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RESUMO 

 

Esta dissertação aborda a leitura e interpretação das obras Grande Sertão: Veredas, de 

João Guimarães Rosa e Del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel 

de Cervantes Y Saavedra, focalizando certos aspectos ligados   às ações dos cavaleiros 

andantes Riobaldo, o jagunço de Rosa e don Quijote, o Caballero de Cervantes, as quais 

tiveram decisiva influência em seu estado de espírito melancólico. No embasamento 

teórico deste trabalho, valemo-nos da noção de melancolia, sistematizada por Kristeva e 

Freud, bem como os estudos da melancolia e da alegoria à luz do pensamento de  

Walter Benjamin. Este estudo concentra-se, sobretudo, no aspecto que denominamos de 

alegoria da circularidade, a qual permeia os dois romances, enquanto expressão de 

coisas inacabadas que sugere a idéia de movimentos de espiralamento. Percebeu-se que 

o retorno é consagrado em ambas as obras, a dizer diferente o igual, dito que consagra a 

diferença e fecha as portas para a repetição literal de sentido. Em tal compreensão esse 

movimento não pode ser concebido como metáfora do mesmo, pois sugere a travessia 

permanentemente infinda e tortuosa, o seu estatuto de repetição não se funda no 

encontro das duas pontas do novelo, porque gira no interior daquilo que repete como 

diferença e libertação.  
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RESUMEN 

 

 

Esta disertación aborda la lectura e interpretación de las obras Grande Sertão: Veredas, 

de João Guimarães Rosa y Del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel 

de Cervantes Y Saavedra, enfocando aspectos relacionados a las acciones de los 

caballeros andantes Riobaldo, el jagunço de Rosa y don Quijote, el Caballero de 

Cervantes, las cuales tuvieron decisiva influencia en su estado de espíritu melancólico. 

En la base teórica de este trabajo, investigamos la noción de melancolía, sistematizada 

por Kristeva y Freud, así como los estudios de la melancolía y de la alegoría a la luz del 

pensamiento de Walter Benjamin. Este estudio se concentra, sobre todo, en el aspecto 

que denominamos de alegoría de la circularidad, que permea las dos novelas, mientras 

expresión de cosas inacabadas que sugiere la idea de movimientos de espiralamento. Se 

percibió que lo retorno es consagrado en ambas las obras, es decir diferente el igual, 

dicho que consagra la diferencia y cierra las puertas para la repetición literal de sentido. 

En tal comprensión, ese movimiento no puede ser concebido como metáfora del mismo, 

pues sugiere la travesía que permanece inacabada y tortuosa, su estatuto de repetición 

no se honda en el encuentro de las dos puntas del ovillo, porque gira en el interior de 

aquello que repite como diferencia y liberación. 

 

Palabras-clave: Melancolia - Alegoria - Espiralamento - Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Somente na comunicação, na interação do 

                                                                       homem com o homem revela-se o homem 

                                                                         no homem para outros ou para si mesmo. 

 

    (Bakhtin, Problemas da poética de Dostoievski) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A linguagem e a vida são uma coisa 

só. Quem não fizer do idioma o 

espelho de sua personalidade não 

vive; e como a vida é uma corrente 

contínua, a linguagem também deve 

evoluir constantemente. Isto 

significa que como escritor devo me 

prestar contas de cada palavra e 

considerar cada palavra o tempo 

necessário até ela ser novamente 

vida. O idioma é a única porta para 

o infinito, mas infelizmente está 

oculto sob montanha de cinzas. 

 

                    (João Guimarães Rosa) 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação concentra-se em alguns aspectos das obras Grande Sertão: Veredas, 

de João Guimarães Rosa, publicado em 1956, e Del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 

Mancha, de Miguel de Cervantes Y Saavedra, de 1605, escritores da Literatura Brasileira e da 

Literatura Espanhola, respectivamente. A questão que nos propomos, com este trabalho, é 

empreender um estudo comparativo entre essas obras, observando como a narrativa rosiana 

dialoga com o romance de Cervantes1, mantendo uma relação de aproximação e 

distanciamento, jogo de semelhanças e diferenças. Nossa investigação gira em torno das ações 

dos cavaleiros andantes: do jagunço Riobaldo e de don Quijote, recorrentemente associadas à 

problemática da melancolia, enquanto expressão de coisas infindas que aponta para o 

movimento espiral dos romances. 

Em Origem do Drama Barroco Alemão, Walter Benjamin (1984) discute a alegoria 

também no campo da estética. Ele tomou a alegoria como a revelação de uma verdade oculta. 

Uma alegoria não representa as coisas tais como elas são; o que ela nos propõe é uma versão 

de como as coisas foram ou podem ser. O crítico alemão se distancia da retórica clássica ao 

acreditar que a alegoria se encontra “entre as idéias como as ruínas estão entre as coisas”. É 

nessa compreensão que ele pensa o dizer alegórico como expressão da melancolia: 

 

Se o objeto se torna alegórico sob o olhar da melancolia, ela o priva de sua vida, a 

coisa jaz como se estivesse morta, mas segura por toda a eternidade, entregue 
incondicionalmente ao alegorista, exposta a seu bel-prazer... o objeto é incapaz, a 

partir desse momento, de ter uma significação, de irradiar um sentido; ele só dispõe 

de uma significação, a que lhe é atribuída pelo alegorista. Ele a coloca dentro de si, e 

se apropria dela, não num sentido psicológico, mas ontológico. Em suas mãos, a coisa 

se transforma em algo de diferente, através da coisa, o alegorista fala de algo 

diferente, ela se converte na chave de um saber oculto, e como emblema desse saber 

ele a venera. (BENJAMIN, 1984, p. 205-206)  

 

Nessa direção, compreendemos que o alegórico também ultrapassa o caráter unívoco, 

na medida em que se lança para além do sentido primeiro do que ele afirma. E a sua 

afirmação gira em torno do diferente, e não da semelhança, diz diferente o igual, dito que 

consagra a diferença e fecha as portas para a repetição literal de sentido. Em tal compreensão, 

                                                
1 Esclarecemos que nestes estudos nos detivemos ao Primeiro Livro Del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, ficando o Segundo Livro Del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha como pretensão para 

estudos a posteriori.  
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pensamos ser possível associar o caráter alegórico ao princípio do eterno retorno, no sentido 

de que aquilo que permanece com o retorno é a recorrência do movimento inacabado e do 

desigual, repetição que se faz pela diferença ao romper com o idêntico. “O eterno retorno 

afirma a diferença, afirma à dessemelhança e o díspar, o acaso, o múltiplo e o devir. São 

eliminadas pelo eterno retorno precisamente as instâncias que jugulam a diferença”
2
 (Deleuze 

apud Pelbárt, 2007, p. 131).  

Ao que nos parece tudo em Grande Sertão: Veredas e em Del Ingenioso Don Quijote 

de la Mancha é uma travessia de coisas indiscerníveis. As ações dos personagens – Riobaldo 

e Quijote, cavaleiros andantes - giram em direção do sempre inacabado. As narrativas trazem 

subjacente à sua linguagem, uma espécie de desmistificação da plenitude do ser, da 

racionalidade soberana e da unidade em torno do sujeito, evidenciando a mobilidade como 

fundamento do humano em forma de alegoria circular. A alegoria da circularidade está 

associada ao problema da melancolia e ao próprio modo de ser das obras, que conjugados, 

colocam o sertão, a vida e valores legitimados socialmente dentro de movimentos intérminos, 

pasmando a própria condição do ser à sombra da mutabilidade.  

A alegoria da circularidade opera, tanto na narrativa de Rosa quanto na de Cervantes, 

em forma de espiralamento do círculo
3
, pois não se funda ao fim; é travessia num eterno 

retorno da diferença. O movimento circular nessas obras não pode ser concebido como 

metáfora do Mesmo, pois sugere à idéia de um movimento permanentemente infindo e 

tortuoso, o seu estatuto de repetição não se funda no encontro das duas pontas do novelo, 

porque gira no interior daquilo que repete como diferença e libertação. “O círculo só é uma 

metáfora do Mesmo quando vira uma modinha de realejo, um refrão (...), quando não é 

concebido como „suficientemente tortuoso‟.” (Peter Pál Pelbart, 2007, p. 143). A esse 

respeito, vejamos o que diz Rosa através da fala de seu personagem: “Coragem em mim era 

variável” (GSV
4
, p. 45), para enfim fazer significar o mundo e a condição humana como 

permanente “travessia”. Grande Sertão: Veredas trama, evoca, tudo convoca para dentro de 

um movimento espiral: “eu versava aquilo em redondos e quadrados” (Grifo nosso, GSV, 

                                                
2 Trata-se do eterno retorno do outro, e não do mesmo, movimento que não se reduz ao pensamento do idêntico e 

da visibilidade ao devir e ao caráter múltiplo da existência. Sobre esse ponto de vista leiamos o que nos diz 

Nietzsche (2005, 147, em Assim falou Zaratustra) acerca do movimento de reversibilidade da vida, onde nada se 

limita no fixo e na estagnação:  “(...) vagueio ainda por mares incertos; (...) bem posso olhar para trás e para 

diante, em nenhuma parte descubro o fim”.  
3 Adotamos a noção de “espiralamento do círculo” de Peter Pál Pelbárt (2007) presente em seu estudo sobre a 

filosofia deleuzeana.   
4 A partir de agora estaremos usando GSV para a abreviatura do nome do romance Grande Sertão: Veredas. 

Nestes estudos utilizamos esta edição: ROSA, João Guimarães, Grande Sertão: Veredas, 3ª edição, Editora José 

Olympio, Rio de Janeiro, 1963. 
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p. 30). Tudo em Rosa parece mesmo concorrer para o plano do não findado. O processo de 

rememoração na fala do narrador, a forte recorrência de palavras iniciadas por prefixo “re”, a 

expressão “meio” e a canção de Siruiz, sempre cantada por Riobaldo, são exemplos nítidos 

desta repetição. A inscrição desse jogo de vai-e-vem também percorre a narrativa de 

Cervantes, portal que faz pensar o mundo sempre aberto a permanentes renovações: “... y 

volvámonos atrás cincuenta pasos...” (Grifo nosso, DQ
5
, p. 462); “... allí se renovaron las 

maldiciones de los libros de caballerías” (ibídem, p. 529).  

Assim como em Grande Sertão: Veredas, em Don Quijote a voz narrativa chama à 

atenção para a história do homem em si mesmo, composto de seus amores e dissabores, de 

justiças e injustiças, de riquezas e pobrezas, de um comportamento desvariado camuflado por 

trás de uma suposta loucura. A criação literária é posta em discussão porque ambos os 

escritores, ao construírem suas narrativas fazem-nas costurando pedaços de retalhos, 

recorrendo a outras narrativas, para contar tanto as façanhas do Caballero de la Triste Figura 

de Cervantes: “... y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía de los sucesos  que a 

cada paso se cuentan... le trujo a la imaginación una de las estrañas locuras que buenamente 

imaginarse pueden” (DQ, p. 142), quanto às do jagunço Riobaldo, de Rosa: “... Mas isto eu 

refiro depois. O senhor já que me ouviu até aqui, vá ouvindo. Porque está chegando hora d‟eu 

ter que lhe contar as coisas muito estranhas” (GSV, p. 360). 

Como disse o próprio Guimarães: “o que é pra ser – são as palavras!” (GSV, p. 47). 

São as palavras retorcidas, apalpadas e arrumadas que o leitor perceberá como cheiro suave 

em face daquilo que apreende também em Quijote. Tais palavras se sobressaem de dentro nos 

romances em estudo, como é o caso dos vocábulos de significado negativo e com idéia de 

retardamento, pois dirão de uma melancolia dos personagens, acuminada ao eterno retorno. 

Rosa e Cervantes se detêm em esmiuçar o verbo sem deixar partícula alguma se perder. Tudo 

é captado e aproveitado. A esse respeito diz o narrador do Sertão: “... se eu fôsse filho de mais 

ação, e menos idéia, isso sim, tinha escapulido, calado” (GSV, p. 175). 

Para este estudo, tomamos como orientação de leitura o pensamento do crítico alemão 

Walter Benjamin (1984, p. 181-256), em seu estudo sobre Origem do Drama Barroco 

                                                
5 Trata-se da abreviação de Don Quijote, o que aparecerá nas citações seguidas apenas pelo número da página. A 

edição aqui utilizada é: SAAVEDRA, Miguel de Cervantes. Don Quijote de La Mancha. Edición y notas de 

Francisco Rico. Edicion Del IV CENTENARIO. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE 
ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004. 
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Alemão, e Kothe (1986), em seu trabalho A alegoria. Ao lado de outras reflexões da teoria 

literária sobre a melancolia, também relacionada a essa problemática, utilizamos os textos de 

Freud, Luto e Melancolia e o Mal-Estar da Civilização, bem como o de Kristeva, Sol Negro. 

Desde já esclarecemos que nossa atenção maior será dada aos textos literários em si, o que faz 

das noções destes críticos literários apenas um apoio teórico, e não o fundamento maior 

desses estudos.  

A melancolia de Grande Sertão: Veredas e de Don Quijote é criadora de construções 

abstratas que fazem o leitor desconfiar de “muita coisa” e dar a ver aquilo que nos cabe, trama 

de linguagem que se nos apresenta como “aventura do corpo e dos signos” (KRISTEVA, 

1989), testemunhando nossos afetos e desafetos por entre ritmos, signos e formas, tomando “o 

gole de um pensamento – estralo de ouro: Pedrinha de ouro” (GSV, p. 146). 

Grande Sertão: Veredas revela traços do observador e criador das letras, traçando 

personagens reais em suas páginas ficcionais. Sua publicação causou uma “barulhada 

tremenda” pela sua construção meio labiríntica. Desdobrada em duas: Corpo de Baile e 

Grande Sertão: Veredas impressionou por sua extensão. “Ganhadora de três prêmios: 

Machado de Assis (do INL); Carmen Dolores Barbosa (em São Paulo); e Paula Brito (da 

municipalidade do Rio de Janeiro)”, conforme dito em Cadernos de Literatura Brasileira 

(2006, p. 35). 

Rosa, dada à criatividade de sua linguagem que se faz poesia, torna até mesmo difícil 

parafrasear as suas histórias, “dificultoso” re-contá-las. Diante da palavra rosiana, temos 

sempre a sensação de que toda nossa compreensão anda sempre muito atrás do gozo e do 

significado sempre renovados de sua ficção, produto de uma linguagem bem arquitetada, 

“pensada”, capaz de arrancar suor do próprio pensamento, transgredindo rumos, como diz o 

próprio narrador-personagem: “O que eu vi, sempre, é que toda ação principia mesmo é por 

uma palavra pensada. Palavra pegante, dada ou guardada, que vai rompendo rumos” (GSV, p. 

170).  

Para Roberto Schwarz (1981), no ensaio “Grande-Sertão: a fala”, a combinação de 

gêneros em Grande Sertão: Veredas não é apenas um simples procedimento da obra, mas a 

chave de seu modo de ser. Nessa narrativa transitam gêneros diversos, na medida em que 

expressa aspectos do drama, do épico, do lírico, numa especificidade que em muito se 

distancia dos conceitos críticos tradicionais. Diz o crítico: 
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O livro de Guimarães Rosa, em atenção à sua linhagem de obra-prima, furta-se à 

composição usual dos conceitos críticos. Sem ser rigorosamente um monólogo, não 

chega a diálogo. Tem muito de épico, guarda aspectos da situação dramática, seu 

lirismo salta aos olhos. (SCHWARZ, 1981, p. 37) 

 

O escritor constrói a sua narrativa a partir de um diálogo-monólogo desencadeado na 

fala do narrador Riobaldo. É ele quem dissemina para o leitor diversificados fatos vividos por 

ele mesmo por meio de um processo de rememoração. A esse respeito, dirá: “Antes conto as 

coisas que formaram passado para mim com mais pertença. Vou lhe falar” (GSV, p. 96). Esta 

contação de histórias é feita a um interlocutor, sujeito que se mantém, durante todo o 

desenrolar da ficção, fiel na escuta do que vai, gradativamente, sendo desenrolado. Como 

também nos lembra Roberto Schwarz (op. cit. p. 38), nas primeiras páginas da narrativa o 

leitor fica diante de uma “situação dialógica” pela presença de um interlocutor, ainda que 

“não veremos surgir de próprio corpo o parceiro de prosa; sua presença é patente apenas pelo 

reflexo no relato de Riobaldo, única voz do livro”.  

O personagem de Rosa conversa acerca de sua experiência passada na travessia pelo 

sertão. Já “Don Quijote não tem um passado seu, mas passa o tempo falando do passado, da 

cavalaria, dos gregos e romanos (mesmo que por alusão)”, conforme comenta Esteban Reyes 

Celedón, em suas Reflexões Quixotescas
6
. Cervantes como contracorrente do poder religioso 

dominante da época, contexto da Inquisição, traz para a cena narrativa a fé religiosa e a figura 

do diabo como um fiel “tentador”. Mas tudo isso dentro de uma escrita de simulação, capaz 

de colocar o poder instituído às avessas. Ele procura desdizer os preceitos de seu tempo por 

meio de uma linguagem irônica, talvez aí revelada pelas ações de um personagem, aqui e ali, 

caracterizado pela “loucura”. De algum modo, o expediente da loucura lhe dá a possibilidade 

de falar de temas tão caros ao mundo religioso de seu tempo.  

A obra do escritor espanhol foi escrita em duas partes, publicadas em 1605 e 1615, na 

fase em que a Espanha tinha Portugal sobre seu domínio. A segunda parte de Don Quijote, 

escrita em 1614, nasceu quando o escritor tomou conhecimento de que um certo Alonso 

Fernández de Avellaneda (identidade ainda hoje discutida), resolve publicar uma continuação 

falsa do primeiro livro sobre Don Quijote. Repudiando o fato, Cervantes criou, então, a 

seqüência de seu Quijote que, já no prólogo mostra-se profundamente magoado com o 

plagista. 

                                                
6 Disponível em http://www.geocities.com/profestebanpolanco/reflexoes.htm. Acesso em 02 de setembro de 

2008. 

http://www.geocities.com/profestebanpolanco/reflexoes.htm
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Os personagens Quijote, el caballero de la Triste Figura, e Sancho Panza, o fiel 

escudeiro são intensamente diferentes entre si: o cavaleiro é magro, alto e monta um cavalo, 

enquanto o escudeiro é baixo, gordo e monta um jumento. O primeiro é idealista e através de 

suas andanças faz uma história voltada para as pessoas indefesas, justas, deixando de lado 

suas próprias conveniências. O outro é interesseiro e caminha ao lado do cavaleiro como uma 

espécie de anjo da guarda.  

Guimarães Rosa parece apostar, no entremeio da “travessia” sempre a sugerir um 

constante recomeço das coisas e do mundo, na forma inacabada que é o próprio homem. 

Nesse romance tudo acontece num girar desenfreado, numa dinâmica viva e num movimento 

que privilegia mais a curva do que a forma retilínea. O romancista costura a linguagem de sua 

ficção fora do alcance de qualquer linearidade, sacudindo para um lado e para o outro os 

limites de tempo, de espaço e da unidade em torno do homem e da vida. Em sua ficção tudo 

são móveis e perecíveis, “vão sempre mudando. Afinam ou desafinam” (GSV, p. 24), de 

acordo com Riobaldo. 

Esse autor cria “um grande sertão” (GSV, p. 96), e Cervantes acaba de “creer... que 

aquel castillo o venta que es encantado sin duda...” (DQ, p. 154). É o Sertão em Guimarães e 

a la Mancha em Cervantes transformados no palco de sua ficção. São eles adornados por um 

cenário que tão somente reflete a imagem das misérias, das angústias e do labirinto que é a 

vida humana. 

Nosso trabalho analisa de que modo elementos recorrentes na narrativa rosiana, tais 

como: constante lembrança da figura do diabo, o homem e o mundo concebidos na 

perspectiva de movimento, e não como algo estagnado, a contação de histórias, as façanhas do 

narrador ou do personagem melancólico e sempre à beira do abismo, apontam para a ficção de 

Cervantes. Esses pontos são, portanto, vistos em ambas as obras de modo a sugerirem um 

quadro de profunda tristeza dos personagens.  

Lendo Rosa e Cervantes, logo percebemos como as suas narrativas são costuradas por 

uma pluralidade de vozes, criando um caráter de polifonia ao seu entorno. Trata-se, nos dois 

escritores, de uma escritura plenivalente (plena de valor) que nos leva à compreensão de que o 

texto como tendo apenas uma voz individual é pura ilusão. Toda linguagem, mantendo 

permanentemente contato com outras formas de linguagem, ganha estatuto de discurso 

polifônico (Bakhtin, 1997).  
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Nessa perspectiva, tomar o texto como uma pluralidade de vozes que se cruzam nos 

limites de uma obra é reconhecer a sua natureza polifônica e dialógica, na medida em que é da 

natureza da própria linguagem que o constitui o permanente contato e entrelaçamento com 

outros textos e outras linguagens. A esse estatuto da linguagem Bakhtin (1997, p. 42) 

denomina discurso polifônico, quando analisa a obra de Dostoievski: 

 

O romance polifônico é inteiramente dialógico. Há relações dialógicas entre todos os 

elementos da estrutura romanesca, ou seja, eles estão em oposição como contraponto. 

As relações dialógicas – fenômeno bem mais amplo do que as relações entre as 

réplicas do diálogo expresso composicionalmente – são um fenômeno quase 

universal, que penetra toda a linguagem humana e todas as relações e manifestações 

da vida humana, em suma, tudo o que tem sentido e importância. 

 

Em comentário ao pensamento de Bakhtin, Beth Brait (2001), destaca que a palavra 

traz sempre um entrelaçamento de valores sociais, estando a comunicação verbal sempre 

vinculada a outras formas de comunicação. Tais questões dizem respeito à idéia de 

plurilinguismo, de conflitos no interior de um mesmo sistema e de diferentes registros dentro 

desse complexo. Isso nos permite pensar na noção de dialogismo numa dupla direção. Diz 

ainda Brait (2001, p. 7),  

 

por um lado, o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre simétrico 

e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que configuram uma 

comunidade, uma cultura, uma sociedade. É nesse sentido que podemos interpretar o 

dialogismo como elemento que instaura a natureza interdiscursiva da linguagem. Por 

outro lado, dialogismo diz respeito às relações que se estabelecem entre o eu e o outro 

nos processos discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos, que, por sua vez, 

instauram-se e são instaurados por esses discursos. 

 

Desse modo, podemos tomar o dialogismo como sendo um elemento de “comunhão” 

e/ou de enfrentamento de linguagens, de textos ou de discursos diversos, podendo se dar no 

interior de uma mesma cultura ou âmbito de culturas diferentes. Nesse sentido, a compreensão 

aqui é que não há um texto genuinamente puro nem tampouco um autor com uma voz única e 

absoluta. A esse respeito diz Bakhtin (1997, p. 257): “uma só voz nada termina e nada 

resolve. Duas vozes são o mínimo de vida, o mínimo de existência”. A linguagem e o ato de 
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comunicação nascem e se projetam como natureza plural e polifônica
7
, marcados por 

diferentes vozes e sujeitos diversos.  

Seja qual for a estratégia do discurso (irônico, paródico, parafrásico, e outros) no 

diálogo com outras formas discursivas há sempre que considerar a sua heterogeneidade e a 

sua polifonia. Nessa direção, quando empreendemos uma prática de leitura, ou quando 

lançamos o olhar sobre um determinado texto, temos que acompanhar o seu movimento de 

contatos com outros textos, próximo ou distante daquele que se apresenta aos nossos olhos. 

Na perspectiva da literatura comparada diz Tânia Franco Carvalhal (2003, p. 69): “A crença 

de que há nos textos literários elementos comuns que identificam sua natureza, sem que isso 

os uniformize, é que ampara a atuação não só da teoria literária como da literatura 

comparada”. E ainda conforme a ensaísta “(...) a intertextualidade
8
 nos permite entender que 

ler um texto é lançá-lo num espaço interdiscursivo e na relação de vários códigos, que são 

constituídos pelo diálogo entre textos e leitura”. (Ibidem, p. 76) 

O princípio dialógico da linguagem faz coadunar os contrários e o diverso, resultando 

daí uma espécie de violação da unidade em torno do texto e em torno do autor, levando este a 

situar-se para além da posição monológica. Nesse sentido, podemos dizer que, ao lermos 

autores como Guimarães Rosa e Cervantes, o que se apresenta aos nossos olhos é que a 

imagem da unidade e do espírito uno e indiviso é estranha tanto a um quanto ao outro, porque 

estranha à própria literatura. O literário é uma diversidade desabrochada, uma vez que 

congrega de uma só vez um intricado de vozes múltiplas.   

