarr os prretinhos?...” (1985, p. 62).

A ironia do eclesiástico a respeito do pai (Paulo), católico pouco praticante, deixa entrever, 

além do ideário colonialista, a antecipação de que aquela família que se deslocará para a Áfri-

ca com o intuito de “civilizarr os prretinhos”, segundo as justificativas oficiais, passará ela 

própria por um processo de africanização, ou, como pejorativamente se dizia, de ‘cafreniza-

ção’57 e perda de sua cultura original europeia. 

A dissolução da origem portuguesa pode ser vista no episódio em que Mais-Velho, dentro da 

igreja, passa a descrever uma antiga fotografia de família, desbotada pelo tempo, manchada 

pela umidade e com a indicação de quando foi tirada: “1 de janeiro de mil novecentos e trinta 

e qualquer coisa esbatida num pingo de água à toa” (1985, p. 71). A imagem não deixa dúvi-

das: a origem europeia, sujeita ao tempo e ao contato com o outro, torna-se cada vez mais lí-

quida e mais turva. 

Mas a passagem da origem portuguesa para o novo contexto histórico-cultural não se dá de 

modo abrupto, exigindo uma ritualística própria, pois, como afirma Mais-Velho, “filho de co-

lono tem de aprender os ritos e os mitos” (1985, p. 101). É o que se pode ver no episódio ini-

57 O termo ‘cafre’, do árabe kafr, o “infiel” ou o “não-muçulmano”, utilizado originalmente para os in-
divíduos de um grupo banto não islamizado do sudoeste da África, passou a designar qualquer indiví-
duo negro nessa condição e, pejorativamente, todo “indivíduo rude, ignorante” (HOUAISS, 2002, ver-
bete ‘cafre’). Donde também ‘cafrenização’, também pejorativo, como aquisição de hábitos e costu-
mes de povos considerados incivilizados pelos europeus.



128

ciático da caverna do Makokaloji, espécie de útero africano no qual mergulham Mais-Velho, 

Maninho, Paizinho e Kibiaka para realizarem, ali, um pacto de união que os transformará em 

Nós, os do Makulusu.

A ideia de que se trata de um novo nascimento fica explícita quando o narrador compara a en-

trada da caverna a uma “vagina da terra, barroca descabassada por nós.” Lá, os quatro meni-

nos derramam o seu sangue e fazem um juramento de fidelidade, emergindo depois não mais 

como quatro indivíduos isolados, mas como um grupo que se supõe indissolúvel.    

Como todo ritual de consagração, o pacto infantil tem uma simbologia própria que se espraia 

por todo o romance, ora reiterando determinados pontos, ora servindo justamente de contra-

ponto ao juramento feito, que não será mantido. É o caso, por exemplo, das imagens associa-

das ao sangue, derramado voluntariamente pelo quarteto no Makokaloji, como sinal de fideli-

dade, e por Maninho, no momento de sua morte, índice já da desintegração do grupo. Algo se-

melhante pode ser dito a respeito do juramento de que sempre lutarão juntos, feito diante das 

armas de brinquedo: “ — Juro sangue-cristo, hóstia consagrada, cocó de cabrito, não fugir de 

nada! (1985, p. 42).

A heterogeneidade do grupo atesta a vontade de se criar não apenas um espaço comum, mas 

um futuro em que as diferenças não sejam motivo de atritos constantes. Assim, podem fazer  

parte do mesmo rito, do mesmo renascimento, figuras diferentes como Mais-Velho e Mani-

nho, brancos e filhos de colonos portugueses; Paizinho, o meio-irmão mestiço, filho do pai 

com uma negra angolana; e Kibiaka, o negro angolano, filho da terra. Nesse sentido, a descida 

conjunta ao Makokaloji, ao ventre africano, pode ser entendida como um processo de esqueci-

mento das origens distintas com o intuito de se assegurar um futuro comum. 