Miguel de Cervantes e Guimarães Rosa parecem tomar a literatura como matéria 

múltipla, tendo seus textos fictícios um aspecto de coexistência dos contrários como 

contraponto ao que é matéria una e indivisa. É nessa perspectiva que estudamos aqui as obras 

desses autores, verificando o diálogo de composição de diferenças e semelhanças entre elas. 

Entendemos que a leitura não traz um esquema único para a compreensão 

interpretativa de um texto, mas se faz em um modo particular, construído ou por se construir, 

de acordo com o exercitar de cada leitor. Nesse pensamento, a leitura não acompanha uma 

                                                
7Como bem afirma Paulo Bezerra (1997, p. 35), na apresentação que faz do livro de Bakhtin, Problemas da 

poética de Dostoievski, “a polifonia pressupõe uma multiplicidade de vozes plenivalentes nos limites de uma 

obra”, vozes plenas de valores sem que uma se sobreponha a outras.  
8 Como a compreensão aí é que toda linguagem tem uma natureza sociológica, e que a sua realização só se 

efetiva como espaço de vozes plurais e heterogêneas, estamos associando à idéia de intertextualidade à noção de 
dialogismo e polifonia, enquanto fenômenos interdiscursivos complementares, numa compreensão de que “toda 

parte verbal de nosso comportamento (que se trate de linguagem exterior ou interior) não pode, em nenhum caso, 

ser atribuída a um sujeito individual considerado isoladamente” (BAKHTIN apud DAHLET, 1997,  p. 59) 
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fórmula precisa que determine o significado de um texto, mas ela está constantemente sendo 

(re)criada. Assim, nosso ato de leitura analítica, o campo das obras sem fim, provoca esse ato 

de re-criação que se realiza também aqui nestes estudos. 

Tudo em Guimarães Rosa parece e aparece como matéria de reversibilidade, é, em 

enigma, lugar do incerto e da mudança infinda: “mocidade é tarefa para mais tarde se 

desmentir” (GSV, p. 24). A escrita de Rosa parece deixar tudo torto, tão turvo feito universo 

de enigmas à procura de decifração, mas o deleite literário é matéria indecifrável, mistério 

para sempre saborear, de cá e de lá.  E nessa escrita nossa leitura está sempre se refazendo e 

se recompondo na aventura da recompostura diante da palavra-mágica rosiana, autorizando-

nos a redizer tudo e a refazer nossos gestos de leitura, numa reserva para tudo rerosiar outra 

vez e mais outra. Então, na instigante leitura que a sua obra nos proporciona, estamos em cada 

leitura que atamos e desatamos, fazemos e refazemos, sempre a nos dizer como o personagem 

Riobaldo: “Será não? Será?” (GSV, p. 11), pois tudo que é trêmulo está dentro do homem. 

E é nessa experiência de leitura que vige trêmula dentro de nós e guiada pelo dizer de 

Riobaldo, “cada um só vê e entende as coisas dum seu modo” (GSV, p. 18), que  nos pomos a 

escrever Grande Sertão: Veredas e Don Quijote de la Mancha: Melancolia em Trânsito, a ler 

essa obra de Rosa, dando a ver alguns aspectos de seu parentesco literário com a de 

Cervantes, universo igualmente misterioso que a quatro séculos de existência longe está de 

sinalizar o traço de seu envelhecimento.  

Quem ler Guimarães Rosa e Cervantes experimenta de um instante singular em que o 

mundo de fora do texto aparece trêmulo, portanto fora de qualquer garantia de forças 

absolutas. É assim que somos, na leitura, inteiramente absorvidos pela rede dos romances. 

Adotando, aqui, pedaços da fala de Riobaldo, diríamos: ler Rosa e Cervantes é, na tarefa do 

analista, um viver que “nem não é muito perigoso”, e, sendo, é tão somente crescimento. Os 

riscos dessa experiência dizem também de nossos medos e de nossas angústias porque “a 

gente vive repetido, o repetível, o escorregável”, mas também pensando que “quem desconfia, 

fica sábio” (GSV, p. 132), por isso seguimos em trânsito por “la Mancha” e pelas “veredas 

tortas – veredas mortas” do sertão. 

Esta dissertação está organizada em três capítulos. O primeiro, intitulado Melancolia: 

o corposo sofrimento, subdivide-se em três sub-capítulos. No primeiro, nomeado 

“Melancolia: Treva toda do sertão”, trazemos o espaço de “sublimes misérias” em que se tem 

o grande teatro – o Sertão, onde personagem e lugar se entendem no sofrimento. O ponto dois, 
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“Riobaldo e a Melancolia: Tempos loucos, burumbum”, aborda as representações da 

melancolia na figura de Riobaldo que enclausurado num mar de sofrimentos, desperta “uma 

tristeza que até alegra”, de modo que no oxímoro  da tristeza que alegra a melancolia surge 

como uma nova forma de ser. O terceiro sub-capítulo chamamos de “A melancolia de 

Quijote: marcas tão fundas na memória. Aqui evidenciamos um trabalho a partir da memória, 

os contínuos passos entrecruzados das “inventivas”, do contar do romance, retêm-se a um 

lado melancólico, sendo os contos quem “lhes desterram da melancolia”. O segundo capítulo: 

Labirinto das vozes melancólicas, construímos em dois sub-capítulos. O primeiro, 

“Riobaldo e don Quijote: sob a encruzilhada da melancolia” e o segundo, “Poetagem: Mas 

era o que eu sincero queria”. Neles discutimos a melancolia, focalizando-a nas andanças de 

Riobaldo e Quijote.  

O terceiro capítulo, Grande Sertão: Veredas e Don Quijote de la Mancha: o 

banquete da linguagem alegórica, está composto de três-subcapítulos: no primeiro, 

“Alegoria da circularidade: movimentos infindos em Grande Sertão: Veredas e em Don 

Quijote de la Mancha”, mostra como no percurso dessas narrativas, os personagens principais 

apresentam-se vacilantes nas suas certezas. Rosa evidencia o movimentar da existência, a um 

abismo contínuo, sem porto, mas tão somente como “travessia”. O contar e o re-contar de 

Riobaldo e  os vários e diferentes contos adentrados no tecer narrativo do Quijote estão 

freqüentemente interrompendo a linearidade da narrativa feita uma travessia.  Trazemos nos 

dois sub-tópicos seguintes a teoria da alegoria, reconhecendo-a numa articulação entre o 

conceito teórico e os dois romances. A linguagem das duas obras pinta um sentimento ou 

sensação avessa como grito pelo objeto desejável. Dissecar o sentimento preso dentro de si 

mesmo, evitando ser, impondo razões do eu/outro, causa grande tormento no personagem. Há 

o extravasamento do silêncio da dor, o grito quieto do desespero, abrindo caminhos de 

camuflagem do eu como forma de fuga. O conjunto dos capítulos mostra como tudo em Rosa 

e em Cervantes soa como “inquieta” “duvidação”.  

A melancolia nessas narrativas gira como instigante questionamento do sujeito fadado 

à não fixidez e à desolação, o que põe sob dúvida um mundo de racionalidades plenas a partir 

de uma linguagem criadora a qual denominamos Grande Sertão: Veredas e Don Quijote de la 

Mancha: Melancolia em Trânsito. Observamos nos dois romances em estudo que os 

personagens transitam na narrativa, numa travessia pelos campos do Sertão brasileiro e pelos 

caminhos de la Mancha, em busca de aventuras. Estas revelam um tempo que beira o fim, o 

fim do jagunço, em Rosa, o fim do cavaleiro andante, em Cervantes. São tempos em ruínas. 
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Nesse findar, há um percurso de pura melancolia, mas uma melancolia que se constitui na 

escritura da criação. Por essas ruínas o ser humano é posto defronte de um espelho, de modo a 

perceber seu próprio reflexo, não só enquanto um corpo exterior, físico, palpável, mas 

também enquanto corpo oculto, das profundezas da alma, dos mistérios. Fala do “Sertão” e do 

“sertanejo”, do “fidalgo” e do “escudeiro”, mundo particular, específico que vai desembocar 

no universal humano. Todas as mazelas a que foram sujeitos os jagunços do Sertão rosiano e 

os personagens donquijoteanos, também estão fadados a sentir todos os seres humanos de 

qualquer parte do mundo. 

Diante da matéria escorregadia que são os romances em estudo, já que toda atividade 

interpretativa que se faz deles se revela como hipóteses, gostaríamos de reafirmar o dito de 

Riobaldo: “Eu de quase nada sei, mas desconfio de muita coisa”, ao mesmo tempo com a 

crença de que esta dissertação possa trazer contribuições para os estudos já realizados acerca 

das obras aqui mencionadas. Eis adiante, caro leitor, a voz silenciosa, mas inquietante de cada 

página deste trabalho feito uma travessia. 
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Melancolia: o corposo sofrimento 
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CAPÍTULO 1  

 

1. Melancolia: o corposo sofrimento 

1.1 - Melancolia: Treva toda do sertão 

                                                     

                                                                                                            Sertão é isto, o senhor sabe: 

                                                                                                                                        tudo incerto, tudo certo                    

                                                                                                                                                   (GSV, p. 149)        

                           

No Grande Sertão: Veredas, de Rosa, “tudo é e não é” (GSV, p. 13). É sob o signo da 

“duvidação” que Riobaldo apreende o mundo sombrio do sertão: quadro de sofrimento e 

desolação, numa narrativa construída como uma imensa parede de cerâmica, em que cada 

parte é encaixada uma à outra, cuidadosamente. Capricho da criação. Tudo acontece por 

intermédio da rememoração do narrador que vai “contando fora, coisas divagadas” (GSV, p. 

22), de modo que são suas lembranças que vão trazer à superfície do texto o sertão como 

espaço de sublimes misérias em “noite de muito volume. Treva tôda do sertão...” (GSV, p. 

32), para quem “aprender-a-viver é que é o viver, mesmo” (GSV, p. 550). Para ele,  

 

a lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e 

sentimento, uns com os outros acho que nem não misturam. Contar seguido, 

alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu 

real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se 

fôsse diferente pessoa. Sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto 

(GSV, p. 95) 

 

O jagunço-narrador não faz o seu “contar seguido” e nem tão pouco “alinhavado”, 

embora sua “lembrança” seja de “trechos diversos”, “nem não misturam”. Esquadrinha cada 

pequena parte oculta à razão humana em busca do não visto, do não dito ou pelo menos do 

antes nunca declarado. Segue por esse sertão, “desgovernado”, sabendo que o lugar lhe trouxe 

forte pesar; aí está a travessia de Riobaldo que se faz mapeando o seu chão e a sua dor, 

rendendo a esta dor cores de saudade feito melancolia: “A melancolia se expressa também 

naquele mais luso dos sentimentos, a saudade” (Scliar, 2003, p. 148), assim dirá Riobaldo: 

“Por êsses longes todos eu passei, com pessoa minha no meu lado, a gente se querendo bem. 



25 

 

O senhor sabe? Já tenteou sofrido o ar que é saudade? Diz-se que tem saudade de idéia e 

saudade de coração...” (GSV, p. 27), colorindo assim, a saudade em suas lembranças de tudo 

aquilo que viveu, desde o “tudo incerto, tudo certo” de sua travessia aos “alvoroços de 

doçura” (GSV, p. 38) por Diadorim/ Deodorina. 

No início da trama narrativa, Riobaldo, narrador-personagem, é desenhado nas páginas 

labirínticas do Grande Sertão como fazendeiro bem sucedido, ex-jagunço, “sem pequenos 

dessossêgos”, num movimento “de range rêde” (GSV, p. 11), quase a não contar com 

interrupção de seu interlocutor.  Sua memória ecoa o passado. É aí, então, que se apresenta a 

história do jagunço valente, sofrido e enamorado de outro homem. Porém, ao seu ouvinte tem 

o cuidado de mostrar que “... isto não é o de um relatar passagens de sua vida, em tôda 

admiração”, mas, diz: “Conto o que fui e vi, no levantar do dia” (GSV, p. 571). E é nesse 

aprendizado da vida que se pasma um modo profundo da melancolia, na medida em que no 

jagunço tudo transcorre em sombrias nuvens, como se ele estivesse mergulhado em um 

grande buraco negro, só de “dessossêgos” cheio, embora fosse só nas horas suspensas de 

“sofrênicas”. 

Rosa brinca com as palavras, de forma tal que se comporta como se ele fosse um 

pequeno diabo rodando no meio da escritura que, “tãomente” (GSV, p. 69) “inteligenciava” 

(GSV, p. 169) seus personagens. Na voz do narrador percebemos que essa palavra retorcida 

constrói “idéias” de “contação”: “Apre, o que eu ia dizendo, no meio do som de minha voz, 

era o que o umbigo de minha idéia, aos ligeiros pouquinhos, manso me ensinava. E era o 

traçado” (Grifo nosso, GSV, p. 529-30). A travessia do Grande Sertão é guiada por idéias que 

chegam aos “pouquinhos” ligeiras para ensinar a direção. Nada é desperdiçado, mas tudo se é 

aproveitado, e assim toda a tinta do tinteiro é gasta. Suando idéias, criatura e criador dominam 

o valente lugar Sertão. Nele está a palavra posta a bico de pena, de maneira tal que vemos a 

memória reativar o passado, dinamizando o tempo e a vida “vivível mas não achável, do 

verdadeiro viver: que para cada pessoa, sua continuação, já foi projetada, como o que se põe, 

em teatro, para cada representador – sua parte, que antes já foi inventada, num papel...” (GSV, 

p. 456), como nos lembra Riobaldo.  

Assim, a relação que ele estabelece com o passado nos remete à configuração da 

memória numa articulação tensa entre os tempos. O que ele conta e reconta de seu passado 

pode ser visto como algo que suspende qualquer linearidade para proceder à dinâmica do 
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tempo. Discorrendo sobre como a memória se articula com o tempo passado e presente, José 

Moura Gonçalves Filho (1988, p. 99), no ensaio Olhar e memória, afirma o seguinte:  

 

A memória oferece o passado através de um modo de ver o passado: exercício de 

congenialidade, onde há, pois, investimento do sujeito recordador e da coisa 

recordada, de maneira que ao termo e ao cabo do trabalho de recordação já não 

podemos mais dissociá-los... ...  

 

Eis o que realiza Riobaldo no seu trabalho de memória, ao contar a história de sua vida 

íntima quando na travessia pelo sertão, rememora suas lembranças agarradas aos fios da 

melancolia. Porque fala do passado como uma vivência irrecuperável, sinalizando os 

movimentos do desejo impossível por Diadorim, todavia o tempo presente evidencia o canal 

da possibilidade que se esvaiu na morte. Ele tece os fatos passados rumo ao presente de sua 

existência em um duplo movimento, dando ao texto narrado um aspecto de ambigüidade: o 

primeiro dá-se pelo desejo de trilhar, certeiro, a “norma dum caminho certo, estreito, de cada 

uma pessoa viver – e essa pauta cada um tem – mas a gente mesmo, no comum, não sabe 

encontrar. (...) Mas, êsse norteado, tem.” (GSV, p. 456); por outro lado, o segundo 

movimento, apontando para a idéia de que o viver é um enigma, sugere que o viver humano 

traz dimensões ocultas, por isso mesmo é matéria difícil de decifrar: “Ah, porque aquela outra 

é a lei, escondida e vivível mas não achável, do verdadeiro viver” (GSV, p. 456).  

Conforme Delgado (2006, p. 16):  

 

O passado espelhado no presente reproduz, através de narrativas, a dinâmica da vida 

pessoal em conexão com processos coletivos. A reconstituição dessa dinâmica, pelo 

processo de recordação, que inclui, ênfases, lapsos, esquecimentos, omissões, 
contribui para a reconstituição do que passou, segundo o olhar de cada depoente.  

 

Sob essa perspectiva, podemos tomar a memória pelo viés do duplo movimento em 

relação ao tempo, lembrar/esquecer, pois na recordação não significa, necessariamente, o 

reviver de tudo que ficou para trás, os lapsos, as omissões e o esquecimento são sinais de que 

não há uma memória absoluta. A esse respeito, queremos lembrar o que diz Dosse (2004, p. 

182): “(...) a memória é inseparável do trabalho do esquecimento. Os dois termos que formam 

um contraste são o apagamento (esquecimento) e a conservação; a memória é, sempre e 

necessariamente, uma interação dos dois”. Guardiã dos tempos idos, a memória se efetiva 

também pelo esquecimento, pois a lembrança do passado se faz lacunar, porque feita de 
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interrupções e lapsos. O trabalho da memória é, portanto, “um modo de seleção no passado, 

uma construção intelectual, e não um fluxo externo ao pensamento”, conforme Dosse (2004, 

p. 156). 

Como bem observou Lages (2002, p. 93) acerca da narrativa em estudo,  

 

Para Riobaldo, o paradoxo da temporalidade emerge no momento em que percebe a 

impossibilidade de uma „memória total‟, dando-se conta de que o não-lembrado 

atua, dando ritmo, sobre o lembrado. Na narração, esse não-lembrado, ausente, é o 

dispositivo que organiza o narrar, evidenciando-o como construção em que o não 
dito, o excluído tem uma função fundamental. 

 

Riobaldo vai descrevendo os momentos que deixaram marcas profundas em sua 

alma. Então, lembra que “tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que 

outras, de recente data” (GSV, p. 95). Suas recordações mostram um mundo sem direção e 

sem perspectivas de se ter uma vida abundante de momentos alegres: 

 

Mas em deslúa, no escuro feito, é um escurão, que pêia e péga. É noite de muito 

volume. Treva toda do sertão, sempre me fêz mal. (...) Se a gente tinha o que comer e 

beber, eu dormia logo. Sonhava. Só sonho, mal ou bem, livrado (GSV, p. 32) 

 

Na trama narrativa de Rosa, a visibilidade do sertão é o “escuro feito”. O que se vê é 

um espaço que “pêia e péga” o homem, podendo levá-lo a um abandono total, deixando-lhe à 

margem do ânimo e da vida. No sertão, a escassez de tudo acelera a dor e o sofrimento, e a 

vida de dificuldades mostra-se amarga, fazendo mal ao corpo e à mente. O real dá ao lugar um 

aspecto do mais avassalador sofrimento. Assim, o quadro de coisas absurdas que se vai 

desenhando em torno do sertão reflete um viver desconjuntado e triste, um viver melancólico 

que partilha de toda espécie de desgraças e aflições cotidianas prontas para oprimir o homem, 

que sem esperar é posto diante de uma vida desvigorizada. 

Mas para o jagunço, assim como a tristeza, “a alegria sem licença”, é repentinamente 

“nascida esbarrada” (GSV, p. 150), ela seria como “uma volta em medida” (GSV, p. 146), 

participando, pois, no alívio da dor. Conseqüentemente, estaria impulsionando a vida a seguir. 

Riobaldo nos ensina que nos momentos de aflição o melhor a fazer é esperar “o nada virar 

coisas” (GSV, p. 265), mundo que, a um só tempo, se fecha como noite sombria e se abre 

como ferida para dizer das tristezas e das “sofrências” do sujeito. Mas que “de mansinho, com 
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uma risada boa... um sol de alegria” (GSV, p. 235) faz ressurgir o ânimo e o brilho da vida, 

pois a força da alegria ainda lhe é maior que a negra tristeza. 

O sertão trazia motivo em demasia para acrescer a tristeza de seus habitantes, já que o 

sofrimento era inevitável porque era parte integrante de seu cotidiano de ambientes secos, 

frios, solitários, propícios à falta de vitalidade, ânimo ou contentamento, mantendo, portanto, 

certa relação com o planeta melancólico, Saturno (BENJAMIN, 1984). Daí o sentido do 

desabafo do narrador: “eu queria poder sair depressa dali, para terras que não sei, aonde não 

houvesse sufocação em incerteza, terras que não fôssem aquêles campos tristonhos” (GSV, p. 

371). É na estranheza da dor, às vezes, não-nomeável, em que se abisma Riobaldo num 

determinado período de sua existência, dor que deseja algum dia esquecê-la.  

Viveu momentos de melancolia, mas também sentiu grandes alegrias no sertão que é 

“meu regozigo!” (GSV, p. 443), declara o jagunço. Alegrias e tristezas acompanharam o 

percurso trilhado pelo personagem. Ele mesmo percebeu a oscilação entre estes sentimentos. 

Assim disse: “E fui vendo que aos poucos eu entrava numa alegria estrita, contente com o 

viver, mas apressadamente. A dizer, eu não me afoitei logo de crer nessa alegria direito, como 

que o trivial da tristeza pudesse retornar” (GSV, p. 400). 

A teoria da melancolia conserva laços afins com a astrologia. A influência astral mais 

fatídica é reservada a Saturno. Ele governava o melancólico, como disse Benjamin, na 

Origem do Drama Barroco Alemão. As longas viagens e a meditação caracterizadoras de um 

indivíduo em estado melancólico, o é, assim, influenciada por este Planeta, que 

 

como o planeta mais alto e o mais afastado da vida cotidiana, responsável por toda 

contemplação profunda, convoca a alma para a vida interior, afastando-as das 

exterioridades, leva-a a subir cada vez mais alto e enfim inspira-lhe um saber superior 

e o dom profético (BENJAMIN, 1984, p. 171-2). 

 

Assim, por essa ótica, Saturno pela sua distância em relação à vida humana, vem 

ajustar-se à alma do homem com frieza e secura. Dito de outra maneira, a influência desse 

planeta sobre o homem compreende sua posição com relação a este numa afinidade de puro 

envolvimento. O fato de ser elevado (distante) e pesado faz o homem flertado por ele, 

comportar-se de duas maneiras diferentes: ao passo que é pesado, logo o põe enraizado à 

terra; a outra, por ser elevado, superior, forma o homem espiritual, conseqüentemente, 

desligado das coisas terrenas.  
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As tristes forças de Saturno envolveram o Sertão de Rosa num imenso manto que 

exala os mais diferentes odores de agonia da alma humana, que posta sobre o piso do sertão-

natureza vem expandir mais ainda tal agonia. Grande Sertão: Veredas faísca fragmentos do 

nada, “nonada”, que é tão somente através do nada que a linguagem do sertão de Riobaldo é 

nomeada. Constantemente está o eco de o nada a invadir o espaço da narrativa, como se 

estivesse sempre a preenchê-la. 

Seria então o abismo de Riobaldo um nada? Talvez um nada pleno, em que se pode 

ver na própria linguagem, afirmação e negação, “é, e não é” (GSV, p. 13), retratando a 

fragilidade do ser em estado melancólico. A longa travessia do narrador é preenchida pela 

busca constante do que é subterrâneo no homem, que está ainda guardado e não revelado ao 

mundo exterior. Segundo o crítico alemão, “toda sabedoria do melancólico vem do abismo, 

ela deriva da imersão na vida das coisas criadas, e nada deve às vozes da Revelação. Tudo que 

é saturnino remete às profundezas da terra...” (BENJAMIN, 1984, p. 175), sendo constituída 

essa inversão por verdadeiros caminhos labirínticos trilhados em nossas escuras cavernas. 

No prefácio de Rua de Sentido Único e Infância em Berlin por volta de 1900, Susan 

Sontag diz que, para Benjamin, sua vinda ao mundo se deu sob o signo de Saturno, Planeta do 

melancólico. Isso explica o fato de considerar-se um homem triste, conforme o sentido de sua 

expressão: “Vim ao mundo sob o signo de Saturno: o astro da revolução mais lenta, o planeta 

dos desvios e demoras...” (1992, p. 08). Fazendo a relação do que disse o filósofo alemão com 

os dizeres do narrador do Grande Sertão, percebemos que no percurso de sua travessia, ele 

percorre a narrativa sempre a rodear no “redemoinho” da escritura. Desse modo, acha a ordem 

de distanciamento e das constantes meias voltas dos diferentes caminhos que floreiam sua 

contação para chegar até a verdade última – o segredo que veste Diadorim, seu amor oculto, 

de curvas de coisa nenhuma. 

O tormento do sertão não economiza ninguém. O sofrimento chove no solo sertanejo e 

goteja também “aos ligeiros pouquinhos” (GSV, p. 530) no peito do jagunço. Sua voz gruda-

se no corpo e na alma do ser vivente, assombrando a esperança de vindouros dias melhores. E 

é neste “corposo sofrimento” que Riobaldo percebe a súplica dos animais de “rinchados 

medonhos” sob a espada da aflição, como se aí o “choro alargado” compreendesse, a uma só 

vez, homem e animal, ambos a pedirem “por piedade”: 

 

Aturado o que se pegou a ouvir, eram aquêles assombrados rinchos, de corposo 

sofrimento, aquêle rinchado medonho dos cavalos em meia-morte, que era a espada 
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de aflição: e carecia de alguém ir, para, com pontaria caridosa, em um e um, com a 

dramada dêles acabar, apagar o centro daquela dôr. Mas não podíamos! O senhor 

escutar e saber – os cavalos em sangue e espuma vermelha, esbarrando uns nos 

outros, para morrer e não morrer, e o rinchar era um chôro alargado, despregado, uma 

voz dêles, que levantava os couros, mesmo uma voz de coisas da gente: os cavalos 

estavam sofrendo com urgência, êles não entendiam a dôr também. Antes estavam 

perguntando por piedade (GSV, p. 322) 

 

Rosa desenha Riobaldo enclausurado no labirinto do seu Grande Sertão. Um mundo 

de penúria e desolação se abre aos olhos do personagem condenado pelo sofrimento, pela 

impossibilidade da vida, já que amava o homem Diadorim, descrito como um jagunço 

valente, detentor de grande coragem. Isto também lhe vem angustiar a alma. Não tinha 

permissão, nem sua e nem de seu meio social para sentir “docemente coisas que são feias” 

(GSV, p. 30) por outro de sexo semelhante ao seu. Calava cada sensação, mas “o pior era o 

que eu mesmo mais sentia:”, diz o jagunço, “feito se do íntimo meu tivessem tirado o esteio-

mor, pé-de-casa” (GSV, p. 218-19), o sentimento de lhe ter sido arrancado algo de seus 

braços, encarcera-lhe num grande descontentamento da vida, perdendo o prumo das coisas 

que lhe chegava sempre diferente, conforme cada vez. 

A melancolia institui a “duvidação” (GSV, p. 30) do sujeito na encruzilhada do “tudo 

certo, tudo incerto”, por isso Riobaldo vive preso a um labirinto instaurado em sua própria 

alma. Conforme sistematização de Benjamin (1984), a melancolia irrompe dos abismos da 

condição da criatura. O vazio deixado pelo outro cede espaço para a angústia. 

 No romance de Rosa, a dor do narrador é sufocada, segredo seu. Porém é falada. É 

uma fala terapêutica. O seu interlocutor seria uma espécie de psicanalista que, com atento 

ouvido escuta o seu “contar”. As reminiscências da travessa travessia do personagem pelo 

sertão saem dos momentos de melancolia arquivados em sua memória. Presente e passado se 

misturam e se embrenham na voz de Riobaldo. Liberta a sua dor até então oculta, como quem 

busca um santo remédio que lhe possa trazer a cura para sua alma repleta de amargas 

lembranças. O jagunço-narrador percorre, então, o sertão em Grande Sertão: Veredas com 

frouxa língua, de forma que o seu contar parece se tornar o deleite de sua alma. Isto porque é 

a sua própria voz que se escuta durante toda a narrativa, numa forma de entrelaçamento entre 

vida biográfica e vida fictícia, que, segundo Philippe Lejeune (1996), caracteriza o pacto 

autobiográfico.  

Ambos, a dor e Riobaldo, seguem pelo sertão que “é tamanho do mundo” (GSV, p. 

71), como se um fosse a sombra do outro. Vagar sem rumo certo, sentindo e repelindo 
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emoções múltiplas, transportam o jagunço por caminhos de extremos desencontros e direções 

arranjadas nas incertezas, como percebemos no relato do próprio jagunço: “Virei, vagaroso. 

Meu rumo mesmo era o do mais incerto. Viajei, vim, acho que eu não tinha vontade de 

chegar em nenhuma parte” (Grifo nosso, GSV, p. 130). A falta dessa vontade confere 

sentido a uma perda nascida de um “figurado desprezo”, segundo o pensamento de Júlia 

Kristeva (1989). Passam na solitária travessia de Riobaldo pelo sertão algumas situações 

difíceis do homem suportar, um sofrimento que o deixa melancólico, perdido no lugar de 

delírios e assassinado pela luz abrasadora do sol sertanejo, como afirma o seguinte trecho: 

 

Se ia, o pesadêlo. Pesadêlo mesmo, de delírios. Os cavalos gemiam descrença. Já 

pouco forneciam. E nós estávamos perdidos. Nenhum pôço não se achava. Aquela 

gente tôda sapirava de olhos vermelhos, arroxeavam as caras. A luz assassinava 

demais (GSV, p. 50). 

 

Não é apenas o negro sertão que aflige o personagem-narrador. Dirá também que 

“triste é a vida de jagunço” (GSV, p. 376), ao mesmo tempo em que a sua alegria “é o 

movimento galopado” (GSV, p. 530). Seu ingresso na jagunçagem e seu amor impossível 

somam-se à tristeza e ao sofrimento de sua existência. O viver do personagem abre um amplo 

caminho de reflexão da dor do homem, compreendida a partir de aspectos comuns à 

humanidade, pondo-o diante do espelho que mostra naquele instante de sua agonia, o 

semblante de um homem sem licença para a arte da vida, como registrado na própria ficção: 

“agora, sou anta empoçada, ninguém me caça. Da vida pouco me resta” (GSV, p. 94), vida 

esta que “... era do tamanhinho só menos de que um minuto...” (GSV, p. 443). No entanto, 

tantos eram os momentos de lutas para viver que a travessia do sertão “durou só um 

instantezinho enorme” (GSV, p. 371). E é justamente nesse “instantezinho” de vida, onde lá 

está o ator principal – o homem -, que se abre a possibilidade de pensamentos e sentimentos a 

serem compreendidos. 

Sobrevivente do sertão, Riobaldo e o seu bando são constantemente acometidos por 

grandes conflitos, perdendo-se por caminhos em encruzilhadas, sinal de perdição do ser. Ele 

deveria atravessar a fronteira de lugar nenhum e lugar alheio, onde suas “estradas” seguem 

pelas trilhas das veredas. Nelas encontram-se as mazelas da vida terrena que pairam 

sorrateiramente sobre o homem, não se identificam, atacam-no quando ainda desarmado e 

indefeso. De curvas assombrosas e de largas sombras, delas o narrador do Sertão extrai a idéia 

de que “Viver – não é? – é muito perigoso. Porque ainda não se sabe” (GSV, p. 550), ainda é 
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desconhecido o dia depois de amanhã, não enxergamos o que nos espera depois de uma curva 

e nem percebemos com nitidez a imagem de uma sombra, logo não se está seguro e certo de 

coisa nenhuma, como nos fala o próprio personagem: “eu sem segurança nenhuma, só as 

dúvidas, e nem soubesse o que tinha de fazer” (GSV, p. 536). 

O sertão de Rosa é um caminhar de incontestáveis tristezas e, paradoxalmente, “uma 

espera enorme” (GSV, p. 541). Eis aí um dos traços de ambigüidade da narrativa em torno de 

um mundo que não se fecha de modo preciso e absoluto, mas que se vai costurando por 

imprecisões. O escritor não mendiga o verbo para mostrar ao seu leitor que os fatos sentidos e 

vividos por seus personagens são na verdade, sensações e situações de todos nós. Talvez 

esteja aí uma das apostas da literatura, a de abraçar os aspectos mais gerais da humanidade, a 

nos dizer da vida em conjunto e da existência profunda, trazendo nossos silêncios e nossas 

dores à expressão da palavra – sertão.  

O abundante jogo dos vocábulos desse romance insemina o útero do sertão que, no 

devido tempo, trará ao mundo interno e externo à escritura, o grito do choro que não quer 

calar e que não é só e nem de um só, mas o choro de todos nos gerais da vida. Nesse sentido é 

que a dor de Riobaldo não é só dele, é, antes, uma aflição comum a todo homem, e o sertão 

rosiano é tão somente “confusão em grande demasiado sossêgo” (GSV, p. 427). Não há 

limites, o regional amplia-se para o espaço maior – o mundo. Guimarães Rosa arma-se do 

sertão para invadir territórios além de Goiás, Bahia, Minas Gerais, ou do Rio São Francisco, 

espaços por onde se passeiam as ações, “o sertão” do autor “é sem lugar” (GSV, p. 334), 

“aceita todos os nomes: aqui é o Gerais, lá é o Chapadão, lá acolá é a caatinga” (GSV, p. 

461).  

Para essa afirmação, Rosa num diálogo com Günther Lorenz, conforme registra o livro 

de correspondência de seu tradutor alemão, Curt Meyer-Clason, afirma: “No sertão fala-se a 

língua de Goethe, Dostoievski, Flaubert, porque o sertão é o terreno da eternidade, da solidão, 

onde o interior e o exterior não podem ser separados” (2003, p. 12). O sertão, portanto, é o 

mundo de mistérios. Nele e para além dele, está a seca infernal ou o choro da pobreza que, 

geralmente, são vistas nessas terras sertanejas. Nos meandros deste mundo é que o romancista 

faz pensar na própria condição humana e nos valores da vida a partir da experiência dessa 

gente, fazendo vir à tona os conflitos e dilemas inerentes à verdadeira realidade do homem. 

Basta para isso pensarmos na relação conflitante e na angústia do cotidiano  vivido por 

Riobaldo e Diadorim. 
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Se, como lembra Kristeva (1989), é infinita a lista das desgraças que nos oprimem 

todos os dias, no romance de Rosa em cada manhã se tem o nascimento de novos conflitos, 

sejam eles interiores ou não, tudo fazendo tremer, profundo, a alma do jagunço. O sertão não 

lhe dava trégua, passo a passo cobria-o com a sombra da fragilidade, envolvendo-o num 

quadro de permanente hipótese perante as coisas vistas: “Eu nunca tinha certeza de coisa 

nenhuma” (GSV, p. 354), como se o mundo não se apresentasse nunca pelo exato aos olhos 

de Rosa, articulado pela voz de Riobaldo. 

O mundo amargo atropela o sono do personagem-narrador e rouba-lhe o ar tranqüilo: 

“... não tinha sono, tudo em mim era nervosia” (GSV, p. 136). Tudo lhe aparece como falta de  

equilíbrio emocional e afetivo. Dessa forma, seu caminhar era a passos duvidosos, manifestos 

de perplexidade, reflexão e desestabilidade da voz narrativa, como se o viver em permanente 

conflito caracterizasse o próprio “remanejo” de sua alma. A esse respeito, confirmam as 

passagens abaixo: 

Natureza da gente não cabe em nenhuma certeza (GSV, p. 393) 

Riobaldo, hoje-em-dia eu nem sei o que sei, e, o que soubesse, deixei de saber o que 

sabia (GSV, p. 502) 

Dali de lá, eu podia voltar, não podia? Ou será que não podia, não? Bambas asas, me 

não sei” (GSV, p. 510) 

Remanejo de rio largo.../ Deus ou o demo, no sertão... (GSV, p. 528) 

    

A aflição e a instabilidade são incorporadas pelo narrador do Grande Sertão, trazendo 

subjacente a idéia de que Guimarães Rosa toma o sujeito não como pura racionalidade, mas 

pelo signo da derrisão, já que nele tudo é incerteza e conflito, mesmo quando se diz voltar 

para os “fios da razão”, o que é, também, matéria de inquietação meditativa, com uma 

ressalva: “a meditação é própria do enlutado” (BENJAMIN, 1984, p. 163), e é dessas 

inquietações da alma e do corpo que reclama Riobaldo de posse de uma “meditação do 

melancólico compreendida na perspectiva de Saturno” (ibidem, p. 171), diz: “Dêle eu queria 

saber? Só se queria e não queria. Nem para se definir calado, em si, um assunto contrário 

absurdo não concede seguimento. Voltei para os fios da razão” (GSV, p. 59). 

Nessa constante inquietação do narrador “para se definir calado” reside o estado de 

melancolia que, segundo Moacyr Scliar (2003, p. 76), “manifesta-se por tristeza, desconfiança 

e dúvida”. Nesse sentido, lá está Riobaldo no sertão dos “gerais”, onde ele mesmo afirmou: 

“Eu sou é eu mesmo. Divêrjo de todo o mundo... Eu quase que nada não sei. Mas desconfio 
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de muita coisa” (GSV, p. 16). O seu duvidar reflete uma vida em travessia marcada por 

agonias e tristezas abissais. Para ele “a gente nunca deve de declarar que aceita inteiro o 

alheio – essa é que é a regra do rei!” (GSV, p. 23). Logo, é melhor observar a “regra” e 

desconfiar de tudo. 

Os momentos difíceis pelos quais passou Riobaldo ficaram guardados em suas 

lembranças, como “idos sofrimentos.” O fardo de diferentes dores que carrega é transformado 

num peso enorme, inerente ao melancólico, que pesarosamente é sentido por ele. Diz-nos 

assim: “Agüentei. Tanto tudo o que eu carregava comigo me pesava – eu ressentia as correias 

dos correames, os formatos” (GSV, p, 49). Em meio à tristeza e à fragilidade o jagunço só 

assinala o mundo e a si mesmo sob a assinatura pesarosa de uma linguagem de negação. Ou 

seja, a anulação do sujeito, o vazio de sua existência, o seu desamparo, pode ser vista numa 

sintaxe de negação a dizer de seus medos, de suas culpas, de seus conflitos em face de 

Diadorim; negação que Rosa ancorou na idéia de um homem ainda não terminado. Ele é tão 

somente uma travessia: 

  

Não... Mas eu não podia. Tudo dentro de mim não podia... Que se eu contasse, não 

contasse, essas ânsias. Eu não podia... Eu devia? Não devia?... Alguma valia aquilo 

tinha? Não sei, sabia não (GSV, p. 144-45) 

... E eu sou nada, não sou nada, não sou nada... Não sou mesmo nada, nadinha de 

nada, de nada... Sou a coisinha nenhuma, o senhor sabe? Sou o nada coisinha mesma 

nenhuma de nada, o menorzinho de todos. O senhor sabe? De nada. De nada... De 

nada... (GSV, p. 331) 

Não escrevo, não falo! – para assim não ser: não foi, não é, não fica sendo! 

Diadorim... (GSV, p. 563) 

 

Esse postulado de duvidação dá-se em torno do homem e do sertão: espaço 

intransponível, é em cada um. Lugar de perigos em que Riobaldo aprende que “muita coisa 

importante falta nome” (GSV, p. 105) porque a palavra parece não ser significável o bastante 

para descrevê-la. O narrador compreende que “vivendo, se aprende; mas o que se aprende, 

mais, é só a fazer outras maiores perguntas” (GSV, p. 389-90). Nesse pensamento, para onde 

quer que o homem caminhe, estará lado a lado das agruras do existir, desde o amanhecer do 

dia até o cobrir da noite, como fica evidente no trecho abaixo:  

 

Dias inteiros, nada, tudo o nada – nem caça, nem pássaro, nem codorniz. O senhor 

sabe o mais que é, de se navegar sertão num rumo sem têrmo, amanhecendo cada 

manhã num pouso diferente, sem juízo de raiz? Não se tem onde se acostumar os 

olhos, tôda firmeza se dissolve. Isto é assim. Desde o raiar da aurora, o sertão tonteia 

(GSV, p. 298) 
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Não havia como se desviar desse “rumo sem têrmo”, pois a certeza é coisa incerta. 

Nesse sertão que “tonteia” em suas andanças, verificamos uma solidariedade sob pressão, pois 

é por onde, supostamente, as pessoas doam de boa vontade, comidas e outros bens de 

primeiras necessidades aos bandos. Conta-nos assim a narrativa: “Esbarrávamos em lugar, as 

pessoas vinham, davam o que podiam, em comidas, outros presentes” (GSV, p. 55) como se 

elas por temor e/ou respeito ao chefe ”Medeiro Vaz”, bando a que Riobaldo soma sua pessoa, 

prontamente atendessem à voz dos jagunços. Enquanto isso o bando de “Hermógenes” 

superabundava o desrespeito para com as pessoas. A indiferença se oferecia em alto e bom 

som. Os moradores não tinham nem como opinar em não ceder à vontade deles, porque logo a 

guerra explodia naquele lugar, aliás, sem resistência alguma dos moradores, eles, “... os 

hermógenes e os cardões roubavam, defloravam demais, determinavam sebaça em qualquer 

povoal atôa, renitiam feito peste (GSV, p. 55), já iam preparados com “sacos” para roubar,  

como revela abaixo o trecho da narrativa:  

 

... Zé Bebelo assim na dianteira sempre cavalhava, vente, superintendeu que não 

perseguíssemos aquêles tais, nem nêles se atirasse por comprazimento. O que estavam 

era em mão de roubando, se soube; como que tinham até sacos, para carregar dentro 

as coisas (GSV, p. 372) 

 

Mesmo diante de várias adversidades e de sofrimento sempre presente, Riobaldo faz 

referência ao homem como um ser em superação, ele ainda não foi concluído, está em 

constante mudança. Um exemplo desse inacabamento é o próprio Hermógenes. Desse modo, 

o homem, então, pode ser definido, conforme as palavras de Maria Luiza de Arruda (2004, p. 

21), “pela possibilidade de ser diferente do que está sendo... o homem é um “pode ser”, “uma 

propulsão”, um irromper, “um ser para diante de si”. A narrativa consolida essa idéia no 

trecho abaixo: 

 

O senhor... 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. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que 

me alegra, montão (GSV, p. 24) 

 

O próprio narrador, já em sua velhice, revela que o seu dizer “... é dificultoso, muito 

entrançado” (GSV, p. 96) e suas lembranças vêm um passo adiante em sua história, onde trata 

de melhorá-la, progressivamente. Ao recordar seu passado, “os comêços e os finais” (GSV, p. 
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457) e onde “... principiou a tristonha história de tantas caminhadas e vagos combates, e 

sofrimentos...” (GSV, p. 292), revive toda a melancolia do lugar – sertão – e o seu amor 

condenado. Kathrin Holzermayr Rosenfield, na obra Os Descaminhos do Demo (1993, p. 12), 

comenta que o narrador rosiano  

 

não visa rememorar sua vida como sendo delimitada pelas determinações geográficas 

(do sertanejo) e sociais (do jagunço). O que está em jogo é a memória – busca de uma 

verdade universalmente válida que transcenda os fatos particulares da vivência 

singular... a narração... aventura-se na “matéria vertente”. 

 

Esse personagem extrapola as fronteiras do sertão, invade o mundo e toma o homem 

na reflexão de sua afirmação enquanto “homem humano”. A travessia da narrativa quer mais 

do que uma parte do todo, ela fragmenta o todo, falando literalmente sobre uma parte, porém, 

apenas quer chegar ao todo universo, à “matéria vertente”.  Sertão cercado de “veredas” em 

que Riobaldo conta misturado suas lembranças, originando uma diversidade de histórias, de 

modo que cada uma vai engrenando-se à outra. É a sua experiência a base de sua contação. De 

acordo com Roberto Schwarz (1981, p. 47-8), 

 

 Grande-Sertão: Veredas a „boca em ordem nenhuma‟ de Riobaldo não só se 

antecipa à cronologia dos fatos – carência do narrador, virtude irônica do romancista 

– como salta atrás, sucessivamente. O livro começa com considerações gerais, 

conversa de saber se o diabo existe ou não. 

   

A contação que faz ao ouvinte se desenrola fora de qualquer “cronologia dos fatos”, 

num “salto atrás”, refinando sua “conversa” numa espera de ser compreendido e de ter a 

identificação do outro com os episódios de sua história. Esta identificação justifica-se porque 

vai “... contando não é uma vida de sertanejo, seja se fôr jagunço, mas a matéria vertente” 

(GSV, p. 96). Nesse sentido, Walter Benjamin (1994, p. 213) nos diz que “o romance... 

convida o leitor a refletir sobre o sentido de uma vida”, logo não seria deter-se, simplesmente 

no relato do passado da vida do jagunço. Mas aguça ao bom observador e contador de 

experiências a ir buscar as minúcias da vida humana. Dentro dessa perspectiva, Benjamin 

(ibidem, p. 220) cita Valéry: 

 

A observação do artista pode atingir uma profundidade quase mística. Os objetos 

iluminados perdem os seus nomes: sombras e claridades formam sistemas e 

problemas particulares que não dependem de nenhuma ciência, que não aludem a 
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nenhuma prática, mas que recebem toda sua existência e todo o seu valor de certas 

afinidades singulares entre a alma, o olho e a mão de  uma pessoa nascida para 

surpreender tais afinidades em si mesmo, e para as produzir. 

 

O crítico alemão ainda comenta, em O Narrador, acerca do “sentido da vida” como 

sendo “... o centro em torno do qual se movimenta o romance”. Há, assim, na prática de 

contar a quebra da seca informação que se faz presente na sociedade burguesa. Esta não tem 

interesse pela contação de história porque acredita que não acompanha o ritmo do mundo 

moderno e desenvolvido. Por isso mesmo, não ocupa uma cadeira no utilitarismo da vida 

moderna. É posta de lado, como também o é o conhecimento e as histórias surgidas no meio 

do povo. Benjamin diz que 

 

o papel da mão no trabalho produtivo tornou-se mais modesto, e o lugar que ela 

ocupava durante a narração está agora vazio. (Pois a narração, em seu aspecto 
sensível, não é de modo algum o produto exclusivo da voz. Na verdadeira narração, a 

mão intervém decisivamente, com seus gestos, aprendidos na experiência do trabalho, 

que sustentam de cem maneiras o fluxo do que é dito.) A antiga coordenação da alma, 

do olhar e da mão, que transparece nas palavras de Valéry, é típica do artesão, e é ela 

que encontramos sempre, onde quer que a arte de narrar seja praticada. (ibidem, p. 

220-21) 

 

Para o autor do Grande Sertão, escrever e contar histórias andam a passos curtos, 

estabelecendo o tempo como o mestre da diferença entre eles, conforme registra Carlos 

Alberto dos Santos Abel (2003, p. 60), em Rosa autor Riobaldo narrador. Assim disse Rosa: 

“No sertão, o que pode uma pessoa fazer do seu tempo livre a não ser contar histórias? A 

única diferença é simplesmente que eu, em vez de contá-las, escrevia.” É, portanto, o trabalho 

do “artesão” da palavra, o mestre na arte de narrar, e aí está Guimarães Rosa. 

Rosa traz o narrador enrolado a uma melancolia criadora de construções abstratas. A 

criação literária, segundo a sistematização de Kristeva (1989, p. 28) é uma aventura do corpo 

na expressão da tristeza e da dor – dos signos: universo de artifícios (nos ritmos, nas formas) 

 

que dá testemunho do afeto: da tristeza como marca da separação e como início da 

dimensão do simbólico; da alegria, como marca do triunfo que me instala no universo 

do artifício e do símbolo, que tento fazer corresponder ao máximo às minhas 

experiências da realidade. (...) Ela transpõe o afeto nos ritmos, nos signos, nas formas. 

 

No palco do Grande Sertão: Veredas, e seus habitantes, toda uma população de 

jagunços, juntos, embrenham-se por um mundo de guerras da vida consigo mesmo e com o 
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outro. Rosa trata, dentre outras questões, das sensações e sentimentos do homem, tomando-o 

sob a influência de sua terra-sertão, sugerindo, ao leitor de sua ficção, pistas acerca dessa 

existência rodeada de segredos do jagunço Riobaldo. Embora ele se mostrasse valente e forte 

em astúcias estava sempre à beira da fragilidade na presença de Diadorim. “E por isso”, diz 

Riobaldo, “eu não tinha licença de não me ser, não tinha os descansos do ar” (GSV, p. 396). 