O contraste entre a imagem da fotografia de família, a apontar para uma origem que aos pou-

cos se desbota, e a sagração do pacto de união futura feito no Makokaloji remete-nos, nova-

mente, à sugestão dada pela epígrafe de que o importante não é o ‘de onde viemos’, mas o 

‘para onde vamos’. Mas o que nos espera por lá?
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4.3.2 ‘Para onde vamos’

Podem-se reconhecer em Nós, os do Makulusu duas modalidades distintas de investida sobre 

o futuro. No primeiro caso, que podemos chamar de futuro do pretérito, o ponto de que parte a 

narração desloca-se para o passado e, de lá, passa a relatar eventos situados temporalmente à 

frente desse ponto, mas anteriores ao dia do enterro de Maninho. Bastante frequente, tal mo-

dalidade assoma à narrativa, na maioria dos casos, como uma revelação paradoxal do desco-

nhecimento de algo que ainda está por acontecer. Os exemplos são inúmeros:

“Mas agora ainda não, ainda o buraco não foi feito e o sangue correu...” (1985, p. 30).

“O sol me xaxata na rua e eu ainda não sei que vou ir na mãe Marijosé dar encontro 

nas flores brancas dos morto que me dará” (1985, p. 41).

“E és tu, leal companheira para sempre adiada, és tu quem vai ficar toda a vida com os 

olhos secos e eu ainda não sei, tu não sabes, o Maninho não sabe...” (1985, p. 72).

Tal modalidade assemelha-se a um procedimento narrativo de que se vale Riobaldo, narrador 

de Grande sertão: veredas, que conhece de antemão tudo aquilo que será relatado a seu ou-

vinte e se refere a eventos ainda não expostos na narrativa como se ainda não tivessem ocorri-

do de fato. Diz ele:  “Ah, eu estou vivido, repassado. Eu me lembro das coisas, antes delas 

acontecerem” (ROSA, 1967, p. 27), ou seja, lembra-se das coisas antes que elas aconteçam 

para a realidade do texto que ele tece.

Não foi por acaso que classificamos essa primeira modalidade de avanço sobre o futuro como 

um ‘futuro do pretérito’. Nossa intenção ao optar por um nome gramatical foi chamar a aten-

ção para o seu caráter linguístico e para o fato de que se trata de uma experiência que se reali -

za, sobretudo, dentro e a partir do texto. 

Diferentemente da primeira, a segunda modalidade de avanço sobre o tempo caracteriza-se, 

no romance Nós, os do Makulusu, por um deslocamento para um ponto à frente do dia do fu-

neral de Maninho. Estamos, pois, em um plano de futuro que já não é apenas linguístico, im-



130

plicando um processo premonitório que, apesar de fictício, é associado por Luandino Vieira 

ao próprio curso da História. Diz ele:

Há uma espécie de premonição. Isso é o que, em termos de estrutura narrati-
va, penso que seja o sentido histórico. A visão da história que faz com que o  
narrador invente e minta em relação ao futuro que ele ainda não conhece, 
mas que põe como se já soubesse que vai suceder assim (apud LABAN et  
alii, 1980, p. 32).

O primeiro exemplo significativo pode ser dado pelo episódio em que Mais-Velho projeta-se 

dez anos em direção ao futuro, momento em que se encontra com a irmã caçula, Maria, em 

Portugal. É significativo o fato de Mais-Velho estar ausente de Angola por essa altura, 1973, 

momento de intensificação dos combates pela independência. Tal ausência parece confirmar 

as críticas feitas por Maninho ao irmão mais velho, com seus preceitos que não passam de 

uma “moralzinha para uso próprio” (1985, p. 14), baseados em um marxismo de muitas pala-

vras e pouca ação, ou mesmo ações contraditórias, como nos informam as ironias do irmão 

caçula: “Lês Marx e comes bacalhau assado, não é? Não te deitas com negras nem mulatas” 

(1985, p. 28).

Além disso, Mais-Velho, que, por coerência ao seu próprio discurso, deveria engajar-se às lu-

tas de independência, como Paizinho e Kibiaka, encontra-se no futuro justamente em compa-

nhia da personagem que representa o repúdio máximo aos valores africanos. Nascida já em 

Angola, em São Paulo de Luanda,58 a irmã caçula vangloria-se por ter conseguido alterar sua 

certidão de nascimento, eliminando a palavra Luanda, “que cheira a catinga, a negros, a co-

merciantes, a fuba, a escravos e sangue” (1985, p. 49), e acrescentando “da Assumpção”. Des-

sa forma, ao menos do ponto de vista burocrático, ela se faz passar por portuguesa e inverte o 

caminho seguido pelos pais e pelos irmãos mais velhos. O fenômeno de exclusão do termo 

português de seu documento de registro pode ser confrontado ainda com o que ocorre com o 

nome da igreja de Nossa Senhora do Carmo, que, devido ao local em que foi construída, teve 

adicionado a seu nome um termo africano, tornando-se Nossa Senhora do Carmo da Ingom-

bota.

As investidas em direção ao futuro atingem seu ponto mais tenso no quarto bloco narrativo, 

momento em que o cortejo de Maninho chega a seu destino final, o Cemitério do Alto das 

58 São Paulo de Luanda é o nome oficial da capital angolana.
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Cruzes.59 A sequência desenvolvida neste espaço toma como ponto de partida as palavras li-

túrgicas tradicionalmente proferidas em cerimônias fúnebres: Memento homo, quia pulvis es,  

et in pulverem reverteris. 

A mesma frase latina já servira de mote para o “Primeiro Sermão da Quarta-Feira de Cinzas”, 

um dos mais conhecidos do padre Antônio Vieira. O desenvolvimento dado pelo jesuíta é in-

teressante por coincidir, ao menos em um aspecto, com as reflexões de Mais-Velho. Trata-se 

justamente da imagem do pó como índice da precariedade de nossa existência ao longo dos 

tempos, unindo nossa origem e nosso destino em um mesmo e contínuo processo de desinte-

gração. Diz Antônio Vieira: “O homem, em qualquer estado em que esteja, é certo que foi pó 

e há-de tornar a ser pó. Foi pó e há-de tornar a ser pó? Logo é pó. Porque tudo o que vive nes-

ta vida, não é o que é, é o que foi, é o que há-de ser” (1951, p. 173).

Luandino Vieira, leitor declarado de Antonio Vieira, também promoverá, a partir da citação 

litúrgica, uma espécie de união dos tempos, mas sob o signo da ironia e da dessacralização. 

Esta se dá pelo trocadilho erótico composto pelo narrador ao associar pulvis, o pó da citação 

latina, a púbis. O trocadilho não apenas dessacraliza o caráter litúrgico da cerimônia, mas es-

tabelece uma aproximação entre a morte (pulvis) e o nascimento (púbis). Tal aproximação, 

evidentemente, não é fortuita e está acompanhada de uma das imagens mais fortes do livro: a 

de Maninho exposto como escultura.

De súbito, a memória de Mais-Velho abandona o cemitério e voa para uma exposição de arte 

surrealista realizada em 1953 no Palácio dos Fantasmas, antiga sede administrativa colonial 

localizada na Rua das Flores. Considerando a exposição insatisfatória, Mais-Velho salta em 

direção ao futuro e apresenta-se como “irmão dum alferes morto da guerra de Angola”, dese-

joso de expor ali uma escultura. Ironicamente, o nome da escultura, “Deus, Pátria e Família” 

(1985, p. 105), zomba de valores caros ao conservadorismo salazarista (e à direita de todos os 

cantos).60 Pela proposta, o governador cortaria a fita de abertura da exposição, que poderia ser, 

paradoxalmente, “uma fita de metralhadora ou o umbilical cordão de uma mulher” (1985, p. 

59 A imagem do cemitério como destino final e incontornável é bastante comum na cultura popular, 
como o atestam os letreiros comumente afixados nas entradas desses locais: ‘Nós que aqui estamos 
por vós esperamos’, ‘Eu fui o que tu és e tu serás o que eu sou’ (Dito por uma caveira), ‘Não choreis, 
pois logo estaremos juntos’ etc.
60 O título lembra, por exemplo, o nome da TFP, “Tradição, Família e Propriedade”, organização cató-
lica brasileira de extrema-direita.
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104). E, na sala de exposição, a escultura: Maninho, preso por correntes de escravo, a flutuar 

dentro de um enorme útero feito de plástico branco made in USA e repleto não de liquido am-

niótico, mas de cerveja. Assim, Maninho é, a um só tempo, aquele que morre em decorrência 

da guerra e aquele que vai nascer sob o signo do imperialismo.