Sentindo-se sem resistência à força de seu desejo, repentinamente, reage. Retrai todos os seus 

impulsos devido à “masculinidade”, sua e do outro, sempre no receio de “admitir o extrato” 

de sua natureza humana: 

 

Se é o que é – eu pensei – eu estou meio perdido... Acertei minha idéia: eu não podia, 
por lei de rei, admitir o extrato daquilo. Ia, por paz de honra e tenência, sacar 

esquecimento daquilo de mim. Se não, pudesse não, ah, mas então eu devia de 

quebrar o morro: acabar comigo!... Ou eu fugia (GSV, p. 276) 

 

“Meio perdido”, desfolha-se em rumos incertos abraçado a toda e qualquer coisa 

pequenina que tenha a capacidade de sugar dor e sofrer da alma. Riobaldo vive os infortúnios 

do lugar atado à sensação constante do medo, medo este fincado como raiz em seu ser, 

revirando e desarrumando por dentro para fazer-se sentir sua presença indesejada nas tantas 

circunstâncias. Em tempos modernos não há garantia do absoluto em torno do homem e da 

vida, tudo parece girar desenfreado, “homem? É coisa que treme” (GSV, p. 145). Mas, são 

nessas circunstâncias que não apenas o jagunço, mas todo homem fica à deriva, a qualquer 

momento, qualquer um pode cair nessa rede. E é ele mesmo que num postulado de reflexão 

acerca de si mesmo e do mundo lá fora, nos dá o seu conceito de medo. Diz: 

 

O que o mêdo é: um produzido dentro da gente, um depositado; e que às horas se 

mexe, sacoleja, a gente pensa que é por causas: por isto ou por aquilo, coisas que só 

estão é fornecendo espêlho. A vida é para êsse sarro de mêdo se destruir; jagunço 

sabe (GSV, p. 346)  

 

De olho na reflexão de Riobaldo, percebemos como na ficção rosiana o homem do 

sertão nos aparece sempre com uma vida de riscos em face da hostilidade dos bandos que 

fazem sua própria lei, carregando o medo do mundo e do outro no medo de si mesmo. 

Guerrear, matar ou morrer, conquista de poder por essas terras era a atividade diária dos 

jagunços, conforme o assentar abaixo de idéias do personagem: 
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Bala vinha. O cerrado estrondava. No mato, o mêdo da gente se sai ao inteiro, um 

mêdo propositado. Eu podia escoicear, feito burro bruto, dá-que, dá-que. Umas duas 

ou três balas se cravaram na borraina da minha sela, perfuraram de arrancar quase 

muita a paina do encheio... Eu não cabia de estar mais bem encolhido. Baleado veio 

também o surrão que eu tinha nas costas, com poucas minhas coisas. E outra, de fuzil, 

em ricochete decerto, esquentou minha côxa, sem me ferir... se enfiou imprensada, 

entre mim e a aba da jeriba! Tempos loucos... Burumbum!: o cavalo se ajoelhou em 

queda, morto quiçá, e eu já caindo para diante... Atravessei aquilo, vida tôda... De 

mêdo em ânsia, rompi por rasgar com meu corpo aquêle mato, fui, sei lá... Pousei no 

capim do fundo – e um bicho escuro deu um repulão, com um espirro, também dôido 

de susto (GSV, p. 21) 

... vieram as guerras e os desmandos de jagunços – tudo era morte e roubo, e 

desrespeito carnal das mulheres casadas e donzelas, foi impossível qualquer sossêgo, 

desde em quando aquêle imundo de loucura subiu as serras e se espraiou nos gerais 

(GSV, p. 43) 

Em jagunço com jagunço, o poder sêco da pessoa é que vale... Muitos, ali, haviam de 

querer morrer por ser chefes... (GSV, p. 79) 

 

E é por esse mundo agente do medo, do poder de desmandos, de ganância pelo título 

de chefe, da morte, que Riobaldo cruza a “vida toda”. Mas em sua travessia não há, 

paradoxalmente, espaço para o medo, não pode e nem deve silenciar diante dele, mas, ao 

contrário disto, fazer dele uma lição, um aprendizado e reagir sempre. Seu corpo, ao mesmo 

tempo em que guarda a ânsia do medo, também “rasga” o ar em busca de um espaço tranqüilo 

para seu descanso. Nesse pensamento ancora ele “cada hora, de cada dia, a gente aprende uma 

qualidade nova de mêdo!” (GSV, p. 84), e esse firme propósito em sua vida lhe dá sustento no 

imenso sertão. O personagem se mostra de posse do direito de não permitir a imposição de 

ninguém em lhe pôr medo porque “tinha receio”, confessa ele, “de que me achassem de 

coração mole” (GSV, p. 162-63). 

Em sua vida, “cada dia é um dia” (GSV, p. 376), não é um só, único e igual, mas são 

seus dias vividos cada um no seu tempo, de modo que a luta pela sobrevivência, diária e 

individual, renova-se diferente em cada amanhecer. O amanhã seria um talvez. O seu sertão é, 

feito miragem e enigma, uma espera de inoportunos, um chão que se apresenta aos nossos 

olhos como se fosse suspenso da terra firme, sem localização exata, porque tudo nele é 

estranheza e duvidação: “O senhor vê aonde é o sertão? Beira dêle, meio dêle?... Tudo sai é 

mesmo de escuros buracos, tirante o que vem do Céu. Eu sei” (GSV, p. 560). Nessas 

circunstâncias o jagunço é, portanto, definido como um ser que não se deixa permanecer 

abatido com perda nem derrota. Para ele, o igual se faz no seu dia a dia – comer, beber, 

namorar, brigar, e finalmente morrer. No entanto, a questão aí posta não é suficiente para 

resumir o projeto de vida do homem jagunço, sertanejo. É que Riobaldo desejou uma vida 

diferente da que tinha até o momento, na crença do caráter mutável da vida. Nessa 



40 

 

perspectiva, a narrativa falando dos “gerais” do sertão de Minas enreda a condição geral da 

vida, expressão do homem e da existência, com dimensões utópicas, ao sugerir transformação 

no cotidiano vivido.  

A vida sertaneja do Grande Sertão é cheia de reveses. Nela aflora o questionamento 

com relação àquilo que é julgado como certo ou como errado, ao bem e ao mal, postos sob 

questão: “A gente, nós, assim jagunços, se estava em permissão de fé para esperar de Deus 

perdão de proteção?” (GSV, p. 210), nós, diz o narrador-personagem, “homem de matar e 

morrer” (GSV, p. 192). A voz do jagunço caracteriza essa oposição e conduz o leitor aos 

linhares da reflexão, em que o permitido e o proibido são os elementos levados à discussão o 

tempo todo. Receber perdão de Deus com tantos males feitos é o motivo das indagações do 

narrador-personagem. 

Há nesta façanha certo fio de provocação, posto que o leitor/ouvinte é apanhado a se 

impor no abismo do desconhecido da história do jagunço. A reflexão engenha a construção de 

conceitos, deslizando-se por toda a narrativa do Sertão. A oscilação entre uma coisa e outra 

salta aos olhos e nos leva a refletir acerca do inefável. A “alma”, abrigo dos sentimentos, 

passeia pelas idéias divagadas do narrador, sondando o homem de dentro para fora, como se 

evidencia na fala abaixo: 

 

Informação que pergunto: mesmo no Céu, fim de fim, como é que a alma vence se 

esquecer de tantos sofrimentos e maldades, no recebido e no dado? A como? O 

senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. (GSV, p. 22) 

 

É necessário fisgar uma resposta para as “coisas de medonhas demais”, talvez ocultas 

à razão humana. Riobaldo em seu entendimento considera que “o existir da alma é a reza” 

(GSV, p. 568) e vai estar todo o tempo na narrativa recorrendo a ela como antídoto para 

cessar a dor que maltrata o corpo, onde fica a raiz da alma. Portanto, “as dores da alma são 

inerentes à nossa condição humana” (PERES, 2001, p. 12-3), tornando-se caminho a ser 

percorrido por todos nós. Nele se acha o sentido da existência humana e se adquire a 

sabedoria. 

O salmista Davi, no livro de Salmos (31:9b), inserido na Bíblia Sagrada, num 

momento de extrema tristeza canta a sua dor, fazendo dessa atitude um socorro para aliviar a 

sua alma abatida, sendo os seus olhos o canal por onde jorra ao mundo exterior toda sua dor: 

“... consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo”, como se os 

olhos do salmista, sua alma e o seu corpo formassem uma pirâmide de corporificação da 



41 

 

tristeza. Da mesma forma o rei Salomão ao escrever o livro de Provérbios, metaforicamente, 

dimensiona a imagem do olho humano como espaço de capturação do mundo exterior, onde 

dirá que “os olhos é a janela da alma”. Por essa ótica percebemos que através dos olhos a 

alma absorve o mundo exterior e por ele traduz, de algum modo, seus sentimentos. Então, 

teríamos toda espécie de emoção capturada e comandada pela alma, dizendo de nossa alegria 

ou de nossa tristeza, de nossa satisfação ou de nossa dor, como um eterno diálogo entre o 

exterior e interior do homem com ele mesmo, dando a este o passaporte para seguir viagem 

por caminhos labirínticos, estradas de rumos incertos. 

Olhar9 e alma parecem cruzar informações. Aqui, flagramos fazeres que se aventuram 

em querer traduzir o eu do homem, porque segundo Riobaldo, “só nos olhos das pessoas é que 

eu procurava o macio interno delas; só nos onde os olhos” (GSV, p. 402). A alma numa 

espécie de ato de comunicação diz de seus sentimentos e sensações, de um jeito que os olhos 

expressarão e extravasarão numa linguagem que escorre pelo silêncio. Há certa reciprocidade, 

existindo lado a lado um do outro. Desse ponto de vista, temos a confirmação na fala de 

Riobaldo: “... eu gostava dêle na alma dos olhos, gostava – da banda de fora de mim” (GSV, 

p. 173). O olhar
10

 traduz sua voz no silêncio das palavras, ainda a esse respeito, seguem 

abaixo alguns fragmentos da narrativa:  

 

... – eu respondi. Os afetos. Doçura do olhar dêle me transformou para os olhos de 

velhice da minha mãe. Então, eu vi as côres do mundo (GSV, p. 142) 

Meu corpo gostava de Diadorim. Estendi a mão, para suas formas; mas, quando ia, 

bôbamente, êle me olhou – os olhos dêle não me deixaram. Diadorim, sério, testalto. 

Tive um gêlo. Só os olhos negavam. Vi – êle mesmo não percebeu nada (GSV, p. 

173)  

 

Riobaldo sabia do valor da alma e do olhar, conhecia o poder do olhar do outro sobre 

ele que, constantemente estava mexendo com ele e com o outro: “Diadorim me agarrava com 

o olhar, corre que um silêncio de ferro... eu saí dali, querendo esquecer ligeiro o atual. Minha 

cara estava pegando fogo” (GSV, p. 174). Nesse relato do jagunço-narrador está nítida sua 

                                                
9 “A reflexão do olhar é o espelho; a da alma, a Natureza; e a da Natureza, as artes. Essas reflexões são possíveis 

porque mundo, homem e arte são feitos do mesmo estofo, dos quatro elementos (terra, água, ar e fogo ou suas 

qualidades, seco, úmido, frio e quente) e dos quatro humores (sangue, fleugma, bílis amarela e bílis negra)”, 

conforme Marilena Chaui (1988, p. 51). A questão logo pode ser associada ao humor negro e à melancolia.  
10 “O olhar apalpa as coisas, repousa sobre elas, viaja no meio delas, mas delas não se apropria. „Resume‟ e 

ultrapassa os outros sentidos porque os realiza naquilo que lhes é vedado pela finitude do corpo, a saída de si, 
sem precisar de mediação alguma, e volta a si, sem sofrer qualquer alteração material”, diz Marilena Chaui 

(1988, p. 40) na esteira do pensamento Merleau-Ponty. Nessa perspectiva, vale dizer que aquilo que é “vedado 

pela finitude do corpo”, o olhar surge como transbordamento e revelação.  
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inquietação e o seu desejo abrasador pelo outro. Os olhos verdes de Diadorim queriam lhe 

falar também do que estava encoberto, do que estava oculto, mas Riobaldo não penetrou 

fundo naquele mar de mistérios, continuava no não entendimento mediante a natureza 

impermanente e misteriosa da mulher/jagunço metaforizada pelo olhar:  

 

Naqueles olhos e tanto de Diadorim, o verde mudava sempre
11

, como a água de todos 

os rios em seus lugares ensombrados. Aquêle verde, arenoso, mas tão môço, tinha 

muita velhice, muita velhice, querendo me contar coisas que a idéia da gente não dá 

para se entender (GSV, p. 273) 

 

A travessia de Riobaldo conta “coisas” acerca da vida, de modo que o vivível se faz 

sentir de difícil “entender”. Ele procurou “farejar com os olhos o reprofundo” (GSV, p. 329-

30) do homem, buscando a raiz de todo mal. Mas para isso procurou não pensar sozinho, pois 

fez de suas indagações também as do ouvinte/leitor. Assim, ambos são envolvidos nesse 

mundo de artimanhas lacunares, daí o sentido de seus questionamentos: 

 

... O diabo existe e não existe?... Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, 

os crespos do homem – ou é o homem arruinado, ou o homem em avêssos. Sôlto, por 

si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum! – é o que digo. O senhor aprova? 

Me declare tudo, franco – é alta mercê que me faz: e pedir posso, encarecido (GSV, p. 

12) 

... acha fio de verdade nessa parlanda, de com o demônio se poder tratar pacto? Não, 

não é não? Sei que não há. Falava das favas. Mas gosto de tôda boa confirmação. 

Vender sua própria alma... invencionice falsa! E, alma, o que é? Alma tem de ser 

coisa interna supremada, muito mais do de dentro, e é só, do que um se pensa: ah, 

alma absoluta (GSV, p. 25) 

... Pois. Se tem alma, e tem, ela é de Deus estabelecida, nem que a pessoa queira ou 

não queira. Não é vendível. O senhor não acha? (GSV, p. 26)  

 

O romance é construído pelas idéias contrárias, opostas. Para isto, segue apoiando-se 

no drama de consciência, que oscilando como um pêndulo se movimenta entre as forças 

exteriores e interiores no labirinto da existência, cheia de “veredas”, onde se “carece de ter 

coragem” para atravessá-la. Riobaldo fala do “demo”, buscando, junto ao ouvinte, um “fio de 

verdade nessa parlanda”. Solta a idéia de não ter certeza de nada, numa linguagem em 

“avêssos”. Ainda assim, essa incerteza não carrega freios em seu pensamento para embrenhar-

se no pacto com o “dito cujo”.  

                                                
11 Guimarães Rosa, expressando o olhar de Diadorim -... ”o verde mudava sempre” faz pelo processo 
comparativo, alusão ao pensamento de Heráclito (filósofo, considerado como o “pai da dialética”) através de 

uma de suas frases que ficou tradicionalmente conhecida: “o homem que volta a banhar-se nas águas de um rio. 

Nem o homem é o mesmo homem, nem o rio é o mesmo rio.” 
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Riobaldo será embalado pela dúvida quanto à existência do “demo”, dilema que 

atravessa todo o romance: “... o diabo existe e não existe” (Grifo nosso, GSV, p. 12); “... o 

Diabo não existe. Pois não?... o diabo não há! É o que eu digo, se fôr... Existe é homem 

humano. Travessia.” (GSV, p. 571). O romancista coloca a vida religiosa sob a “vagância de 

pecados” sempre “duvidando” e “rejeitando” o que está diante de seus olhos como verdade 

“certa”. O narrador-personagem percorre o sertão com um firme propósito - chegar a uma 

verdade satisfatória -, buscando diferentes maneiras para preencher essas verdades e acalmar 

o seu duvidar. Entretanto, nada fica provado como exato, única certeza. Nessa procura, 

marcha na direção de uma visão religiosa que tende a negar a onipotência, onipresença e 

onisciência do “demo”, cabendo estes três planos apenas ao Deus dos cristãos.  

O Bem e o Mal, elementos a que o ser humano, normalmente, está sujeito, pois 

integram a condição humana, convivem lado a lado, constituindo um simultâneo de 

contradição. O protagonista-narrador abre a proposição desse Bem, permitido e correto, em 

contraponto ao Mal, proibido e errado. A narrativa parece-nos mostrar que todos nós somos 

sujeitos a cair no abraço faústico, exatamente como se manifestou em Riobaldo que nos dá 

uma lição dizendo: “Hoje é que sei: que, para a gente se transformar em ruim ou em valentão, 

ah basta se olhar um minutinho no espêlho – caprichando de fazer cara de valentia; ou cara de 

ruindade!” (GSV, p. 45-6). Ao homem cabe a escolha, a direção que vai tomar, se a de 

renúncia ou a de entrega, sabendo que “o mal ou o bem, estão é em quem faz; não é no efeito 

que dão” (GSV, p. 94). Na ficção, a dúvida vem permear as atitudes do bem e do mal, 

cabendo a cada um julgá-la conforme seu entendimento.  

A procura incessante de purificação molda-se à travessia do personagem. Ela oculta de 

certa forma, a natureza maléfica existente na natureza humana. O homem aspira a uma 

transcendência e vê-se preso na cadeia de suas fraquezas, o que é, simbolicamente, a outra 

face do Bem. A força de resistência do ser quando está adormecida abre frestas para a atuação 

do Mal, de tal maneira que se torna quase que impossível se falar em dicotomia em relação a 

essas duas forças da natureza humana, posto que constitua, no homem, o seu fundamento de 

contradições simultâneas. 

A alma, segundo o personagem de Rosa, é o pagamento dado a Satanás por um pacto 

que, talvez, tenha sido firmado com ele. Nesse sentido, o preço de uma alma é a própria vida. 

Em Grande Sertão: Veredas, alma e valor de propriedade se misturam numa única idéia. 

Riobaldo argumenta com voracidade até que ponto há uma relação de semelhança entre alma 
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e propriedade, ambas postas sob o jugo de um dono. Nesse ínterim, o escritor revela na voz de 

seu personagem que “... enfiar a idéia, achar o rumozinho forte das coisas, caminho do que 

houve e do que não houve. Às vezes não é fácil. Fé que não é” (GSV, p. 168), entretanto, 

continua a voz de Riobaldo, “... não esperdiço palavras... o senhor ponha enrêdo... Eu quero 

ver essas águas, a lume de lua...” (GSV, p. 292). Fica evidente o cuidado do escritor através 

da fala do narrador em passar para o ouvinte/leitor suas idéias, minuciosamente, pondo assim, 

o ouvinte em dessaranjados lençóis, já que terá o papel de tudo entender e arrumar. O 

trabalhar das idéias está aí, a envolver o ouvinte que toma o prumo de um pensamento e vai 

juntamente com Riobaldo buscar as possíveis respostas.  

Uma propriedade qualquer pode ser vendida após a avaliação de um comprador, 

porque é ela sujeita ao julgamento dos interessados, como mostra a própria ficção: “Posso 

vender essas boas terras...” (GSV, p. 25), enquanto a alma “decisão de vender alma é afoitice 

vadia, fantasiado de momento, não tem a obediência legal” (GSV, p. 25), conforme o contar 

de Riobaldo. Postos como idéias seqüenciais, a venda de uma terra seguida a de uma alma, 

leva o outro a “rastrear” dentro de si mesmo seu conceito quanto ao que foi dito. Terra e alma 

em períodos vizinhos, sendo esta última tomada como palavra-chave em seu espaço de 

escritura, dando seqüência à conversa, não seria uma façanha de Rosa? A questão é, se cada 

um possui uma alma própria, teria, então, o direito de pô-la a negociação? O narrador-

personagem nos lembra que “esta vida está cheia de ocultos caminhos” (GSV, p. 147) e que 

“não convém a gente levantar escândalo de comêço, só aos poucos é que o escuro é claro” 

(GSV, p. 182). 

Em Grande Sertão: Veredas a alma traz em si a capacidade de guardar “... a beleza 

daqueles pássaros, no Rio das Velhas... para sempre. O manuelzinho-da-crôa. Tudo isso posso 

vender? Se vendo minha alma, estou vendendo também os outros” (GSV, p. 294). Dessa 

forma, a alma estaria cheia de “outros”, deixando de carregar apenas os “meus” e passando a 

transbordar também dos “meus-nossos”. É essa a maneira estratégica que Riobaldo utiliza 

para esparramar sua contação, jogando as conclusões para o seu ouvinte e logo dando uma 

idéia: “É no junto do que sabe bem, que a gente aprende o melhor...” (GSV, p. 326), de 

maneira a sugerir que continuemos juntos a “quem sabe bem” para desmatarmos nossa 

ignorância, lembrando Carlos Drummond de Andrade. 

Rosa provoca reflexões acerca de verdades tidas como únicas, estruturadas na 

incessante busca por respostas trilhadas em toda narrativa. Nesta, a religiosidade apresenta-se 
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por caminhos ambíguos. Riobaldo não se fecha a nenhuma religião, comunga de todas, 

bebendo, portanto, em “água de todo rio” (GSV, p. 17), não tomando nenhuma como 

essencialmente verdadeira e única. Para ele, a reza tem o poder de trazer salvação à alma 

errante, na mesma proporção em que “sara da loucura” (GSV, p. 17), loucura, aqui, 

compreendida como aquela que remete a ações em oposição ao bem. Tem, assim, a concepção 

de que na reza está o eixo condutor para o viver lucidamente, e é isto o essencial para a sua 

vida. Ela lhe traz o descanso e os “livramentos” necessários a sua alma, por isso, diz: “aceito 

as preces” de todos porque “tudo me quieta, me suspende” (GSV, 17), pondo-o em êxtase 

pleno, mesmo que provisoriamente – “Qualquer sombrinha me refresca. Mas é só muito 

provisório” (GSV, p. 17), como revela sua fala. 

O jogo da linguagem e do artifício da palavra “pegante” é uma constante em Rosa, 

como se vê, por exemplo, na presença da aliteração e da assonância que intensificam o ritmo e 

a musicalidade do texto, dando à prosa o que é específico da poesia: “Riobaldo, hoje-em-dia 

eu nem sei o que sei, e, o que soubesse, deixei de saber o que sabia” (GSV, p. 502). O escritor 

tem a preocupação de deitar a palavra adequada e é neste trabalho de escolhas e recusas que 

faz da narrativa rosiana uma criação com musicalidade. A voz do narrador se revela nessa 

construção: 

 

Desespêro quieto às vezes é o melhor remédio que há. Que alarga o mundo e põe a 

criatura sôlta. Mêdo agarra a gente é pelo enraizado. Fui indo. De repente, de repente, 

tomei em mim o gole de um pensamento – estralo de ouro: pedrinha de ouro. E 

conheci o que é socôrro (GSV, p. 146) 

 

A leitura de Grande Sertão: Veredas é preciso ser feita com o olhar,  com o corpo e 

com a alma. Aqui, encontraremos Riobaldo sondando o íntimo do homem associado ao 

mundo externo, tendo como sua companhia à palavra efervescente de todo o seu sofrimento. 

Elas estão lá, guardadas, repousando em sua mente que, segundo o narrador “... vigia atrás dos 

olhos” (GSV, p. 185). Sua mente maquina a ordem da narrativa, colocando, constantemente, o 

ouvinte/leitor a dialogar com as suas idéias; nesse aspecto Riobaldo se revela mestre em 

rastrear o fio significável de um pensamento dado. Assim, é em cada mensagem “rastreada” 

que faz do manejar palavras e idéias a oração diária do escritor representado por Riobaldo, 

para quem tudo é formado nas palavras. 

Por esta ótica, podemos dizer também que nada, na travessia do sertão, intencione, 

simplesmente, a ensinar a fazer contação. A respeito disto, o narrador se dirige ao ouvinte 
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com a seguinte indagação: “O senhor tece? Entenda meu figurado. Conforme lhe conto” 

(GSV, p. 176), mas segue além. O ouvir é preciso ser feito com “a poesia do corpo” porque se 

tem “poetagem” (GSV, p. 184). E assim sendo, a “malandragem” de uma linguagem é capaz 

de fazer o seu leitor viajar faminto por cada página do imenso sertão rosiano a reluzir sempre 

numa experiência adquirida pela travessia de uma existência humana, “é o que eu digo”, diria 

Riobaldo. 