A terrível imagem de Maninho sendo gestado em um útero de cerveja, atado por um cordão 

umbilical que pode ser um feixe de balas de metralhadora, como a fita inaugural da exposição, 

leva-nos a refletir sobre as expectativas a respeito de Angola, país então nascituro. Whitrow 

(1993, p. 17), analisando as relações entre o tempo e a cognição, observa que, ao nascermos, 

somos desprovidos de memória; tudo é ainda uma enorme expectativa, que a experiência coti-

diana transformará, por seu turno, em memória. A imagem de Maninho como um enorme fe-

to-cadáver parece inverter essa lógica, servindo alegoricamente como o emblema de um país 

que já nasce assinalado por estigmas da violência. Não por acaso, a descrição da escultura en-

cerra-se com a seguinte frase de Mais-Velho: “O sono na história vai parir mais monstros” 

(1985, p. 105).

* * *

Resta comentar o quinto bloco narrativo do romance, que difere dos demais por se desenvol-

ver antes de o narrador empreender sua caminhada pela Via Crúcis do Makulusu, ou seja, an-

tes de ter início o féretro de Maninho. Trata-se de um recuo narrativo que se relaciona com a 

expectativa criada a respeito de uma possível aparição de Paizinho no funeral. Mais-Velho, 

tentando avisar Paizinho da morte de Maninho, sem querer, revela à polícia política o escon-

derijo do meio-irmão, que vive então na clandestinidade.  Se a vontade não é a do traidor, o 

efeito da atitude impensada é o mesmo que a traição. Dessa forma, a morte de Maninho de-

sencadeia, pelo intermédio involuntário de Mais-Velho, a prisão e provável morte de Paizi-

nho. Pode-se dizer que a última tentativa de Mais-Velho de reunir ‘nós, os do Makulusu’ aca-

ba por ser o golpe final desfechado contra a união do grupo, levando o narrador à constatação 

de que de “Nós, os do Makulusu, só eu restei” (1985, p. 111), confirmada pela interrogação fi-

nal do livro, destacada em um parágrafo, como se servisse de epitáfio para a união celebrada 

no Makokaloji, nos longes da infância, e que, em função da guerra, encontrou seu fim: “Nós, 

os do Makulusu?” (1985, p. 148; grifo nosso).61

61 Luandino Vieira observa a Laban a existência de uma gralha nas primeiras edições portuguesas, nas 
quais essa frase final foi publicada como uma afirmativa, com evidente alteração do sentido de dúvida 
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4.4 “Não consultes dicionários”:62 o bilinguismo e as “palavras mussecadas”63

Não poderíamos deixar de abordar nesse trabalho uma questão de extrema importância para a 

obra de Luandino Vieira: o bilinguismo que se estabelece entre o português e o quimbundo. 

Mas não consultes dicionários. O sentido de bilinguismo que aqui empregamos difere do sen-

tido que os dicionários comumente trazem para o termo, justamente porque a forma como o 

bilinguismo se apresenta na obra de Luandino Vieira nada tem de convencional. A noção mais 

comumente apresentada pelos dicionários é a de paralelismo linguístico entre duas línguas ou 

entre dois registros distintos de uma mesma língua, com alternância de uso, seja por toda uma 

comunidade, seja por um único indivíduo.64

Diferentemente do que em geral se vê nas obras de temática colonial escritas por autores euro-

peus (ou mesmo por autores nacionais de cunho regionalista), o bilinguismo dos textos de Lu-

andino Vieira não é apenas um pano de fundo com que se busca criar um efeito de cor local 

ou de exotismo. Tanto assim é que, nas primeiras edições de seus livros, o autor fez questão 

de que não se publicassem glossários com traduções  para o português  das palavras  e ex-

pressões em quimbundo.65 Assim, a língua africana impunha-se ao leitor como um fenômeno 

inquestionável, exatamente como Angola acabaria por se impor como nação livre do jugo co-

lonial português.

Para Memmi, o bilinguismo colonial deve de fato ser visto e entendido como uma “dilacera-

ção essencial do colonizado” (1977, p. 96), obrigando-o a dominar, além do seu próprio idio-

ma, o idioma do colonizador, e acrescenta: “Munido apenas de sua língua, o colonizado é um 

estrangeiro dentro de seu próprio país (1977, p. 97).

pretendido pelo autor. Ver LABAN et alii, 1980, p. 32.
62 Repetimos aqui o conselho dado por Bentinho aos leitores de Dom Casmurro logo no primeiro capí-
tulo do romance.
63 Expressão de Luandino Vieira (1985, p. 63).
64 Como acepção geral do termo, Dubois o define como “situação linguística na qual os falantes são le-
vados a utilizar alternativamente, segundo os meios ou as situações, duas línguas diferentes” (1978, p.  
87; grifo nosso).  
65 Em João Vêncio: os seus amores, o autor, com ironia, inclui no final do texto uma espécie de voca-
bulário intitulado “Apontamentos para um glossário para uso exclusivo do autor” (1987, pp. 91-106).
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Esse processo de dilaceração linguística propiciaria uma hierarquização dos registros linguís-

ticos, com evidente prejuízo para o colonizado e sua língua. Sob esse prisma, o pacto firmado 

pelos do Makulusu no Makokaloji reafirma-se como um momento de eliminação das diferen-

ças, uma vez que foi sagrado tanto em português quanto em quimbundo.

Outra manifestação importante do quimbundo pode ser vista pela reiteração constante do dita-

do popular “kala sanji, uatobo, kala sanji” (1985, p. 13; em itálico no original).66 A exemplo 

do bordão riobaldiano sobre o diabo e o redemoinho, o provérbio popular sobre a galinha de-

savisada, presente desde a primeira página do relato de Mais-Velho, retorna desavisadamente 

ao relato em várias ocasiões. Tal fato não apenas faz ecoar pelo texto as palavras em quim-

bundo, mas serve de presságio a uma série de eventos cruciais para o enredo, como a própria 

morte de Maninho, dando a ideia de que sempre há um futuro que já é sabido. E é justamente 

o quimbundo que o apresenta. 

Sobre o uso do quimbundo, deve-se destacar, ainda, a importância do uso de epígrafes nessa 

língua, fenômeno recorrente na obra de Luandino Vieira. Trata-se, em geral, de provérbios, 

como “Monandengue, pange ia dilaji” (1974, p. 13)67 ou fragmentos de estórias tradicionais, 

como a epígrafe de  Nós, os do Makulusu, mencionada anteriormente.  Como preâmbulo às 

narrativas, tais epígrafes anunciam não apenas pontos temáticos das narrativas que acompa-

nham, mas o próprio registro linguístico utilizado para sua escrita.

Um exemplo do alto grau de apropriação da língua do outro na obra de Luandino Vieira pode 

ser dado pela epígrafe de “Estória d’água gorda”, segundo relato de No antigamente, na vida: 

“Mutu, nzoji; nzoji, mutu”, atribuída a “Salambiô, o xalado” (1974, p. 73). Ao pesquisarmos a 

expressão no glossário, descobrimos atônitos que se trata de uma versão em quimbundo para a 

famosa frase de Shakespeare: “nós somos da mesma matéria de que são feitos os sonhos”,68 

um dos muitos recursos a conferir universalidade poética e política ao romance de Luandino.

Há que se observar, contudo, que a incorporação do quimbundo como parte fundamental da 

matéria-prima linguística da literatura de Luandino Vieira não se limitou a uma mera transcri-

ção literal de palavras e expressões africanas em um texto escrito em português. O próprio au-

66 “Galinha na engorda feliz, não sabe que tem domingo” (1985, p. 13).
67 “As crianças são irmãs dos loucos.”
68 “We are such stuff  as dreams are made on.”
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tor reconhece que se viu diante de um impasse após escrever Luuanda, livro em que a incor-

poração de registros orais dos musseques se faz evidente pela primeira vez. Tal hesitação di-

zia respeito ao temor de que sua literatura se limitasse a fazer um “registo magnético” da fala 

popular, que pode até constituir um “documento sociológico, mas que não é literatura” (apud LABAN 

et alii, 1980, p. 27).