 

1. 2 - Riobaldo e a melancolia: Tempos loucos, burumbum 

 

No miolo do romance do Sertão, Riobaldo vai desmatar um sertão “grande ocultado 

demais” (GSV, p. 475), numa travessia que “ia para sofrer, sem saber” (GSV, p. 512), 

adquirindo experiências na sua dor. E é atravessando por esse caminho de lugar incerto, que 

se vê o personagem “como que já estivesse rendido de avêsso, de meus íntimos esvaziado” 

(GSV, p. 399), de acordo com sua fala. Às vezes, esse trilhar por lugar nenhum lhe “atrasava” 

o ânimo, de maneira tal que “em nada” aludia motivos para viver, como expressam os 

fragmentos abaixo: 

 

Assim parava eu, por reles desânimo de me aluir dali, com efeito; nem firmava em 
nada minha tenção. As quantas horas? E aquêle frio, me reduzindo...  Despresenciei. 

Aquilo foi um buracão de tempo (GSV, p. 399) 

E, o pobre de mim, minha tristeza me atrasava, consumido. Eu não tinha 

competência de querer viver, tão acabadiço, até o cumprimento de respirar me 

sacava...  (GSV, p. 569) 

 

A jornada do jagunço é cheia de tropeços, “caminho não se havendo” (GSV, p. 49), 

como se deixasse para o leitor a idéia de que todo caminhar é um descaminho convertido em 

abismo negro, um poço sem fundo que pode ser visto feito um “buracão de tempo”, onde “o 

calor e o frio mais perseguem; e, para digerir o que se come, é preciso de esforçar no meio, 

com fortes dôres; e até respirar custa dôr; e nenhum sossêgo não se tem” (GSV, p. 48). Tudo 

isso acampa na alma de Riobaldo. No fiar de suas tantas tristezas, torna-se um ser “tão 

acabadiço”, esmaecendo-se em suas veias o ânimo de “querer viver”. E ainda assim, 

cabisbaixo e sem direção definida, sentindo-se que “nem firmava em nada”, Riobaldo nos 

ensina que a coragem, mesmo que em uma “horinha” só, é fundamental à vida porque 
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“afrouxa” a capacidade de cada homem para enfrentar os obstáculos de uma existência 

“desinquieta”. É sobre isso que nos fala o jagunço: 

 

... a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser 

capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, e inda mais alegre ainda no meio da 
tristeza! Só assim de repente, na horinha em que se quer, de propósito – por coragem. 

Será? Era o que eu às vêzes achava. Ao clarear do dia (GSV, p. 301) 

 

Temos, dessa forma, uma vida inconstante, mutável que se “desinquieta” de repente e 

“embrulha tudo”, nada lhe escapa. A alegria ou a tristeza invade o homem, espalha-se em sua 

alma numa “horinha” só, causando um aprendizado no fôlego de sua existência. Riobaldo, 

mesmo nos momentos de pura tristeza, ensina-nos que a vida “quer da gente é coragem”, 

coragem “de ficar alegre” tanto nos momentos em “meio a alegria”, como em “meio a 

tristeza”. Nessa perspectiva, a alegria aformoseia o rosto e rejuvenesce a alma, enquanto a 

tristeza tonteia a alma e envelhece a face.  

A dor do narrador-personagem é somente dele, escondida e sufocada para não ter 

reflexo algum em sua aparência física. Entretanto, sua boca balbucia o que seu coração oculta.  

Ele conserva uma tristeza que queria consumi-lo num minuto, mas a esperança vive em sua 

vida, por isso, apenas “as vezes achava” ânimo para vencer os obstáculos no “clarear do dia”. 

Sendo assim, a escura noite do desânimo desaparece ao surgir no horizonte os fortes raios de 

luz da aurora, dispondo-se a um constante recomeçar.  

Grande Sertão: Veredas tem uma arquitetura detalhada envolta ao segredo de 

Diadorim, de forma que deixa transparecer a melancolia na voz tanto de Riobaldo quanto de 

Diadorim, como se vê no trecho ao lado: “Diadorim estava triste, na voz. Eu também estive. 

Por quê? – há-de o senhor querer saber” (GSV, p. 269). Diadorim, embora exploda num grito 

sufocado, revela a necessidade de tornar visíveis e palpáveis coisas suas ainda ocultas a 

Riobaldo.  

No entanto, este não capta e nem compreende a linguagem do amigo. Ambos, em suas 

falas usam de insinuações, de pequenos flashes quanto à existência de um segredo. Diadorim 

se esconde por trás desse segredo, omite sua identidade do narrador-personagem enamorado 

seu, mas deseja livrar-se desta carga sufocante e cheia de mentiras. Quer revelá-lo, mas vai 

retardando esse momento de revelações e deixa permanecer o mistério entre eles, como fica 

isto visível na fala seguinte: “... Riobaldo, o cumprir de nossa vingança vem perto... Daí, 



48 

 

quando tudo estiver repago e refeito, um segrêdo, uma coisa, vou contar a você...” (GSV, p. 

480). A confissão de Diadorim de que não se chama Reinaldo ou de que Joca Ramiro é o seu 

pai desvia a atenção de Riobaldo da grande verdade oculta – a face escondida da mulher 

Deodorina, o seu grande segredo. Nessa difusão de lembranças, escorregam pistas para o 

ouvinte/leitor do sofrimento vivido tão somente pelo narrador. Em sua solidão diz assim:  

 

Diadorim era mais do ódio do que do amor? Me lembro, lembro dêle nessa hora, 
nesse dia, tão remarcado. Como foi que não tive um pressentimento? O senhor 

mesmo, o senhor pode imaginar de ver um corpo claro e virgem de môça, morto 

à mão, esfaqueado, tinto todo de seu sangue, e os lábios da bôca descorados no 

branquiço, os olhos dum terminado estilo, meio abertos meio fechados? E essa 

môça de quem o senhor gostou, que era um destino e uma surda esperança em 

sua vida?! Ah, Diadorim... E tantos anos já se passaram (Grifo nosso, GSV, p. 

182) 

 

Nesse pensamento, entendemos que o tempo já guardou tantos anos idos e Riobaldo 

ainda carrega consigo um sentimento de culpa. Diadorim estava em seu “destino”, porém 

havia um limite que marcava a impossibilidade, demarcando “uma surda esperança em sua 

vida”. Tudo em Riobaldo gritava o outro, entretanto esse outro(a) calava cada ruído em nome 

daquele amor findo antes mesmo de começar, como se mostra no fragmento abaixo: 

 

Diadorim persistiu calado, guardou o fino de sua pessoa. Se escondeu; e eu não 

soubesse. Não sabia que nós dois estávamos desencontrados, por meu castigo. Hoje, 

eu sei; isto é: padeci. O que era uma estúrdia queixa, e que fôsse sobrôsso eu pensei. 

Assim êle acudia por me avisar de tudo, e eu, em quentes me regendo, não dei tino. 

Homem, sei? A vida é muito discordada (GSV, p. 474-75) 

 

Há muitos momentos na narrativa em que encontramos Riobaldo consumido pela dor, 

a ponto da vida querer lhe faltar. Faltar-lhe seu amigo amante Diadorim. Apenas agonia lhe 

sobrava. No sertão, aprende a amar na dor. E este amor inchou em Riobaldo de Diadorim, que 

era “... assim em minha vida o maior segrêdo?” (GSV, p. 403), revela o narrador. Silenciava 

porque “gostava com amor, que era impossível” (GSV, p. 513), por isso, sentia-se obrigado a 

reprimir cada sensação, cada ardor de desejo por Diadorim, guerreiro valente como ele 

mesmo confessa: “De perto, senti a respiração dêle, remissa e delicada. Eu aí gostava dêle. 

Não fôsse um, como eu, disse a Deus que êsse ente eu abraçava e beijava” (GSV, p. 187).  

Riobaldo “beijava” o outro apenas nos delírios de seus pensamentos, aquecia-se do 

outro em seu sonhar, sem que ninguém suspeitasse disto, cabendo só ao ouvinte/leitor 
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conhecer os detalhes de seu segredo e de sua vida como um todo. O “redemoinho” da 

escritura assanha a poeira que assentará nas últimas páginas do romance a revelação do 

grande segredo que cobria o Menino, Reinaldo, Diadorim, Deodorina, o guerreiro mulher, 

pondo “Diadorim – nú de tudo” (GSV, p. 563), quando o corpo inerte tudo desnuda, porém, já 

era sem vida porque foi tragado pela morte: “Meu amor!...” (GSV, p. 564), “morreu o mar, 

que foi” (GSV, p. 565). O narrador jagunço não aceita a morte do seu desejado Diadorim que 

parecia aos seus olhos coisa impossível de acontecer, não com ele, possível sim a todos os 

outros. Também o desfecho do segredo não teve aceitabilidade, pois o que antes era oculto, 

“desencantava, num encanto tão terrível”:   

 

...e levantei mão para me benzer – mas com ela tapei foi um soluçar, e enxuguei as 

lágrimas maiores. Uivei. Diadorim! Diadorim era uma mulher. Diadorim era mulher 

como o sol não acende a água do rio Urucúia, como eu solucei meu desespêro 

(GSV, p. 563) 

 

Esta descoberta é forte demais para o jagunço, matéria de tormento para a sua alma. É 

ele então jogado ao mar de águas profundas e escuras, mar de angustiada tristeza, de “um 

soluçar” maior e desesperado que só o oprimem mais ainda. Daí, o sentido de suas palavras: 

“sufoquei, numa estrangulação de dó” (GSV, p. 563) quando “solucei em sêco, debaixo de 

nada” (GSV, p. 562). Nessa perspectiva, o estado melancólico é revelador da condição de ser 

de Riobaldo, conforme a atribuição que Walter Benjamin (1984, p. 41) dá ao melancólico: “O 

eu tão profundamente fechado que não desperta nem sequer quando é chamado...”, revelando-

se na fala do personagem ao extravasar seus mais profundos sentimentos que, segundo ele 

“residia ali”, “no miôlo mal do sertão”, onde tudo se transforma num “sol em vazios” (GSV, 

p. 49). E é no lugar da incerteza, no vazio e no nada de tudo que se esconde o personagem-

narrador. 

Ele liberta a palavra como frouxo desabafo. Essa sua atitude vai falar também do amor 

e do ódio numa discussão pautada nos contrários. Chama a atenção do saber e do não saber, 

ou do ser errante, espalhando no silêncio do diálogo com o interlocutor atravessados por um 

caminho de analogias. De forma tal a apresentar a estreita relação entre os sentimentos 

relacionados à “dor do corpo e dor da idéia”, dores, de acordo com Riobaldo, que “marcam 

forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio” (GSV, p. 22). Tais marcas são caras à alma 

humana, por isso mesmo, causam medo, dor e provocam um pensar, às vezes, desnorteado. 
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Na narrativa, Riobaldo é posto a provar de um mundo de sofrências, mas “padeceu 

feliz” (GSV, p. 351), como se mostra na narrativa. Por um lado, o sol ardente do sertão 

escorre em seu corpo, deixando marcas profundas; por outro, seus poros afugentam um desejo 

ardente por Diadorim, inflamando sua alma. Estes dois elos atravessam o Sertão ao lado do 

personagem que passa todas as páginas do romance num tempo de asfixiamento da dor de seu 

amor por Diadorim. Sua voz denuncia desejo e dor. Seu corpo clama pelo toque do outro, 

porém permite apenas aos seus pensamentos vaguear por esses impulsos, mas que, de repente, 

sente que é hora de repelir tudo, não é para se deixar levar pelas sensações, agarra-se, talvez, à 

razão. 

A morte de Diadorim fez tudo escurecer. Riobaldo é golpeado e vencido pela morte 

que roubará o corpo e a presença constante de seu amigo, ao mesmo tempo em que ela traz a 

revelação de que jamais houve o guerreiro Diadorim, existiu sempre a valente Deodorina. Em 

decorrência desse golpe que lhe atormenta o corpo e a alma, a contação de Riobaldo se 

desenha melancolicamente como uma vida insípida. Nessa perspectiva, Benjamin (1984, p. 

163) nos diz que “os humores melancólicos apresentam sempre o seu desinteresse pela vida”. 

Numa hora de extrema dor, dirá Riobaldo: “Para quê eu ia conseguir viver?” (GSV, p. 569).  

No fundo do poço, o jagunço guerreiro, silencioso, sofre sua dor. Ele passeia pelos fios 

da auto-reflexão, a qual lhe fará perceber a imagem dos traços de sua própria depressão que 

lhe dirão, provavelmente, que não estava preparado para perder, como quem assinala “que 

jamais soube realizar o luto”, de acordo com a linha de pensamento de Júlia Kristeva (1989, p. 

12), na mesma medida em que leva o sujeito a não ter consciência do que perdeu ou daquilo 

que se foi com a perda do objeto ou do ente querido (Freud, 1980). 

O distanciamento de Diadorim significa para Riobaldo uma perda profunda, por isso 

se dá como “tristeza mortal”, como ele mesmo afirma: “... mas, se você algum dia deixar de 

vir junto, como juro o seguinte: hei de ter a tristeza mortal...” (Grifo nosso, GSV, p. 40). Ele, 

“só pensava era nêle”, em Diadorim, “queria morrer pensando em meu amigo Diadorim” 

(GSV, p. 22), diz ele. Até então, em momento algum havia pensado sua vida sem o outro nem 

mesmo no seu instante último imaginou-se longe de seu amor, pois o seu pensamento estaria 

grudado, dentro dele, como todo o seu amor e foi esse sentimento forte que se derramou em 

lágrimas que queriam simplesmente chamar por Diadorim: “... trouxessem o corpo daquele 

rapaz môço, vistoso, o dos olhos muito verdes... Eu desguisei. Eu deixei minhas lágrimas 

virem, e ordenando: - “Traz Diadorim!”– conforme era” (GSV, p. 562). O adeus não fazia 
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parte de sua história de amor porque, segundo Riobaldo, “o pássaro que se separa de outro, 

vai voando adeus o tempo todo” (GSV, p. 417), e todo o tempo ele queria estar com 

Diadorim. Nesse sentido, pode-se dizer que Riobaldo é uma espécie de pássaro do adeus, já 

que seu vôo só atingia destino incerto, é um eu em desacordo consigo mesmo: “eu desguisei”.  

A morte indesejada revela um amor que teria sido possível de ser, porém o enlace não 

aconteceu. Desconhecendo a mulher Deodorina, Riobaldo sufocava e rejeitava aquele amor. 

Diz o narrador, “por não querer meu pensamento sòmente em Diadorim, forcejei. Eu já não 

presenciava nada, nem escutava possuído – fiquei sonhejando” (GSV, p. 167). Agora, 

“escutava possuído” a voz de sua dor que “todo o tempo” segue “voando adeus” ao seu 

Diadorim Deodorina. “Tudo resta pior” porque já não há nada mais além das marcas de suas 

lembranças. A imagem que Diadorim se fez pintar aos olhos de Riobaldo é a de um guerreiro 

corajoso, homem de armas, decidido a vingar a morte de seu pai. O personagem-narrador é 

levado a seguir por este mesmo caminho, afastando a possibilidade de amarem-se, pois eram 

aparentemente idênticos, e é por esse grau de semelhança que se abre o leque das 

impossibilidades, conforme afirmação do trecho abaixo:  

 

De um acêso, de mim eu sabia: O que compunha minha opinião era que eu, às loucas, 

gostasse de Diadorim, e também, recesso dum modo, a raiva incerta, por ponto de não 

ser possível dêle gostar como queria, no honrado e no final (GSV, p. 39) 

 

Deodorina, mesmo sem segredo, não ameniza a dor de Riobaldo, “o senhor no fim vai 

ver que a verdade referida serve para aumentar meu pêjo de tribulação” (GSV, p. 143), diz o 

próprio jagunço. Ao contrário, é-lhe a dor especialmente acrescida, chegando ao seu estado 

maior – a separação eterna.  Toma isto como “estrada” de seu destino, tal como afirma o 

trecho da narrativa: “Acho que o espírito da gente é cavalo que escolhe a estrada: quando 

ruma para tristeza e morte, vai não vendo o que é bonito e bom” (GSV, p.178). Seu amor não 

teve tempo e nem oportunidade de ser correspondido na íntegra. Antes mesmo de tê-la em 

seus braços e de possuí-la como mulher que era, a morte a levou. Nada mais a fazer. Tudo se 

fora, o guerreiro/guerreira, juntos, deixaram Riobaldo na solidão do sertão: “Naquele dia eu 

tardava, no meio de sòzinha travessia” (GSV, p. 175), confessa. 

O olhar desaprumado do amante reflete o seu estado de espírito melancólico. Passa a 

questionar a si próprio diante do corpo nu da mulher, conforme ele mesmo revela: “Diadorim, 

Diadorim – será que amereci só por metade? Com meus molhados olhos não olhei bem” 

(GSV, p. 562). Estava ela ali, deitada inteira para prosseguir sua viagem eterna e com ela seu 
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silêncio desnudo em seu corpo feminino. Sua voz mais uma vez calou, jamais aquele 

sentimento seria. O corpo nu exposto diante dos olhos do jagunço lhe transborda a alma numa  

dor fúnebre, pois “Diadorim tinha morrido- mil-vêzes-mente – para sempre de mim; e eu 

sabia, e não queria saber, meus olhos marejavam” (GSV, p. 560), como grita o seu próprio 

desespero.  

Uma ansiedade desvairada puxou Riobaldo para ir à procura da real identidade 

daquela pessoa que tão estranhamente lhe havia despertado tantos sentimentos avessos. O 

batistério lhe pôs diante de “Maria Deodorina da Fé Bettancourt Marins” (GSV, p. 568), o 

nome de seu amor. E aí o personagem compreende que “o amor só mente para dizer maior 

verdade” (GSV, p. 459) e  que para o instante em que se vive a dor não há receita pronta de 

como superá-la e nem um ensinamento de como conviver com possíveis sofrimentos. Por 

isso, ele explica: “O que meus olhos não estão vendo hoje, pode ser o que vou ter de sofrer no 

dia depois-d‟amanhã” (GSV, p. 487). 

Nos gerais, a idéia de Guimarães Rosa parece mesmo colocar a vida socialmente 

instituída pelo avesso, subvertendo valores habitualmente aceitos em torno das relações 

sociais. Nessa paixão que Riobaldo nutre por Diadorim apresenta-se, de alguma forma, o 

olhar irônico do narrador rosiano para o “modelo masculino” dos jagunços, sempre tomado 

como imagem do homem viril e de “cabra-macho”. Se tomarmos a relação de amor 

heterossexual como o modelo das relações amorosas a ser seguido em sociedades diversas, 

então, cremos que em Grande Sertão: Veredas esse padrão heterossexual é satirizado através 

da angústia vivenciada por Riobaldo. Em sua fala se evidencia o seu sofrimento e o seu 

sentimento contraditório. Longe das forças absolutas da razão, pensava nas “coisas que eu 

nem queria pensar, mas pensava mais, elas vinham” (GSV, p. 197), diz o narrador. Desse 

modo, Riobaldo treme, vive mesmo na “corda bamba” em face de seu próprio abismo: a 

condição de jagunço e o seu amor por Diadorim, homem como ele. Daí sua angústia: 

 

A senvergonhice reina, tão leve e leve pertencidamente, que por primeiro não se crê 

no sincero sem maldade. Está certo, sei. Mas ponho minha fiança: homem muito 

homem que fui, e homem por mulheres! – nunca tive inclinação pra aos vícios 

desencontrados [...] Digo o senhor como um feitiço? Isso. Feito coisa feita. Era êle 

estar perto de mim, e não me faltava. Era êle fechar a cara e estar tristonho, e eu 

perdia meu sossêgo. Era êle estar por longe, e eu só nêle pensava. E eu mesmo não 

entendia então o que aquilo era? Sei que sim. Mas não. E eu mesmo entender não 

queria. Acho que (GSV, p. 140). 

 



53 

 

Como bem lembra Kristeva, os momentos de crise, de dificuldades são convidativos 

do “humor negro”, e aí, nesse instante triste da vida, vão surgir às raízes da melancolia do ser. 

Também para Benjamin (1992, p. 23), “o melancólico vê que o próprio mundo se converte em 

coisa: refúgio, consolação, encantamento”. A melancolia nasce sem se deixar perceber que 

estava sendo gerada, quando é descoberta, tão somente faz saber que sua raiz cresceu das 

aflições, das incertezas, da tristeza, da dor. Todos estes elementos são representados na figura 

de Riobaldo, de modo que compreendemos na narrativa rosiana tal aspecto inerente a todo ser 

humano, convencido disto, diz Riobaldo: “o que demasia na gente é a fôrça feia do 

sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente” (GSV, p. 128), traçando assim, um sofrer 

comum que ameaça a todo homem humano, independentemente de quem seja, põe-se forte 

nos escombros de cada um. 

Rosa pinta nas páginas do seu Grande Sertão esses escombros “de uma ponta à outra”, 

prendendo a atenção do seu leitor, como disse Benjamin (op. cit., p. 23), “de forma que 

habitávamos entre as suas linhas”, procurando visualizar o chão firme daquele caminho de 

“neblinas”. Envolvidos pela trama narrativa fazemos também a travessia pelas terras do 

romance. Freud (1980), em Luto e Melancolia, fala sobre o indivíduo enclausurado num 

sentimento de perda do objeto amado em que ele reconhece que houve uma perda, entretanto, 

não sabe o que foi perdido12. Nessa compreensão, encontraremos Riobaldo neste sentimento 

por Diadorim, pois sente um vazio deixado pelo outro, todavia nunca o teve em seus braços, 

mas tem consciência de que lhe falta algo, não sabe com certeza o quê, diferentemente do luto 

que tem com clareza o que foi perdido. Nessa perspectiva, se mostram os trechos abaixo: 

 

... a mando era que eu cumpria, azo de que tivesse perdido alguma coisa. Porque dó 

de amizade é num sofrerzinho simples, e o meu não era (GSV, p. 207) 

... Aonde ia, eu retinha bem, mesmo na doidagem. A um lugar só: às Veredas-

Mortas... De volta, de volta. Como se, tudo revendo, refazendo, eu pudesse receber 

outra vez o que não tinha tido, repor Diadorim em vida? O que eu pensei, o pobre de 

mim. Eu queria me abraçar com uma serrania? (GSV, p. 565) 

  

Na esteira do pensamento de Freud (1980) acerca do luto e da melancolia, podemos 

dizer que, tendo “perdido alguma coisa”, Riobaldo se sente em vazios, como quem atesta o 

                                                
12 Para Freud, “no luto, é o mundo que se torna pobre e vazio; na melancolia, é o próprio ego” (1980, p. 278). 

Dessa maneira, podemos dizer que o enlutado tem bem claro sua perda, por isso, o mundo exterior perde o 
sentido e a beleza, enquanto o melancólico procura o que perdeu, embora saiba que algo foi perdido, o sentido de 

sua vida torna-se sem direção e norte certos.   
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seu próprio estado de luto. No entanto, a sua tristeza não resulta, como no luto, apenas de um 

mundo que se tornou para ele esvaziado de sentido. Enquanto melancólico, o sentido da vida 

de Riobaldo “torna-se sem direção e norte certos” (Freud, op. cit., p. 278), daí a 

autodepreciação de um ego que se sente pobre: “o pobre de mim”, diz Riobaldo.  

O personagem-narrador guardou em seu peito o homem Diadorim, “retinha bem, 

mesmo na doidagem” o jagunço guerreiro valente, que parecia ser incapaz de corresponder 

aos seus impulsos sexuais, por isso, nutria esse “sofrerzinho simples” apenas consigo mesmo, 

amor ardiloso, receoso de findar ali aquela “amizade... amarga falseada” (GSV, p. 569). 