Foi justamente por essa altura que Luandino Vieira tomou conhecimento da obra de Guima-

rães Rosa, cuja leitura seria considerada pelo angolano uma verdadeira “revelação”. Diz ele: 

E então aquilo para mim foi uma revelação. Eu já sentia que era necessário  
aproveitar  literariamente  o instrumento falado dos personagens,  que eram 
aqueles que eu conhecia, que me interessavam, que reflectiam – no meu pon-
to de vista – os verdadeiros personagens a pôr na literatura angolana. Eu só 
não tinha ainda encontrado era o caminho. Eu sabia qual não era o caminho.
69 

A leitura de Guimarães Rose trouxe-lhe, pois, a certeza de que a transgressão do registro ofi-

cial da língua não poderia ser feita apenas por uma repetição mimética de fragmentos da lín-

gua do outro na língua dominante. Segundo Luandino, a experiência mostrou-lhe que o que 

deveria ser buscado na fala do povo   

eram os mesmos processos com que ele constrói a sua linguagem, e que – se 
eu fosse capaz, creio que não fui capaz –, mas se fosse capaz de, utilizando 
os mesmos processos conscientes ou inconscientes de que o povo se serve 
para utilizar a língua portuguesa, quando as suas estruturas lingüísticas são, 
por exemplo, quimbundas, que o resultado literário seria perceptível porque 
não me interessavam só as deformações fonéticas, interessava-me a estrutura 
da própria frase, a estrutura do próprio discurso, a lógica interna desse dis-
curso” (apud LABAN et alii, 1980, p. 27-28).

Para tanto, não bastaria, evidentemente, um conhecimento apenas superficial da língua, de-

vendo a transgressão linguística, portanto, basear-se no conhecimento profundo da língua, e 

não no seu desconhecimento. “Isso é a lição de Guimarães Rosa: os atropelos que se possam 

fazer à língua clássica, à língua erudita, no sentido de propor uma linguagem mais popular, 

têm que ser atropelos que se fazem por conhecimento muito íntimo da língua e não por seu 

desconhecimento” (Apud LABAN et alii, 1980, p. 29).   

A necessidade de se transgredir a própria língua em que se escreve, ao menos em seus regis-

tros formais, permite-nos aproximar a obra de Luandino Vieira do conceito de literatura me-

69 O autor refere-se à leitura de Sagarana.
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nor,70 proposto por Deleuze & Guattari (2003) a partir do estudo da língua literária de Kafka. 

Dizem eles: “Uma literatura menor não pertence a uma língua menor, mas, antes, à língua que 

uma minoria constrói numa língua maior” (2003, p. 38). No caso de Kafka, por exemplo, “a 

impossibilidade de escrever de outra maneira senão em alemão”, provocaria um “sentimento 

de uma distância irredutível em relação à territorialidade primitiva checa” (2003, p. 38).

Uma das características da literatura menor, portanto, residiria no fato de expressar-se em uma 

língua “afectada por um forte cociente de desterritorialização.” (2003, p. 38). Para Deleuze & 

Guattari, o processo de desterritorialização da língua torna-se inevitável quando se verifica a 

conjugação de três impossibilidades: a impossibilidade de não escrever (um escritor só o é se 

de fato escreve); a impossibilidade de se escrever na língua dominante (por não oferecer ins-

trumental de expressão suficiente ou adequado para aquele autor); e a impossibilidade de se 

escrever de outra maneira (não há outra base linguística de que se possa partir).

Paradoxalmente, é preciso intensificar a desterritorialização da língua para recriá-la como ins-

trumento de expressão dessa literatura menor. É justamente esse o caso do alemão tcheco-ju-

daico de Kafka, dado por Deleuze como exemplo, mas também, como postulamos, o do por-

tuguês sertanejo de Rosa ou o do português mussecado de Luandino Vieira. Da mesma forma 

como só se sai do sertão entrando por ele adentro, ou ainda, da mesma forma como só se aca-

ba com a guerra guerreando-se, é preciso assassinar a língua para que ela sobreviva.  

Em Nós, os do Makulusu, a presença do bilinguismo como um fenômeno capaz de subverter o 

registro formal da língua do colonizador é potencializado pelo fato de o enredo desenvolver-

se em meio a uma família de colonos portugueses humildes que se muda para Angola.71 Nesse 

contexto, é evidente que o registro da língua portuguesa que com eles aporta em Luanda não é 

o da vernaculidade castiça, mas, como nos ensina Bandeira, o português da “língua errada do 

povo / Língua certa do povo” (1976, p. 106). Livre das amarras do letramento, em um ambi-

ente em que predomina a oralidade, o contexto geral será de interpenetração das duas línguas. 