Riobaldo compreendendo assim, nos diz: 

 

Amigo, para mim, é só isto: é a pessoa com quem a gente gosta de conversar, do igual 

o igual, desarmado. O de que um tira prazer de estar próximo. Só isto, quase; e os 

todos sacrifícios. Ou – amigo – é que a gente seja, mas sem precisar de saber o por 

quê é que é (GSV, p. 171-72) 

... fiquei sabendo que gostava de Diadorim – de amor mesmo amor, mal encoberto em 

amizade. Me a mim, foi de repente, que aquilo se esclareceu: falei comigo. Não tive 

assombro, não achei ruim, não me reprovei – na hora (GSV, p. 274) 

 

  O gostar “desarmado” não provoca “assombro” e nem “sacrifícios” porque não há 

“mal encoberto”. O que não é o caso de nossa ficção. A masculinidade é posta no palco das 

discussões de forma a levar por caminhos de profundas reflexões, o que não tomamos como 

prioridade destes estudos neste momento. 

A melancolia traz elementos vistos também no luto. Fazem-se evidente as perdas, 

pode-se reconhecer, no entanto, que se dá por caminhos distintos. Uma é real e a outra ideal. 

O luto veste-se na escuridão da morte do indivíduo. Neste o mundo se abrirá no abismo da 

dor, o mundo se tornará sem sentido. Na melancolia, a morte do objeto se realiza enquanto 

objeto de amor. O seu eu é uma paisagem que se abre em abismo sem fundo para dizer de si 

só em estado de sofrência e descaminho, onde tudo volta e meia gira em retorno para o 

mesmo lugar, conforme revela os fragmentos da narrativa:  

 

Voltar para trás (GSV, p. 51) 

e volto do meio pra trás... - ? (GSV, p. 65) 

Vai, viemos, viemos. Êsses dias em ondas (GSV, p. 437) 

A gente vive não é caminhando de costas? (GSV, p. 526) 
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O estrangeiro dentro do próprio eu, ou o outro intolerável, é uma recorrência que nos 

revela a ambivalência do ser melancólico. Ele está sempre situado na dualidade e na presença 

do outro. Ao inibir seu desejo pelo outro, o jagunço aumenta sua dor. Procura negar suas 

vontades que o levarão a mergulhar numa ambigüidade de sua personalidade, em que uma 

quer contradizer a outra. Ele ama e sente ódio ao mesmo tempo, não aceitando o outro é 

também a não aceitação de si mesmo. Este outro (a imagem de outro homem – 

Reinaldo/Diadorim) está dentro dele mesmo, o que implica a perda de sua unidade:  

 

As vontades de minha pessoa estavam entregues a Diadorim (GSV, p. 37) 

Diadorim pôs mão em meu braço. Do que me estremeci, de dentro, mas repeli êsses 

alvoroços de doçura (GSV, p. 38) 

Com a dureza de querer, que espremi de minha substância vexada, fui sendo outro – 

eu mesmo senti (GSV, p. 192) 

De ver Diadorim, com agrado, minha tenência pegava a se enfraquecer. Outros 
receios eu concebendo (GSV, p. 333) 

 

Riobaldo não se permitiu sentir atraído por outro homem. Seu contar absorto se revela 

como testemunho da fragilidade humana e de sua impossibilidade diante do desejo por ele 

inaceitável, quer ter Diadorim, mas reprime suas vontades por considerar um sentimento 

impossível, do “demo”, já que é pura tentação, “gostava de Diadorim, dum jeito condenado; 

nem pensava mais que gostava, mas aí sabia que já gostava em sempre” (GSV, p. 91), numa 

terra-sertão-mundo, aonde o homem vai a obedecê-lo, naturalmente, sem priorizar o império 

da força bruta, como numa relação amorosa que não traz o toque do poder autoritário. Esse 

mundo jagunço está aquém do vigor desse tipo de sentimento, daí o amante não querer sentir, 

mas tão simplesmente aprender a arte de silenciar tudo que as palavras pudessem traduzir do 

segredo que era somente dele: 

 

Que vontade era de pôr meus dedos, de leve, o leve, nos meigos olhos dele... esses 

olhos, sempre havendo, aquela beleza verde, me adoecido, tão impossível (GSV, p. 

46) 

... em mim a vontade de chegar todo próximo, quase uma ânsia de sentir o cheiro do 

corpo dêle, dos braços, ... tentação dessa eu espairecia, aí rijo comigo renegava (GSV, 

p. 140) 

... com minha mente, eu abraçava com meu corpo aquêle Diadorim ... Aquilo me 

transformava, me fazia crescer dum modo, que doía e prazia (GSV, p. 275-76) 

 Deixei meu corpo querer Diadorim... tinha recordação do cheiro dêle... eu tinha 

aquêle fino das feições, que eu não podia divulgar... Diadorim... minha repentina 
vontade era beijar aquêle perfume no pescoço (GSV, p. 542) 
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À sombra, Riobaldo “renegava” o seu desejo, mas com a sua “mente” buscava o 

“cheiro”, o abraço, o beijo e o “perfume no pescoço”, tudo de Diadorim. Ele perdia-se em 

“tanto carinho” que o excitava a querer o outro, a “beijar” a vontade de seu corpo em todo 

Diadorim, mas o nada deixou “saudade”, pois Diadorim calou seu corpo, calou a existência da 

mulher e resistiu à força de amar.  

A saudade não deixou calar a ausência de tudo que era para ter sido, logo Riobaldo 

ficou como “um saco cheio de pedras” (GSV, p. 566), pesado de tantas lembranças,  mas 

apenas o vazio lhe restou pela ausência do outro, como singularidade do ser melancólico, que 

é dor e sofrimento (Kristeva, 1989). Mas o tempo lhe fez sentir-se encorajado para retomar a 

sua vida. E segue assim: “Eu fui, com o coração feliz, por Otacília eu estava apaixonado. 

Conforme me casei, não podia ter feito coisa melhor, como até hoje ela é minha muito 

companheira” (GSV, p. 567). O triste festejo da dor melancólica, então, é interrompido e o 

alegre festejo matrimonial surge no meio de tudo. A esse respeito, Susana Kampff Lages 

(2002, p. 111) tece o seguinte comentário: 

 

A dor sentida pela morte de Diadorim expressa-se fisicamente: suor, febre; Riobaldo 

adoece, quase “morre de saudade”, de uma saudade em luta contra a melancolia: 

vazio improdutivo, repetição, morte. Riobaldo ultrapassa com “tardança” esse estado 
melancólico e dirige-se à nova vida com Otacília, a qual, no entanto, não supre o 

vazio deixado pela perda de Diadorim. Ao contar sua história ao Compadre 

Quelemém, sua melancolia dissolve-se e a saudade, resíduo, resto de melancolia, 

produz a narração enquanto ação, vida. 

 

Uma aura de melancolia incomoda o jagunço apaixonado a todo o momento em que se 

detém a falar do que passou em sua travessia como produto de impossibilidade e/ou como 

experiência irrecuperável. Isto porque ele viveu apenas com uma face de Diadorim, a outra se 

perdeu nas evidências da travessia de um segredo. Sua vida de jagunço ficou no passado. 

Saudade apenas. Nada mais é recuperável em sua totalidade, a não ser pela interpretação 

tardia, já na dimensão futura, na qual Riobaldo, no presente, velho e agora fazendeiro bem 

sucedido, resgata em suas lembranças. A saudade do narrador pressupõe o tempo da memória, 

porque está ligado ao vivido.  

Como bem observou Susana Kampff Lages (2002, p. 92), em estudo sobre Guimarães 

Rosa, 

 

Na saudade, o sujeito encontra-se entre duas forças: a da memória, que tende à 

conservação, mas está sempre a se projetar fora do passado, e a do desejo, que tende 
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à projeção, arrojando-se sempre em busca de novas metas, mas estando 

constantemente a se reportar à sua matriz originária. A ambos (à memória e ao 

desejo) subjazem, com intensidades diversas, duas tendências: conservar e 

transformar, através das quais dois tempos se articulam (passado e futuro) num 

terceiro (presente). 

 

 Nesse sentido, a saudade reconstitui através do narrar do personagem, um tempo 

presente que se faz das ruínas do vivível pelo jagunço, de forma a atualizar essa experiência 

passada. Todavia, ao tempo em que Riobaldo deixa sua condição potencial para reviver cada 

sentimento, cada emoção, permite que tudo que viveu, renasça, marcando-lhe não mais em 

um tempo futuro, mas numa mistura de passado com futuro em um presente.  

Ao analisar a manifestação da saudade em Soropita, personagem de Dão-Lalalão, de 

Rosa, Lages (2002, p. 67) observamos que ela “funciona como resto do trabalho de luto, de 

um tempo primordial da pulsão ilimitada, efetuando o movimento capaz de conciliar num 

futuro possível o belo e o bom com o informe e o obscuro”. Trata-se de uma saudade que se 

abisma para um estado paradisíaco primordial “mediada pela busca do protagonista de 

reconstruí-lo ativamente...” (ibidem, p. 67), busca que só se efetiva pela ambigüidade, já que 

formada por conflitos.  

Sob essa perspectiva, podemos dizer que toda saudade se enraíza no paradoxo, 

tamanha a sua ambigüidade. Se de um lado, ela é sinal de encontro de quem a abriga dentro 

de si com o que ficou nos tempos idos, sendo uma recondução a um passado paradisíaco, 

porque prazer e encontro feliz; por outro, ao fazer o indivíduo desviar-se de seu cotidiano, a 

saudade também lhe surge como uma fenda, porque abriga  conflito do sujeito com o próprio 

tempo e consigo mesmo, daí a dimensão de sua ambigüidade, daí o seu enraizamento no 

paradoxo. A saudade é, pois, encontro do ser com o que dele se partiu com o tempo, portanto 

possibilidade de sua reconstituição, e, de uma só vez, a sua própria perdição pelo abismo do 

presente vivido. Nessa direção, tomamos a saudade como possibilidade de se atingir o já 

vivido no tempo de outrora, ou como bem afirma ainda Lages (idem, p. 67): A “(...) saudade 

evanescente que faz passar, em fugazes instantes, resquícios de um prazer há muito 

experimentado.” Aí, ela é desejo de anular o presente vivido de modo insatisfatório pela 

afirmação do vivido em tempos idos.   

É essa a compreensão de Lages (2002, p. 27) com a qual concordamos acerca da 

ficção de Guimarães Rosa: 
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Um texto como Grande Sertão: Veredas, em que as aventuras de um jagunço são 

apresentadas como rememoração-confissão daquele que os viveu, pode ser 

facilmente reconduzido a um enquadramento evolucionista: o próprio protagonista 

narra a história de sua vida como processo de individuação. 

 

Juntos estiveram sempre Riobaldo e Diadorim nas veredas do sertão, lado a lado, mas 

nunca abraçados pelo amor de amantes. A dor de Riobaldo atravessa-se por dois elos distintos 

que, às vezes, volta e meia giravam entrelaçando-se. Um porque em seus pensamentos 

vagueiam todos os seus desejos voluptuosos por Diadorim “... que não era de verdade. Não 

era? A ver que a gente não pode explicar essas coisas” (GSV, p. 275). O querer de Riobaldo 

não teve tinta suficiente no tinteiro para expressá-la, apenas lá estava, inquieto. Tenta em vão 

encontrar explicações racionais para o princípio de seus sentimentos, diz: “Eu devia de ter 

principiado a pensar nêle do jeito de que decerto cobra pensa: quando mais-olha para um 

passarinho pegar. Mas – de dentro de mim: uma serepente” (GSV, p. 275-76). Queria atraí-lo, 

seduzi-lo, enroscar-se nele e matá-lo no prazer de um instantezinho só. Mas quando desperta 

aos fios da razão, não há nada além do companheiro de guerras ao alcance de seus olhos. 

Segundo, seu amor projeta-se em alguns momentos de felicidades apenas na “idéia” da 

“mente”, não no mundo real. Sofre em dobro, o vazio é real: 

 

... era que eu gostava dêle. Gostava dêle quando eu fechava os olhos. Um bem-querer 
que vinha do ar de meu nariz e do sonho de minhas noites (GSV, p. 143) 

Eu, no gôzo de minha idéia, era que o amor virava senvergonhagem (GSV, p. 297) 

 

A verdade de Riobaldo e de Diadorim percorreu o Sertão rosiano montada numa 

negação. Eles seguem “o olho do silêncio” (GSV, p. 343), calados num recuo constante na 

presença do outro. Suspenso no seu ardor, o jagunço, em vão, quer despossuir o amor pelo 

homem e impor a si mesmo um gostar “como amigo!... Assaz”, mas os sentimentos não 

seguem regras, simplesmente ordenam ao corpo e a alma a lhes prestar obediência: 

 

Fiz de conta estivesse olhando Diadorim, encarando, para duro, calado comigo, me 

dizer: “Nego que gosto de você, no mal. Gosto, mas só como amigo!...” Assaz mesmo 

me disse. De por diante, acostumei a me dizer isso, sempre vêzes, quando perto de 

Diadorim eu estava. E eu mesmo acreditei. Ah, meu senhor! – como se o obedecer do 

amor não fôsse sempre ao contrário... (GSV, p. 277) 
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A dor de Riobaldo caracteriza-se também como expressão do sentimento de culpa13. 

Esse sentimento traz a concepção de que o indivíduo cedeu a pensamentos ou atos 

socialmente instituídos como ilícitos. Subjacente a essa idéia nasce o conceito do certo e do 

errado ou do Bem e do Mal. Mas o narrador em meio a estas discussões lembra de que é para 

se desconfiar de tudo. Assim, os questionamentos constantes que aludem a uma busca 

incessante por respostas as evasivas do personagem, acompanham-no em todo o seu percurso, 

de sorte que envolverá o ouvinte e leitor em suas reflexões, conforme se mostra abaixo: 

 

Neste mundo tem maus e bons – todo grau de pessoa. Mas, então, todos são maus. 

Mas, mais então, todos não serão bons? Ah, para o prazer e para ser feliz, é que é 

preciso a gente saber tudo, formar alma, na consciência; para penar, não se carece: 

bicho tem dor, e sofre sem saber mais porque. Digo ao senhor: tudo é pacto. Todo 

caminho da gente é resvaloso. Mas, também, cair não prejudica demais – a gente 

levanta, a gente sobe, a gente volta! Deus resvala? (GSV, p. 296) 

 

É nesse oscilar de conceitos que surge “todo grau de pessoa” pronta “para o prazer e 

para ser feliz” no fiar da ficção e por que não dizer do mundo real, no qual para se fazer a 

travessia “é preciso a gente saber tudo”, extrair de nossa “consciência” um pensar em 

caminhos “resvaloso”. 

Nesse percurso da existência humana, nossas opiniões ou atos vão nos colocar por 

vezes em situações delicadas, situações estas que poderão, posteriormente, desembocar num 

sentimento de culpa.  Freud (1969, p. 146), em O Mal-estar na Civilização, traz a discussão 

acerca deste sentimento de culpa. Para ele, “a tensão entre o severo superego e o ego, que a 

ele se acha sujeito, é... o sentimento de culpa; expressa-se como uma necessidade de 

punição”. Compreendendo que o indivíduo ao praticar ou mesmo apenas ter a intenção de 

fazer algo caracterizado por ele como ilícito, ele pode ser encarado como culpado. O seu ego 

está associado ao prazer, ao mesmo tempo em que se sente ameaçado pela necessidade de 

opinar sobre o que chamaria de mau e o que classificaria como bom. É nesse momento que a 

influência do superego, através da consciência, põe cada conceito no seu devido lugar, de 

modo a amparar ou desamparar o indivíduo no labirinto que é a sua própria existência.  

A culpa nesse contexto 

 

                                                
13

 Culpa, segundo Urania Tourinho Peres (2001, p. 07), é gerada, inicialmente, por um ato de nossas faltas diárias 

que são desobedientes às leis pré-estabelecidas. Ela persiste na memória acusando, remoendo constantemente os 

nossos “erros”, de modo que fixa existência em nossas lembranças.  
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é apenas um medo da perda de amor, uma ansiedade social... por conseguinte, tais 

pessoas habitualmente se permitem fazer qualquer coisa má que lhes prometa prazer, 

enquanto se sentem seguras de que a autoridade nada saberá a respeito, ou não poderá 

culpá-la, só têm medo de serem descobertas (1969, p. 148) 

 

Em Riobaldo, a culpa que o persegue traz a artimanha de encurralá-lo, a ponto de 

sentir-se completamente triste e a razão humana não sendo capaz de explicar o motivo de 

tanto sofrer. Nessa perspectiva disse o jagunço: “Eu tinha culpa de tudo, na minha vida, e não 

sabia como não ter. Apertou em mim aquela tristeza, da pior de tôdas, que é a sem razão de 

motivo” (GSV, p. 272). Essa expressão do narrador sinaliza o seu estado de espírito incapaz 

de transferir culpa para o outro, pois o seu próprio ego está fadado à culpabilidade do mundo 

– “ter culpa de tudo, na minha vida”.  

Para Freud (1969) nada pode o ego esconder do superego que não dorme, mas está na 

espreita, vigilante, pronto para entrar em cena e exercer o seu papel de autoridade. A 

consciência vive “atormentando” o ego pelo seu deslize, que certamente terá punição dada 

pelo mundo exterior, punição esta que o superego (consciência) tão ansiosamente aguardou 

esse instante único. Nesse sentido dirá Riobaldo: “E dar tudo a Deus, que de repente vem, 

com novas coisas mais altas, e paga e repaga, os juros dele não obedecem medida nenhuma” 

(GSV, p. 147). Pautado nesta idéia, ele mostrará que a religião pode ser um jeito especial de 

“aquietar” a voz de sua consciência. Diz assim: “Eu posso aquietar meu temer de consciência, 

que sendo bem-assistido, terríveis bons-espíritos me protegem. Ipê! Com gôsto... Como é de 

são efeito, ajudo com meu querer acreditar. Mas nem sempre posso” (GSV, p. 16). 

É nesse ambiente de punição que sobrevém a penitência. Os infortúnios da alma 

humana são reconhecidos e assim que é identificada a pecaminosidade (erros), a consciência 

chama por socorro, numa atitude de abstinência – negação de si mesmo, e penitência – o 

castigo, para que assim seja a culpa removida e o mal exterminado. A esse respeito afirma 

Riobaldo 

 

que, por todo o mal, que se faz, um dia se repaga, o exato. Sujeito assim madruga três 

vêzes, em antes de querer facilitar em qualquer minudência repreensível... (GSV, p. 

23) 

... agora eu colhi em mim um estado de desânimo. A ser, que, por conta daquele 

homem, por meus desmandos, quem sabe eu ia ter, mais para adiante, de pagar, com 

graves castigos? (GSV, p. 451) 
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O sentimento de culpa se dá de duas maneiras (FREUD, 1969), mas segura por um 

único elo, o medo. Primeiramente nasce do medo de uma autoridade, o que vai desembocar 

numa renúncia dos mais diferentes desejos de satisfação do instinto humano. Seguido a essa 

anulação, sobrevém à busca pela própria punição, se os desejos proibidos persistirem em 

ficar. Logo o superego que assiste a tudo e não dá folga, assalta o ego de um medo, o qual se 

transformará em renúncia de si mesmo, mas o que ardentemente quer e a sua consciência diz 

que não deve querer gera o sentimento de culpa, conseqüentemente, a infelicidade se acentua. 

A culpa, portanto, figura em determinado momento da existência humana, um instante 

apenas, não é necessário esforço para que seja sentida, traz uma maneira própria de perpetuar 

o sofrimento da alma do homem. 

Riobaldo sabia que na vida se passa por diferentes circunstâncias carregadas de toda 

espécie de sentimento que se alojará na alma humana, podendo, em certas situações, adentrar 

pelos caminhos da culpabilidade. A memória do narrador é a força motriz de toda “contação”. 

Por ela, ouvimos a história de um homem machucado e corroído pela desnuda dor de um 

momento de sua vida que impactou em todo o continuar de sua existência. O que faz de sua 

“contação” é abraçar o “outro” que o ouve no refletir da alma humana. Diz-nos assim: “Não 

estou caçando desculpa para meus errados, não, o senhor reflita” (GSV, p. 116), atraindo à 

reflexão do interlocutor e leitor para suas palavras, ao mesmo tempo em que provoca o outro a 

encontrar uma explicação mais ajustada para o seu viver “desconjuntado”. Diz: “Agora, no 

que eu tive culpa e errei, o senhor vai me ouvir” (GSV, p. 296).  

Dessa maneira, somos movidos a julgar e/ou advogar suas culpas em aberto. Então, o 

melhor a fazer é ajustar disjuntivamente o mundo pela dúvida, e não na busca do posto 

“exato”, como ele mesmo ensina: “No real da vida, as coisas acabam com menos formato, 

nem acabam. Melhor assim. Pelejar por exato, dá êrro contra a gente. Não se queira...” (GSV, 

p. 82). 

A culpa e a dúvida levam Riobaldo, em certo ponto de sua existência, a perder o poder 

firme do chão. Sua agilidade com as idéias postas sob seqüenciadas perguntas não lhe 

satisfazem por completo. É um ser “descontente”, em cujo pensamento habita o tormento, tal 

como podemos ver no fragmento abaixo: 

 

... Pela esperteza de tôda solução que eu achava; e mesmo nem sabiam que essas 

minhas espertezas eram cobradas da manha do Tentador. Contente, tanto, e 

descontente, comigo, era que eu estava. Porque essas coisas, de certo modo, me 
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tiravam o poder do chão. Mas, uma na outra, eu limpei o sêco de minhas mãos (GSV, 

p. 452) 

 

Em diferentes momentos, às vezes, ficava “descontente” com ele mesmo porque não 

encontrava dentro de si força suficiente para vencer “essas coisas” que lhe deixavam 

“contente” “descontente”. O narrador-personagem fala sobre o sofrimento causado pelo 

mundo exterior, como também de seu íntimo que esteve no vôo de seus pensamentos durante 

toda a sua travessia pelo Sertão. O seu desejo pelo outro se reservou ao silêncio de seu 

sentimento, o que foi suficiente para carregar o peso da culpa, por isso, abrigava-se nas rezas, 

como forma de sentir-se, talvez, mais seguro: “Não ache que religião afraca. Senhor ache o 

contrário” (GSV, p. 24), acredita o jagunço. As loucuras ou os mal-feitos são pois, do ponto 

de vista cristão, constituído de pecado14, como fica evidente em sua confissão: 

 

Minha vida não deixa benfeitorias. Mas me confessei com sete padres, acertei sete 

absolvições. No meio da noite eu acordo e pelejo para rezar. Posso. Constante eu 

puder, meu suor não esfria! O senhor me releve tanto dizer (GSV, p. 63) 

Mas vieram as guerras e os desmandos de jagunços – tudo era morte e roubo, e 

desrespeito carnal das mulheres casadas e donzelas, foi impossível qualquer sossêgo, 

desde em quando aquêle imundo de loucura subiu as serras e se espraiou nos gerais. 

(GSV, p. 43) 

... as coisas não têm hoje e ant‟ôntem amanhã: é sempre. Tormentos. Sei que tenho 

culpas em aberto. Mas quando foi que minha culpa começou? O senhor por ora mal 

me entende, se é que no fim me entenderá. Mas a vida não é entendível (GSV, p. 134) 

Pecados, vagância de pecados... A gente, nós, assim jagunços, se estava em permissão 

de fé para esperar de Deus perdão de proteção? (GSV, p. 209-10) 

 

As vontades de Riobaldo “se espraiou nos gerais”. Entendia que suas “culpas em 

aberto” poderiam receber de “Deus perdão”, porque, segundo ele, “perdoar é sempre o justo e 

certo” (GSV, p. 73).  