Dessa forma, a contribuição do quimbundo para a escrita de Luandino Vieira não se limitará a 

um determinado número de citações da língua africana, seja em palavras soltas, seja em frases 

70 Embora o termo ‘menor’ (mineure) seja comumente empregado em português como indicativo de 
inferioridade, a acepção, aqui, é bem diversa, como veremos.
71 É justamente o caso da própria família de Luandino Vieira, cujo pai, português, instalou-se em Lu-
anda como sapateiro.
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completas, mas consistirá, sobretudo, no uso de estruturas linguísticas próprias da língua afri-

cana na escrita que se faz em língua europeia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Oh, mas que combate inextinguível é este entre o Tempo e os filhos dos Homens.” 

(Hermann Melville)
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Caminhos do contemporâneo

Em seu Livro dos seres imaginários, Jorge Luis Borges dedica duas páginas à descrição da 

“Fauna dos Estados Unidos”. Do grupo de animais ali descritos, chama nossa atenção o Goo-

fus Bird, “pássaro que constrói o ninho ao contrário e voa para trás, porque não lhe importa 

aonde vai, mas sim onde esteve” (1982, p. 73). À parte o que a imagem possa ter de irônica, o 

pássaro norte-americano, com sua obsessão pela própria origem, sugere-nos uma imagem in-

questionável de atavismo, uma vez que ele nada vislumbra além de sua própria origem.

Em um sentido determinista quase oposto, Quelemém, o compadre kardecista de Riobaldo, re-

comenda ao narrador de Grande sertão: veredas que volte seu olhar para frente, ou seja, para 

o futuro, buscando despertar-lhe a confiança no progresso positivo da História.

Nesse contexto adverso, dividido entre um olhar exclusivamente passado e um olhar exclusi-

vamente futuro, o contemporâneo emerge como uma possibilidade de se refletir sobre o tem-

po, sem se deixar levar por um determinismo atávico, como o do goofus bird, ou por um de-

terminismo preso à ideia evolucionista de progresso, como o de Quelemém. Cabe então per-

guntar: o que é o contemporâneo?

Buscando responder a essa pergunta, Agamben recorre a uma definição dada por Nietzsche 

em suas “Considerações intempestivas”. Diz o filósofo alemão: “O contemporâneo é o intem-

pestivo” (apud AGAMBEN, 2009, p. 58). É mister, contudo, perguntar: intempestivo com re-

lação a quê? A uma cultura histórica do presente, responderia Nietzsche. Para ele, o apego ao 

tempo presente, longe de ser uma condição favorável à percepção, constituiria um empecilho 

à compreensão do próprio tempo em que se vive. A luminosidade excessiva do presente nos 

obriga a guardar certa distância dele, sob pena de termos o olhar ofuscado por ele. Logo, a 

proposta de contemporaneidade de Nietzsche é da ordem da “desconexão” e da “dissociação” 

(apud AGAMBEN, 2009, p. 58), possibilitando a Agamben uma conclusão paradoxal a res-

peito do pertencimento ou não à contemporaneidade: 

Pertence verdadeiramente a seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, 
aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas 
pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual;  mas, exatamente por isso,  
exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, 
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mais  do que os outros, de perceber e apreender seu tempo (AGAMBEN, 
2009, p. 59).

Para melhor elucidar sua proposta, Agamben vale-se de uma comparação baseada na fisiolo-

gia do olhar. Quando nos encontramos no escuro, nossas retinas acionam uma série de células 

(off-cells) que permitem a visão em ambientes de pouca luz. É a própria escuridão, portanto, 

que desencadeia o processo que nos permite enxergar em meio à obscuridade. Da mesma for-

ma, as trevas do tempo presente podem nos ensinar uma nova forma de visão capaz de vencer 

a obscuridade. Por outro lado, para enxergar as trevas do tempo presente, é preciso neutralizar 

o excesso de luminosidade, pois “Pode dizer-se contemporâneo apenas quem não se deixa ce-

gar pelas luzes do século e consegue entrever nessas a parte da sombra, a sua íntima obscuri-

dade” (AGAMBEN, 2009, p. 63-64).

Assim, da mesma forma como Zé Bebelo ensina a Riobaldo que só se pode sair do sertão “to-

mando conta dele adentro...” (1967, p. 275); e da mesma forma como Maninho ensina a Mais-

Velho que a única maneira de se acabar com a guerra é “fazer-lhe depressa, até no fim, gastá-

la toda, matar-lhe” (1985, p. 29); é a própria obscuridade do presente que nos ensina a nova 

forma de visão que nos permite enxergar no escuro.

Sob o signo do paradoxo, essa nova visão se realiza a partir de uma fratura ou de fraturas su-

cessivas da linearidade temporal. Dessa forma, pode-se dizer que “Aqueles que procuraram 

pensar a contemporaneidade puderam fazê-lo apenas com a condição de cindi-la em mais 

tempos, de introduzir no tempo uma essencial desomogeneidade” (AGAMBEN, 2009, p. 71).

Ao ser questionado sobre as contradições que caracterizam  Nós, os do Makulusu, especial-

mente manifesta pela participação de Maninho e Paizinho em lados opostos da guerra de inde-

pendência, Luandino Vieira atribui o fato ao próprio fluxo da história. Diz ele: “Não é por de-

terminação minha, é a história. E isso é que me parece ser, estar lá no livro, que é o fluxo da  

história” (apud LABAN et alii, 1980, p. 39). O sentido histórico, portanto, tal qual o entende 

Luandino Vieira, aponta não para as soluções sintetizadoras, mas para o contraditório,  ou, 

como vimos insistindo, para o paradoxo, dispositivo, segundo Guimarães Rosa, capaz de su-

prir as lacunas de nossa própria linguagem.



141

A esta altura, ousamos, à guisa de conclusão, fazer um reparo à afirmação de Ricoeur de que a 

narrativa, seja histórica, seja de ficção, promove uma “síntese do heterogêneo”. O que se vê, 

na verdade, como resultado da atividade narrativa, é uma reunião do heterogêneo, ou, mais 

propriamente,  a  instauração  do  heterogêneo  pela  associação,  no  texto,  de  elementos 

divergentes,  sem  que  haja,  contudo,  uma  síntese  apaziguadora  que  anule  a  divergência 

original,  ou  seja,  a  tendência  própria  da  heterogeneidade  que  é  possibilitar  o  convívio 

tensional entre elementos de natureza inconciliável, tratando, contudo, de preservar-lhes as 

diferenças.  Como  a  metáfora  viva,  também  a  narrativa  é  instaurada  pela  conjugação 

inesperada  de  elementos  irredutíveis  entre  si  e  sobrevive  ao desgaste  justamente  por  não 

deixar que a tensão estabelecida entre esses elementos se esvaia.

Com o intuito de nos esquivarmos das ideias de homogeneização e de resolução dos contrári-

os, uma e outra sugeridas pela palavra ‘síntese’, sugeriríamos sua substituição pelo conceito 

de “totalidade contraditória”, proposto por Cornejo-Polar (1996, p. 56). Para ele, a compreen-

são de literaturas como a latino-americana (e, acrescentaríamos por nossa conta, as africanas) 

não se perfazem por processos de homogeneização da diversidade, mas pela manutenção, em 

um mesmo corpo textual, do embate tenso e inevitável entre elementos distintos, por vezes 

contraditórios: colonizador e colonizado, assimilação e rejeição, oralidade e escritura, local e 

global etc. 

De certa forma, foi o que procuramos mostrar ao longo desse trabalho com as leituras de 

Grande sertão: veredas e Nós, os do Makulusu. E, por extensão, valorizar não apenas o traba-

lho literário de Guimarães Rosa e Luandino Vieira, mas o de todos aqueles que souberam e 

sabem reconhecer no híbrido, na mescla, no contraditório, não um índice de decadência e de-

gradação, mas a própria capacidade humana de se reinventar constantemente.

Afinal, como nos ensinam Guimarães Rosa, Luandino Vieira e seus comparsas, Riobaldo e 

Mais-Velho, tudo existe e não existe, tudo é e não é. Travessia.

∞
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