Tudo isto impulsionou o jagunço a querer contrair um pacto com o diabo. O diabo está 

no meio de tudo, “no meio do redemoinho”, inclusive no meio da narrativa do Grande Sertão, 

lá está estrategicamente posicionado o episódio do suposto pacto com o diabo, que se 

entrelaça à força e grandiosidade do Deus cristão. Assim vive Riobaldo, entre o bem e o mal, 

                                                
14 Segundo Freud (1969), a culpa religiosa é dada pela noção de pecado, caracterizando-se pelo sentimento que 

nutre em torno da noção de salvação. É através dela que o pecado pelo ato falho é extinto. Dessa forma, a culpa é 
convertida em pecado que por sua vez finda ao pagar o preço exigido para se obter a salvação nos céus. Daí, 

Riobaldo preocupar-se em ser agraciado por todas as espécies de clamores a um Ser superior, vendo nisto o 

perdão necessário para obter sua salvação. 
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caracterizando a dúvida melancólica. Tal estado o levará a questionar a validade ou não de um 

provável pacto firmado com o “demo” e se transformar em outro grande agente motivador 

pela busca incansável e incessante da religião. Segundo Riobaldo, 

 

... ou a gente se tece de viver no safado comum, ou cuida só de religião só... todo-o-

mundo é louco. O Senhor, eu, nós, as pessoas tôdas. Por isso é que se carece 

principalmente de religião: para se desendoidecer, desdoidar.... Uma só, para mim é 

pouca, talvez não me chegue... Tudo me quieta, me suspende... Mas é só muito 

provisório. Eu queria rezar ____ o tempo todo... Quero punhado dessas, me defendendo 

em Deus, reunidas de mim em volta... Chagas de Cristo! (GSV, p. 17-18) 

 

Diadorim é a “neblina” (GSV, p. 25), é o varão mulher guerreiro que seduz e arrebata 

os sentidos do jagunço, sendo, em certos momentos, uma espécie de anjo que tenta e não 

guarda, como diria o poeta Gregório de Matos, e em outros um anjo que guarda, mas tenta. 

Por esta razão, o narrador de Rosa se vê em meio a uma tensa relação entre suas convicções 

religiosas e seus desejos, o que transparece ao longo de todo o relato de sua travessia com 

Diadorim nos meandros do sertão da tentação. Estão assim atadas as pontas da sexualidade 

com a religiosidade até se esgotar a narração. Além disso, ainda podemos perceber a 

representação de uma duplicidade demoníaca, posto que em seu nome se possam enxergar os 

significantes “dia” de “adorar”, onde a luz divina angelical irradia. Mas também percebemos a 

raiz da palavra “diabo” e “morria”15, ligando-se a “dor” que, segundo o narrador, “o diabo de 

dentro da gente, aos pouquinhos, é o razoável sofrer” (GSV, p. 13). Dor da melancólica 

dúvida, do razoável sofrimento e das suas perdas. 

                                                
15 O significante DIADORIM se dá numa imagem ambígua que se diz, a um só tempo, divina e tentação. Numa 

face, é DIA de ADORAR, como se aí falasse da devoção do jagunço ao outro, preso ao seu sentimento. Na outra, 

DIADO e MORIA, lembrando os vocábulos diabo e morria, remetendo-nos à idéia de tentação e morte, morte 

das vontades, dos sonhos, da vida. Conforme compreensão de Augusto de Campos (1991, p. 338), assim como o 

nome de Riobaldo, em que é possível se verificar uma fisiognomonia semântica, cujo sentido nos remete rio + 

baldo, o nome Diadorim é isomórfico em relação ao personagem, tendo, pois, o nome do personagem um valor 

específico. “Trata-se – é bem de ver – de um apelido, obtido por deformação do nome verdadeiro – 
DEODORINA – e onde o trabalho de conscientização do autor se processou, portanto, forçosamente na eleição 

das alterações”. A esse respeito, vale ainda ler a análise que esse crítico faz dos elementos que compõem o nome 

de Diadorim, em duas vertentes que se bifurcam: “O que existe de ser e amor em Diadorim é representado pela 

vertente a) Dia + adora. O que há de não-ser, pela vertente b) Diá (diabo) +dor.” (ibidem, p. 339). Seguindo 

essa linha de análise, Augusto de Campos (op. cit., p. 339-340) ainda dá destaque a esses dois planos 

complementares em relação ao nome de Diadorim: “O amor de Riobaldo por Diadorim, tema de todo o livro, 

dispensa comprovantes para a sugestão do vocábulo adora. Não temos dúvidas em ver no Diá de Diadorim uma 

referência ao Diabo. O amor condenado que Riobaldo nutre por Diadorim lança-o, frequentemente, na indagação 

da procedência (demoníaca?) do seu sentimento.” Por essa via, se Dia + adora nos remete ao sentido de diurno, 

iluminação, clareza e luz do sentimento (amor) que habita a alma de Diadorim em relação a Riobaldo, 

salvaguardando o paradoxo e a ambigüidade que é próprio ao texto de Guimarães Rosa, temos Diá + dor como 
sentido daquilo que comporta e enforma o personagem em seu mundo de sombras, solidão, desolação, 

sofrimento, melancolia, medo e pecado, por associação ao Diabo.  Nesse sentido, Diadorim congrega em si os 

sinais das contradições humanas: o amor e o ódio, o bem e o mal, o desejo e o pecado. 
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Embora Diadorim se mostrasse “macho em suas roupas e suas armas” (GSV, p. 466) 

que se ajustavam ao corpo de pele tão branca, não bastou para camuflar a “moça” linda de 

“feições finas caprichadas” (GSV, p. 152) na pele do “rosável mocinho” (GSV, p. 369), de 

modo que os demais jagunços chegavam a duvidar de sua masculinidade. A identidade 

feminina de Diadorim ia aos poucos sendo denunciada por pequeninas coisas e gestos, como 

sua pele, sua voz, e até no lavar de roupas de Riobaldo: “Diadorim... praticava com mais jeito, 

mão melhor” (GSV. p. 35). O cuidado em esconder o corpo de fêmea afastava ajuda dos 

demais em circunstâncias que mereciam cuidados especiais. O trecho abaixo nos confirma 

isso: 

 

Mas eu nem pude dar auxílio: mal ia pondo a mão para desamarrar o colête-jaleco, e 

Diadorim voltou a seu si, num alerta, e me repeliu, muito feroz. Não quis apôio de 

ninguém, sòzinho se sentou, se levantou. Recobrou as côres, e em mais vermelho o 

rosto, numa fúria, de pancada. Assaz que os belos olhos dêle formavam lágrimas 

(GSV, p. 280) 

 

Diadorim tinha o objetivo de matar Hermógenes, o assassino de seu pai. Para isso o 

disfarce dava-lhe mais respeito e segurança. Entretanto, ao segurar a rédea e o rifle “naquelas 

mãos tão finas, brancamente” (GSV, p. 299) insinua caracteres femininos do jagunço 

camuflado. O contar de Riobaldo revela que Diadorim nunca se mostrou em “suas francas 

horas” vadiagem por mulher, enquanto que ele, “... homem sòzinho sem par... jazia vadio 

deitado, se ocultando atrás de fechadas môitas...” (GSV, p. 299). Suas lembranças 

transpassam a dor do passado não-acontecido e o impossível que agora se mostra possível, 

não tem mais tempo de ser.  

O narrar “sem continuação” vai, progressivamente, com pequenos grandes flashes, 

iluminando um caminho suspeito e ainda desconhecido para o leitor acerca do que reveste o 

seu amor, são momentos de curiosa reflexão “o senhor me entende?” (GSV, p. 299), diz a voz 

do narrador. É assim que ele vai caracterizando os traços femininos de Deodorina, com 

insinuações de algo que ainda será dito, mas no seu tempo. E a nossa curiosidade esbarra na 

espera. Em um de seus vários flertes falará da voz carinhosa do amigo ao reluzir dela prazeres 

femininos, soando como desejo ardente de querer o tino daquilo, mas que repentinamente se 

desampara daquela conversa: 

 

-Você se casa, Riobaldo, com a môça da Santa Catarina... ela é bonita, reconheço, 

gentil môça paçã, peço a Deus que ela te tenha sempre muito amor... Estou vendo 
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vocês dois juntos, tão juntos, prendido nos cabelos dela um botão de bogari. Ah, o 

que as mulheres tanto se vestem: camisa de cassa branca, com muitas rendas... A 

noiva, com o alvo véu de filó... (GSV, p. 356) 

Diadorim mesmo repassava carinho naquela fala... E me embebia – o que estava me 

ensinando a gostar da minha Otacília... falava devagarinho... feito se imaginasse 

sempre, a si mesmo uma estória recontasse... Êle falava de Otacília. Dela vivendo o 

razoável de cada dia, no estar... penteando compridos cabelos e perfumando... para 

que minhas mãos gostassem dêles mais... tomando conta da casa, de nossos filhos, 

que decerto íamos ter... no quarto... já aprontada para a noite, em camisola fina de ló... 

indo por meu braço às festas... Mas me lembro que no desamparo repentino de 

Diadorim sucedia uma estranhez – alguma causa que êle até de si guardava, e que eu 
não podia inteligir. Uma tristeza meiga, muito definitiva. No tempo, não apareci no 

meio daquilo. Assim foi que foi. (GSV, p. 356-57) 

 

Nesse momento, o narrador rosiano era somente “ouvinte” que “descambava numa 

sonhice” (GSV, p. 357), não por Otacília, a que seria posteriormente sua esposa, mas por 

Diadorim, o amor condenado pelo segredo de uma falsa identidade e pelo segredo da morte. 

Terá seu caminho traçado nas incertezas e/ou nos questionamentos lacunares, e isto o levará 

ao desequilíbrio e insegurança propiciando, assim, uma espécie de cobertor de insônia, porque 

o sono, às vezes, tardava. 

A melancolia não foi totalmente absorvida pelo jagunço, pois, sua própria voz se fez 

ouvir como um bom aprendiz de sabedoria na longa travessia da existência, como mostra o 

fragmento abaixo:   

 

Fui aprendendo a achar graça no dessossêgo. Aprendi a medir a noite em meus dedos. 

Achei que em qualquer hora eu podia ter coragem. Isso que vem, de mansinho, com 

uma risada boa, cachaça aos goles, dormida com a gente encostado em coronha de 
sua arma. O que carece é a companheiragem de todos no simples, assim irmãos... 

Amizade, na lei dela (GSV, p. 235) 

 

Temos, então, uma narrativa que apresenta aspectos da melancolia sob o signo da 

dúvida como manifestação de perplexidade, reflexão e desestabilidade como na afirmativa ao 

lado: “E, o que era que eu queria? Ah, acho que não queria mesmo nada, de tanto que eu 

queria só tudo” (GSV, p. 396). Tudo causando inquietação na alma do homem. Mas ele não se 

detém, pois vai levar sua dúvida aos fios firmes do pensamento, refletindo-a sempre. A 

incerteza faz do caminho uma “neblina”. E sem nitidez de direção, sem poder se “firmar em 

coisa nenhuma”, já que “a clareza logo cessava” (GSV, p. 462), embora esteja tudo turvo e 

torto, segue em busca do que não sabe, do seu jeito vai estudando o que paira sobre os muitos 

vazios que a razão humana não consegue descrever e preencher. Seus passos o levam por um 
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caminho “certo”, desde que pensado e percebido sob o prisma de teor argumentativo do 

próprio Riobaldo que, sorrateiramente, provoca o leitor: “Qual é o caminho certo da gente? 

Nem para a frente nem para trás: só para cima. Ou parar curto quieto ” (GSV, p. 90), sabendo 

que o “viver é etcétera...” (GSV, p. 90), não havendo uma bússola que norteie a direção 

precisa do labiríntico existir do homem, posto que a vida segue rumo em “razão nenhuma” 

(GSV, p. 136). 

Dessa forma, Rosa faz do Grande Sertão: Veredas, uma espécie de norte para o viver 

perigoso do homem. Aqui e ali alertando quanto à reação que o homem pode ter diante de 

questões regidas por leis como suficientes e verdadeiras. Riobaldo é o narrador que corre o 

sertão como o rio que se encaminha para o mar, procurando vencer as dificuldades do 

caminho pedregoso. Esse Rio - baldo enfrenta a correnteza de males do sertão e do 

sentimento, numa tão somente sozinha travessia. Revela a linha de seu conflituoso caminho, 

mas também nos convida a viver seus conflitos internos, subjetivos. Juntos, narrador e 

leitor/ouvinte vão escrevendo respostas aos constantes espaços brancos da existência humana, 

que de acordo com Riobaldo, “onde é bobice a qualquer resposta, é aí que a pergunta se 

pergunta” (GSV, p. 106). Então, sigamos no rastro do cavaleiro jagunço a sempre se 

perguntar, atestando de um comportamento sábio na longa travessia da vida.  

 

1. 3 - Melancolia de Quijote: marcas tão fundas na memória 

 

... esta prefación que vas leyendo. Muchas veces Tomé la pluma 

para escribille, y muchas la dejé, por no saber lo que escribiría; y 

estando una suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el 

Codó en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, 

entro a deshora un amigo mío, gracioso y bien entendido, el cual, 

viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa, y, no 
encubriéndosela yo, le dije que pensaba en el prólogo que había de 

hacer a la historia de don Quijote... (DQ, p. 08) 

 

Segundo Javier García Gibert (1997, p. 07-08), “hay algo que siempre permanece: un 

hechizo indeclinable, una eficaz pero misteriosa apelación a la condición humana de todos los 

espacios y de todos los tiempos” inscritas na obra de Cervantes. O romance traz uma visão 

peculiar acerca da alegria e da tristeza, do humor e da melancolia no percurso da vida 

humana, como se nos trouxesse à expressão paradoxal de sua ficção um constante estado de 

tensão vivida pelos personagens, atestando a dor e o drama do existir. 
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Don Quijote está organizado em dois livros. O Segundo, escrito porque outro escritor, 

aproveitando-se da narrativa do Primeiro Livro dá novos passos às aventuras do Caballero de 

la Triste Figura. Este fato intimou Cervantes, legítimo autor de Quijote, a pôr suas idéias 

enfileiradas em um Segundo Livro, dando, dessa forma, continuidade às façanhas desse 

Cavaleiro, de modo que se quebra a tentativa de plágio. A esse respeito, José Montero 

Reguera (2006, p. 34) reforça a idéia de que 

 

a publicação, em 1614, da Quinta Parte Del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 

Mancha y de su Andantesca Caballería, assinada por Alonso Fernández de 

Avellaneda, influenciou de maneira decisiva a redação final do texto cervantino. 

 

Numa briga de “inventivas”, portanto, nasce a continuação das façanhas do cavaleiro 

andante mais famoso da história da literatura espanhola. Del Ingenioso Hidalgo Don Quijote 

de la Mancha é o nome que o autor dá ao Primeiro Livro. Em suas páginas vamos encontrar 

várias e diferentes histórias, justapostas e interligadas com as aventuras do cavaleiro e de seu 

fiel escudeiro, como revela a voz do personagem Cardenio: “y añudemos el roto hilo de mi 

desdichada historia” (DQ, p. 264). Curiosamente, essas histórias independentes trazem um 

cunho autobiográfico16, em que se vê expressa a experiência do próprio Cervantes, costuradas, 

engenhosamente, dentro da ficção na roupagem de outros personagens. A escolha do atributo 

para o seu personagem protagonista de engenhosa, como lembra José Montero Reguera 

(2006, p. 24), equivale a um adjetivo de brilho intelectual, não de teor estético, sendo assim 

vistas em don Quijote suas virtudes intelectuais e não a exuberância física. É, pois, nessa 

viagem travessa da intelectualidade que o cavaleiro é tomado como “criativo, rico em 

inventiva e imaginação”, mas também “de temperamento colérico e melancólico”. Nesse 

sentido, é possível dizer que ele apresenta-se aos olhos do leitor com um duplo movimento: o 

da inventiva e imaginação não sufoca o seu temperamento colérico e melancólico nem este 

                                                
16

Philippe Lejeune (1996, p. 44), em seu Le pacte autobiographique, toma o pacto de leitura na relação 

identitária entre narrador, texto, leitor, propondo a seguinte sistematização acerca da autobiografia: “La 

problématique de l‟autobiographie ici propose n‟est donc pas fondée sur um rapport, établi de l‟extérieur, entre 

le hors-texte et le texte – car um tel rapport ne pourrait être que de resemblance, et ne prouverait rien. Elle n‟est 

pas fondée non plus sur une analyse interne du fonctionnement du texte, de la structure ou des aspects du texte 

publié; mais sur une analyse, au niveau global de la publication, du contrat implicite ou explicite proposé par 

l‟auteur au lecteur, contrat qui determine le mode de lecture du texte et engender les effets qui, attributes au 

texte, nos semblent le definer comme autobiographie”. (A problemática da autobiografia aqui proposta não está 

alicerçada num registro advindo do exterior, entre o fora do texto e o texto – uma vez que esse registro não 

poderia ter nada de semelhança. Ela não se encontra fundada na análise interna do funcionamento do texto, da 
estrutura ou de aspectos do texto publicado, mas na análise, ao nível geral da publicação, do contrato implícito 

ou não proposto pelo autor ao leitor, contrato que determina o modo de leitura do texto e dar origens aos efeitos 

que, atribuídos ao texto, nos parecem defini-lo como autobiografia).  
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sufoca aquele. A congruência desses movimentos é capaz de marcar a condição humana na 

existência conflitante e paradoxal de Quijote, o que é extensivo, para nós, aos aspectos gerais 

da humanidade, no que concerne a sua natureza múltipla e contraditória. 

Temos, dessa maneira, a expectativa de conhecer não um belíssimo cavaleiro de 

aparência invejável, mas um “homem humano”, como diria Rosa, carregando em si a 

fragilidade, mas também qualidades vitais ao bem estar da humanidade. Triunfa, por um lado, 

a solidariedade, a coragem de lutar por aquilo que acredita, e por outro, a sede pela glória da 

fama. Planeja tudo, nada é por acaso. Em meio a esse pensamento, a leitura dessa obra põe a 

nós leitores, frente a um desejo louco e audacioso de acertarmo-nos no mundo e o mundo, 

apoderando-nos de uma coragem tal que foi ensinada por um Ser, aparentemente, projetado 

pelos caminhos da loucura17, constantemente trazendo “la imaginación una de las extrañas 

locuras que buenamente imaginarse pueden” (DQ, p. 142). Por isso, “sus males, ¿quién los 

cura?/ Locura” (DQ, p. 261), apresentando-nos a loucura como remédio eficaz à cura dos 

“males” da vida humana. Sua louca aparência é pura fragilidade, revelando-se puro desvario 

de um até então perdedor, como se tudo nele se desse para além das razões consensuais, longe 

de uma mente do tipo cartesiana. 

 Nesse mundo de estranhas loucuras, a narrativa vai se desenhando numa relação de 

ambigüidade entre a verdade e a mentira, de forma que o real se entrelaça à ficção: “y en 

verdad que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero o, por decir mejor, 

menos mentiroso” (DQ, p. 62), como diz o próprio cavaleiro andante que “dio en sustentarse 

de sabrosas memorias” (DQ, p. 78). 

                                                
17 Desses caminhos da loucura, lembra-nos Mário Amora Ramos, na obra Dom Quixote: quatro séculos de 

modernidade (2005, p. 52) que o próprio “cavaleiro explicou que não havia grande mérito em enlouquecer com 

causa. O merecimento estaria justamente em destemperar sem motivo”. Como bem lembrou Erasmo (2003, p. 

28), em seu Elogio da Loucura, a natureza tomou a providência de semear por toda a parte o condimento da 

loucura. “Pois, segundo os estóicos, ser sábio é tomar a razão como guia; ser louco é deixar-se levar ao sabor das 

paixões”. Quixote é um louco que vive aos reveses da razão, porque vive ao sabor das paixões pelo mundo da 
leitura e da fantasia, o que é um contradito ao mundo alicerçado na racionalidade. Erasmo ainda nos lembra que 

“(...) todas as paixões desregradas são produzidas pela loucura. Pois toda a diferença entre um louco e um sábio é 

que o primeiro obedece as suas paixões e o segundo à sua razão”. Ou ainda: “A verdadeira prudência consiste, já 

que somos humanos, em não querer ser mais sábios do que nossa natureza o permite”. (ibidem, p. 43). Nessa 

compreensão, enquanto os sábios, diz Erasmo, nunca têm a dizer aos príncipes senão coisas tristes, os loucos 

levam-nos a mil prazeres diversos, de modo que os distraem. Mas também tem o louco a qualidade de ser o 

único de todos os homens que, fugindo das realidades de máscaras, são sinceros e verazes: “tudo o que o louco 

tem na alma está escrito em seu rosto, e sua boca o diz sem disfarce”, diz Erasmo (idem, p. 55) em paráfrase da 

fala de Eurípedes.  Luzia de Maria (2005 p. 52), em Sortilégio do Avesso, comentando o pensamento de Erasmo, 

diz o seguinte: “Em Erasmo, a sedução do tema vai além da mera crítica ou da simples denúncia de costumes: 

agora a loucura reivindica para si mesma um espaço mais aprazível que aquele ocupado pela razão, ascende à 
posição de divindade, melhor dizendo, a maior de todas as divindades, está presente na face ingênua das 

crianças, é a fonte inesgotável de todos os prazeres, de toda atividade criadora.” 
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Cervantes no primeiro capítulo Del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha 

apresenta informações imprecisas desse Caballero andante, que era “un hidalgo” (DQ, p. 27). 

Vivia ele “en un lugar de la Mancha”, no qual o narrador evita precisar em que parte de la 

Mancha é o seu hábitat. Mas não apenas isto. Também revela pouco interesse em esclarecer o 

“cuyo nombre”, uma vez que mostra desinteresse em recordar. Tal atitude vai se moldando 

num painel de anonimato do fidalgo, associado ao problema de sua identidade plural. 

Sua identidade é duvidosa. Seria “Quijada” ou “Quesada” ou Quisana” (RAMOS, 

2005, p. 19), pondo, desse modo, seu personagem na esteira da nomeação, talvez daí, 

querendo nos mostrar desde já o humor cervantino. Para nós, a não definição do nome implica 

a presença do personagem com crise de identidade, para lembrarmos de uma das questões do 

mundo moderno. Lembramos ainda que é de cunho da normalidade o autor nomear seus 

personagens, tornando-os identificáveis. O que o autor permitirá acontecer apenas no último 

capítulo de seu Segundo Livro, Del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha,  quando 

põe em cena Alonjo Quijano, o fidalgo cavaleiro. Gustavo Martínez, em Don Quijote de la 

Mancha: Caballero de la verdad (2005, p. 01), diz-nos também a esse respeito que 

  

el dia en que un pobre hidalgo anónimo a fuerza de tener tantos nombres posibles 
(Quijada, Quesada, Quejana) decidió darse uno y vivir en función del compromiso 

que con él asumía, el individuo moderno hizo su entrada en la literatura. Si 

antigamente se creía que el nombre contenía el destino de la persona, entonces el 

hidalgo eligió el suyo al ponerse Don Quijote de la Mancha. 

 

  Esse fidalgo escreveu seu destino ao adotar um novo nome e ao assumir o que tal 

nomeação representava. O que era cavaleiro andante na literatura passou a sê-lo na Mancha 

Espanhola. Don Quijote tinha uma vida em anonimato antes de tornar-se um personagem da 

ficção no seu mundo real. Sua conversão a cavaleiro andante o faz renascer, e o que à 

primeira vista parece loucura18 para tantos é, na verdade, o momento de lucidez de um homem 

que até aos seus cinqüenta anos havia estado à espera de nada ou da morte. Mas quando ele 

percebeu o tempo transcorrido e em que linhas escrevera sua vida solitária, resolveu ser, e 

fez-se eterno, não esperou vir à eternidade futura, mas buscou nele mesmo o seu futuro. Sobre 

essa questão disse ainda Martinez (2005, p. 03): 

 

                                                
18Acerca da representação da loucura no trabalho artístico, considere aqui o que diz Mário Quintana (2005, p. 
828): “A diferença entre um poeta e um louco é que o poeta sabe que é louco... Porque a poesia é uma loucura 

lúcida”, espécie de lucidez subjetiva no ato criador. Ver a respeito da atividade artística relacionada ao jogo, 

portanto como contraponto da razão, Homo ludens, de Huizinga (1999). 
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A diferencia del hombre medieval, para el individuo moderno el futuro no es la 

eternidad, aunque pueda creer en ella, como Cervantes y Don Quijote lo hacían. El 

futuro es él mismo, lo que ansía llegar a ser. De allí su radical soledad.  

 

Entretanto, antes de rebelar-se contra sua vida monótona, o cavaleiro ainda como 

fidalgo, trazia junto de si “una ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a 

los veinte, y un mozo de campo y plaza” (DQ, p. 28), todos esses eram acolhidos por Quijote. 

Beirando já “los cincuenta años” (DQ, p. 28), esse homem trazia uma vida monótona, sem 

grandes expectativas.  “La edad”, como observou Gustavo Martinez (2005, p. 01), “sugiere un 

obstáculo mucho más profundo que el meramente físico  de no ser joven: el peso inhibitorio 

de una vida no vivida que ha sido, tan solo, una larga negación de si mismo”. Assim, a idade 

do personagem cervantino era uma dificuldade a mais a ser vencida por ele. 

Seus cinqüenta anos, pois, não representam vasta experiência nem tampouco sabedoria 

plena, mas sinalizam o peso do existir, o não vivido transformado em angústia e melancolia. 

O seu olhar se abisma em direção a sua própria existência e não vê mais que a anulação de si 

mesmo, no gesto do ser melancólico que alça vôo para as máximas alturas e de repente é 

puxado para dentro de um buraco negro: atestado de queda: “... lo que todos contenían eran 

quejas, lamentos, desconfianzas, sabores y sinsabores, favores y desdenes, solemnizados los 

unos y llorados los otros” (DQ, p. 215), tal qual o melancólico que perde o ânimo em relação 

às coisas da vida e a si mesmo, sendo atravessados pela inquietude da dor. 

A rotina do fidalgo se constrói numa mesmice e repetitividade que o leva a uma vida 

de constante anulação. Passava seus dias como se seguisse uma regra, calando a voz e atando 

a força da vida. Vai ele experimentar a falta de tudo agradável à alma humana, até a falta dele 

mesmo, pois, embora estivessem sempre pessoas a sua volta, nutria uma solidão ímpar, ele 

sentia o vazio de si próprio. Nessa direção, o desencorajamento e a perda de ânimo em que o 

personagem encontra-se enredado, atestam um estado de espírito movido pela tristeza. É no 

quadro de melancolia, que ele se deixa ocultar ao mundo e a levar-se pelos seus dias, 

permitindo-se viver as mesmas coisas, boa parte de sua existência, como se estivesse a 

observar uma agenda, é o que observamos nas passagens abaixo: 

 

Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos 

los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de anãdidura los domingos, 

consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, 

calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los dias de 

entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino (DQ, p. 27-8)  
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... los ratos que estaba ocioso – que eran los más del año -, se daba a leer libros de 

caballerías... (DQ, p. 28) 

... que olvido casi de todo punto el ejercicio de la caza... (DQ, p. 28) 

 

E é devido a essa inatividade constante de don Quijote que os livros tornaram-se seus 

amigos de todas as horas, de modo que os seus dias eram preenchidos pelas leituras diárias 

como um exercício permanente. Ele enquanto leitor foi incapaz de digerir as tantas narrativas 

de cavaleiros andantes porque não soube separar a ficção do mundo real. Elas passaram a lhe 

dominar ao ponto de extrair uma reação estranha desse leitor “desocupado”. O que lê penetra 

em sua mente não como uma simples leitura fictícia, capaz de lhe causar prazer, mas vem 

preencher um tempo vazio de outras atividades, além de se transformar no escape para sua 

melancolia. Assim, o fidalgo iria encontrar coragem para reagir a uma vida de monotonia ao 

beber na fonte da ficção. Seu impulso o faz agir como se fosse o próprio personagem 

cavalheiresco. Logo vemos que é ele engolido pelas leituras. Elas se tornam a verdade de sua 

vida. O personagem não só apreendeu e incorporou-a, mas fez dela um caminho que lhe 

tiraria de tanto sofrer. Dessa maneira, podemos ver que o autor constrói a narrativa do 

Caballero como uma colcha de retalhos, em que o todo do romance se faz pelo entremear de 

outras histórias ficcionais.  

Quijote “se enfrascó tanto en su lectura,” que “perdía el pobre caballero el juicio” 

(DQ, p. 29). A ironia cervantina é reveladora de que na maior parte do tempo o fidalgo 

“estaba ocioso”, pronto, portanto, para ler as aventuras dos livros de cavalaria, servindo de 

ocupação para a mente ociosa do fidaldo, pois “para ser, tiene que imaginarse”, como diz 

Martinez. E o que seria da vida sem uma boa dose de imaginação, sem a ilusão da fantasia ou 

mesmo o sonhar? Um escombro escuro sem prazer e sem sentido. Don Quijote parece ter 

compreendido assim. 

Nessa perspectiva, o romance traduz uma melancolia que se dará em cada mini 

narrativa em torno da narrativa de Quijote, de modo que se espalhará por todo o romance. Os 

personagens trilham um caminho de dificuldades que provoca um revirado em suas vidas, a 

ponto de desestruturá-los em suas ações e pensamentos. Suas vidas se tornam, então, 

descosidas de sentido e prazer. Cervantes traz para a narrativa a melancolia em estágios 

distintos da existência desses personagens. No caso específico do cavaleiro, a ociosidade e a 

solidão ocupam a vida do fidalgo. Nesse momento, o cavaleiro seguia uma travessia que não 

lhe levava a lugar algum. Tornou-se um homem deprimido e solitário. Aqui é um melancólico 
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que sente a necessidade de fugir de si mesmo e tornar-se num outro, acreditando que este seu 

ato seria a solução para o instante triste de sua vida. Assim, assumiu a identidade de Don 

Quijote, o Cavaleiro da Triste Figura. Já não preenchia o seu tempo com as leituras, mas 

passou a vivê-las. Toda sua vida daqui para frente é respaldada dentro das histórias da 

cavalaria ficcional.  

Entra em cena uma espécie de loucura, pois o mundo dos livros rege seus atos e 

pensamentos, tornam-lhe, assim, alheio ao mundo real, de fora dos livros. Tal 

comportamento, estranho àquela realidade, chama à atenção dos outros que lhe receberão com 

descaso e riso, pois eles atestavam Quijote de uma mente insana, um louco inveterado. 

Conseqüentemente, colocavam-se a ridicularizar as atitudes do cavaleiro. O novo estilo de 

vida leva o personagem a perder sua própria identidade. Será atravessado pelo trilhar da perda 

e da dor. A melancolia é posta em palco, trazendo o cavaleiro a um estado de coisas absurdas, 

de tal maneira que findará desnorteado e vencido por ela.  

O personagem-cavaleiro buscou sair do labirinto em que se meteu, e assim em um 

desatino sem medida, “vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de 

caballerías en que leer, y, así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos” (DQ, p. 28), 

pondo-se a ocupar o seu tempo de solidão com o mundo representado nos livros.  

Nesta obra cervantina o diálogo mantido é exclusivo da leitura; é ela que conduzirá o 

fidalgo ao mundo do prazer e dos sonhos. Merecem ser transcritos aqui o trecho escrito por 

Feliciano de Silva19 em que Quijote revela grande deleite na escritura: “Ningunos le parecían 

tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva” (DQ, p. 28), tal é o seu estilo de 

mexer com as palavras: prosa clara pela escolha das palavras que dizem das “intricadas 

razones” (DQ, p. 28), atinando esse trabalho como autênticas “perlas”:  

 

La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, 

que con razón me quejo de la vuestra fermosura... los altos cielos que de vuestra 

divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del 

merecimiento que merece la vuestra grandeza...  (Grifo nosso, DQ, p. 29). 

 

Percebemos aí, a presença de um jogo poético que incita o leitor a imaginar o que 

Cervantes pretendia ao vestir seu personagem com as reminiscências do velho mundo da 

                                                
19 De acordo com a Tradução de Sérgio Molina, O engenhoso fidalgo D. Quixote de la Mancha, edição bilígüe, 
2002, p. 61, em sua edição bilíngüe, do Quijote, Feliciano de Silva é “o autor de uma Segunda Celestina (1534) e 

de várias continuações do Amadis de Gaula Lisuarte de Grécia, 1514; Amadis de Grecia, 1530; Florisel de 

Niquea, 1532)”. 
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cavalaria. Tal atitude é como se quisesse falar indícios do desejo de resgatar o antigo há um 

tempo que já não aceita mais os heróis dessa cavalaria. Chega à superfície da narrativa a 

antítese entre razão e loucura. Por ela, o personagem cervantino procura justificar o 

acometimento de sua loucura, tida aqui, como a sua desrazão. Assim, podemos compreender 

que a perda da razão foi arquitetada ironicamente, são os “desafios”, como ele próprio nos 

diz, de forma que subverte a verdade aparente da real verdade que se encontra camuflada. 

Na segunda expressão o autor traça a grandiosidade de saber significar a palavra. As 

expressões altos, cielos, divinidad, divinamente, estrellas, fortifican, grandeza remetem a 

essa idéia de superioridade, de valor, também se projeta aí uma flagrante relação com o ofício 

do Deus dos cristãos. Mas o nosso cavaleiro está em suas leituras persistindo em 

“desentrañales el sentido” (DQ, p. 29), sem levar em consideração se até os grandes homens 

sábios desvendariam ou não sua significação. Às vezes, imaginava-se com a pena na mão para 

“acabar su libro con a promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo 

de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra como allí se promete” (DQ, p. 29), em um fiar 

de papéis de leitor e/ou de autor. A tarefa de escrever no papel em branco serve para aclarar 

um mundo oculto em suas verdades, ou um gesto de desobscurecer o mundo de coisas 

obscuras: “Aunque pusieron silencio a las lenguas, no le pudieron poner a las plumas, las 

cuales con más libertad que las lenguas suelen dar a entender a quien quieren lo que en el 

alma está encerrado” (DQ, p. 224), como relata a narrativa. 

Quijote, louco, segue “viendo en su imaginación lo que no veía ni había” (DQ, p. 158) 

na travessia de suas aventuras. Ele parece não aceitar a realidade social de sua época, 

passando a sentir e a agir como se vivesse outro momento paralelo ao que se tem. 

Acreditamos que esse personagem se refugiou numa outra identidade pela impossibilidade de 

enquadrar-se no mundo real de sua existência. Ao tornar-se cavaleiro, teria, pois, a graça de 

permitir alívio a sua alma cansada além de converter os males espalhados pelo mundo em 

bens de justiça. Em sua angústia pôde apreender a falta de sentido de sua vida. É assim que tal 

cavaleiro se dispõe a uma nova espécie de dor – a da loucura. Desse modo, as vestes da 

tristeza antes vista em sua vida rotineira continuam pela estrada de suas andanças pela 

Mancha da Espanha. Don Quijote se deixa “irse por todo el mundo con sus armas y caballo a 

buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros 

andantes se ejercitaban”, numa convicção de que estaria “deshaciendo todo género de agravio 

y poniéndose en ocasiones y peligros” (DQ, p. 31). 
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Todavia, a intenção do personagem-cavaleiro não pára apenas no fazer “Cireneu”. Por 

trás desse cuidado em servir o outro, também iria “cobrase eterno nombre y fama” (DQ, p. 31) 

que se guarda para os destemidos cavaleiros andantes, conforme apreendeu no acervo de suas 

leituras. Conseqüentemente, surgem no palco da narrativa, dois sentimentos contraditórios: o 

da humilhação e o da exaltação, revelando-nos o lado instável de ser do homem, como se o 

mundo e a vida aí aludidas fossem como um “rio interminável”20. E nessa mutação, o homem, 

às vezes, ver-se intimado pela dúvida e pelas desventuras espalhadas no seu caminhar que 

segue adentrando por verdadeiros labirintos. Quijote ao caminho da realização de seu desejo 

provou da alegria, mas também de uma tristeza que provocaria muito sofrimento. Foi exposto 

ao sentimento de revolta, de solidão, de derrota, de desprezo. Em sua existência ele provou de 

um mundo sem sentido, mas ainda assim buscou fazer-se e pôr sentido a sua vida. Todavia, 

fraquejou diante das perdas e derrotas, transformando-se em um ser acabadiço, vencido na 

melancolia que foi uma marca cravada em toda vivência do personagem. 

Quijote resgata das ruínas algumas coisas que possuía para seguir a travessia de suas 

aventuras. O personagem vai a nomear as coisas que vieram dos escombros, e isto é feito de 

maneira que, ao serem nomeadas, vão surgindo como algo reciclável, já que também foram 

reaproveitadas, transformadas pela criatividade do recém cavaleiro. Tudo antes jazia no 

esquecimento do mundo, estava tal qual a um esqueleto sem voz, sem corpo e sem vida. Mas, 

logo que Alonjo Quijano tem sobre si a roupagem da loucura, o que antes era nada, passa a 

ser os instrumentos de combate do cavaleiro andante. Estes se tornam imprescindíveis ao 

sucesso das tão esperadas façanhas espalhadas como manchas pela La Mancha do Caballero 

de la Triste Figura, o que explicaria a sua tomada de providências: “limpias, pues, sus armas, 

hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmádose a sí mismo, se dio a 

entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse” (DQ, p. 32-

3). 

A angústia do Cavaleiro da Triste Figura é dúbia. Por um lado, tem que vencer sua 

própria amargura e, por outro, as aflições das pessoas tomadas como carentes de cuidados 

especiais, por isso, irá tomar a carga do outro para ele mesmo, de forma que a experiência de 

dor do outro é transformada na sua dor própria. Assim, Quijote prossegue sua travessia 

armado como quem espera por uma batalha constante. Mas ainda assim sua luta maior parece 

ser interior, somente sua porque, na verdade, lutava contra a solidão e o descaso. Ninguém foi 

                                                
20

 Fragmento do último verso do poema de Borges (1999, p. 243): Arte poética. 
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cúmplice de sua decisão e partida, apenas o silêncio assistia a todos os seus movimentos. Ele 

buscava antes mesmo do sol nascer “los agravios que pensaba deshacer, tuertos que 

enderezar, sinrazones que enmendar y abusos que mejorar y deudas que satisfacer” (DQ, p. 

34). Compartilhando com esse mesmo pensamento, diz Martinez (2005, p. 03): 

 

En su primera salida, que es la que lo funda como individuo, no habla de su proyecto 

con nadie, porque no tiene a nadie con quien pueda compartir realmente la 

intransferible emoción de su necimiento. Padre de sí mismo e “hijo de sus obras”, que 

todavia no hizo, aunque él en su impaciencia las dé ya por hechas, no puede contarle 
nada a nadie por la sencilla razón de que todavia no hay nada para contar (y él, en el 

fondo, lo sabe), ya que recién está empezando a protagonizar la historia que lo 

volverá narrable.  

 

Como pai de si mesmo e de suas ações, percorre sozinho a trama de sua imaginação. 

Esta “era la verdad que por él caminaba” (DQ, p. 35) e que ficaria na “memoria en lo futuro” 

(DQ, p. 35). Cervantes cria, pela imaginação de Quijote, um mundo avesso e melancólico de 

ser. A dor e o sofrimento que cobrem à narrativa ressoam na história da humanidade. Nela é 

moldada a vida do homem no universo a partir do que “hábeis dado con la narración de tan 

sabroso cuento” (DQ, p. 109), diz don Quijote ao personagem Pedro, quando estava a narrar à 

história de Grisóstomo. Utilizando-se de várias narrativas na composição de Don Quijote de 

la Mancha, seu autor constrói um trançado de experiência de vida. Para isto, cria dentro da 

narrativa mini narrativas ligadas fio a fio, fazendo do espaço um elemento fundamental para 

percorrer os caminhos por onde seguiu a vida de alguns personagens, o que posteriormente 

veremos nestes estudos.   

Aqui, vale ressaltar o seguinte: analisamos dois espaços do romance, o da Serra 

Morena e o da hospedaria, os quais Cervantes vem apostar no destino de seus personagens, 

numa “inventiva” que toma dois distintos caminhos: no primeiro, teremos o desencontro 

consigo mesmo dos personagens Dorotea, Cardenio e don Quijote, numa situação de 

desequilíbrio interior, em que os personagens sinalizam um tipo de sujeito à deriva do mundo 

e deles mesmos;  no segundo, observamos um encontro com o outro e com ele próprio. Neste 

último, compreendemos que o espaço assume a função de uma espécie de confessionário que 

atrai a todos de alma cansada e abatida tão somente para redimi-los e reorganizá-los de seus 

“desvios” pelos caminhos obscuros de suas vidas. Lá, estes três personagens vão se juntar ao 

moço Luís, ao cativo, a don Fernando e Luscinda, numa circunstância em que parece ter sido 

planejada alguns encontros para acontecer naquele lugar meio divino. A mão que pega a pena 

é, portanto, a grande mestra dessa artimanha como veremos a seguir:  
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1. 3. 1 - Espaço representável: O palco da Serra Morena e da Hospedaria  

 

O palco da Serra Morena 

A loucura de don Quijote é paulatinamente calculada por ele próprio. O cavaleiro 

planeja e vive seus projetos de fantasias, guiado por sua vontade de semear um mundo menos 

injusto, menos feio, formando atitudes pautadas no amor solidário e na justiça.  

Ele, entre as montanhas da “Serra Morena”, em meio à natureza, desprende de si toda 

a “desrazão”, paradoxalmente, instituída num trabalho de pura lucidez. Sua atitude simulada 

rege-se pelo comportamento do homem de juízo enfraquecido que, continuamente, está a 

dizer ou a fazer coisas à margem da normalidade estabelecida pela sociedade. Louco e lúcido, 

don Quijote escolhe esta Serra para dizer-se ao mundo e ao amor de Dulcinea. Ele calculou, 

milimetricamente, seus atos para chamar a atenção do outro, como se quisesse gritar ao 

mundo sua presença, marcada por um comportamento desajustado. 

No limiar da normalidade, tal atitude do personagem sem dúvida seria uma natural 

esquisitice. Mas os sentimentos, às vezes, seguem as trilhas de um caminho que parece 

patético e de difícil compreensão. Don Quijote amou em silêncio até o momento, em que por 

vontade própria, revela o seu segredo. Sem se desligar de sua fantasia ficcional, investe agora 

numa outra loucura, a do amante. Despiu-se de si e de suas vestes com alegres cambalhotas, 

passando a portar-se como um louco de amores. Diz assim a narrativa: 

 

Y desnudándose con toda priesa los calzones, quedó en carnes y en pañales y luego 

sin más ni más dio dos zapatetas en el aire y dos tumbas la cabeza abajo y los pies 

en alto, descubriendo cosas que, por no verlas otra vez, volvió Sancho la rienda a 

Rocinante y se dio por contento y satisfecho de que podía jurar que su amo quedaba 

loco. (DQ, p. 248) 

 

No entanto, Dulcinea, o seu objeto de desejo, longe estava de corresponder a esse 

sentimento e distante ainda mais de se transformar na pessoa criada pela fantasiosa 

imaginação do cavaleiro. Assim, restarão a ele a decepção e uma profunda tristeza, disfarçada 

em atitudes “desconjuntadas”, afinadas pela melancolia. Sua perda se dá antes mesmo de 

possuir o objeto amado, cabendo-lhe um grande vazio provocado pela ausência da mulher. 

Essa perda, como nos lembra Freud, embora seja ela real, não há explicação porque não se 

sabe, ao certo, o que foi perdido, já que a donzela nunca tinha sido do cavaleiro, a não ser em 
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seu sentimento que o embebia na fantasia. Quijote além da perda da amada que o fez sufocar 

sua dor nos traços da loucura, também perdeu sua própria identidade ao tentar se encontrar, 

juntas, elas se fortaleceram o bastante para jogá-lo no caminho da melancolia. O estado de 

loucura e o delírio a que Quijote chegou, pode ser assim explicada nas palavras de Freud 

(1969, p. 100):  

 

... a realidade...  a única inimiga e a fonte de todo o sofrimento, com a qual é 

impossível viver, de maneira que, se quisermos ser de algum modo felizes, temos de 

romper todas as relações com ela. O eremita rejeita o mundo e não quer saber de 

tratar com ele. Pode-se, porém, fazer mais do que isso; pode-se tentar recriar o 

mundo, em seu lugar construir um outro mundo, no qual os seus aspectos mais 

insuportáveis sejam eliminados e substituídos por outros mais adequados a nossos 

próprios desejos. Mas quem que quer, numa atitude de desafio desesperado, se lance 
por este caminho em busca da felicidade, geralmente não chega a nada. A realidade é 

demasiado forte para ele. Torna-se um louco; alguém que, a maioria das vezes, não 

encontra ninguém para ajudá-lo a tornar real o seu delírio. 

 

Pensando assim, a possibilidade do amor renderia ao cavaleiro a alegria da alma, o 

bem-estar consigo mesmo na relação com o outro. Quijote tendo o amor, mesmo que em 

silêncio, fluía o desejo de restaurar sua alma perdida, bem como o desejo de recriar o mundo, 

na possibilidade de eliminar o seu estado de tristeza insuportável, mas por isso mesmo esse 

seu novo caminho é um encontrar-se também com o nada (FREUD, 1969).  

Isto seria uma fuga regida por uma atitude que desafia, de algum modo, o sofrimento. 

A dor insuportável coíbe a alegria de chegar à alma, de forma que se faz preciso romper com 

tudo que tenha, direta ou indiretamente, fios de relação com esse sofrer. Portanto, evadir-se de 

si mesmo e do mundo é, em primeira instância, caminhar lado a felicidade.  

No Segundo Livro do Quijote, embora não analisemos neste estudo, reconhecemos 

que as perdas se configuram mais intensas, pois quando fracassa numa batalha, tudo no 

cavaleiro retorna diferente ao seu estado primeiro. Ressurge Alonso Quijano nu de fantasias e 

de loucuras. A ilusão se desfaz e a realidade dura de sua existência o faz perceber que é um 

homem vencido pela dor. A derrota lhe possibilita enxergar o mundo a sua volta, ao mesmo 

tempo em que também lhe diz de sua vida sem sucesso. Tudo transcorre para gerar sua perda 

maior: a sua própria vida, arrancada pelo seu estado de desânimo extremo, fruto da 

melancolia. Recordamos aqui o pensamento de Kristeva (1989, p. 46), quando põe a 

melancolia numa perda de sentido: “se não sou mais capaz de traduzir ou de fazer metáforas, 

calo-me e morro”. Nesse pensamento, don Quijote ao ser jogado ao chão, desencorajado para 

a vida, faz relação com essa idéia de que não mais seria, não se multiplicaria em outras tantas 
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imagens significativas à existência humana, por isso, toma a morte como o atalho de sua 

agonia. 

Mas foi a “Serra Morena” o espaço reservado ao desencontro do eu de Quijote com ele 

mesmo. A loucura o arrastou a viver isolado, refugiado na sua própria solidão, fazendo de sua 

alma uma morada de tristeza profunda, um abismo existencial. No entanto, como tudo nele é 

matéria contraditória, tudo isso lhe vai propiciando, por um lado, em triste vazio e amarga 

solidão e, por outro, uma leve alegria que se agarra à esperança do sucesso em seus 

propósitos. A loucura do cavaleiro toma duas direções: primeiramente, teríamos uma loucura 

planejada e voluntária, arranjada de acordo com a sua vontade, como é o caso em que se porta 

como um louco de amores por Dulcinea, de maneira que o sofrimento tem um objetivo claro 

que é a sua fama e glória; depois, observamos que as suas leituras tornaram-se a fonte de sua 

vida, por ela paira o seu viver, sendo um louco que em sua pequena estadia entre as 

montanhas seguiu os moldes dos cavaleiros da ficção. É uma espécie de loucura salvadora por 

revestir o fidalgo de ânimo para lutar contra um viver sem chão firme. Nesse caso, o homem 

Alonso Quijano esconde-se nestas vestes de um mundo ficcional, alheio a sua realidade que 

lhe traz dor ao tornar-se don Quijote, alegre e melancólico e, por isso mesmo, ambíguo no 

transcorrer de sua vida.  

Do mesmo modo que o cavaleiro, outros personagens procuraram o regaço da “Serra 

Morena”, vendo nela um lugar propício ao refúgio da alma cansada. Diferentemente de don 

Quijote, Cardenio e Dorotea acreditavam que na natureza teriam o aconchego perfeito para 

ficarem sozinhos e longe de tudo que um dia foram. A decepção surge na vida destes 

personagens desarrumando suas vidas, de maneira tal que eles fugiram deles mesmos e 

passaram a negar-se e anular-se diante do mundo e da sua própria existência.  

O personagem Cardenio é levado a gemer de dor pelo simples pronunciar da tão 

pequenina palavra “sim”, e ao mesmo tempo tão pesada para sua alma. Esta destrói os sonhos 

do personagem enamorado porque teve consumada a perda do objeto amado. Sua tristeza o 

silencia do mundo, passando agora a ser outro, num outro lugar. Em um caminho novo de 

aspecto turvo e perigoso, o personagem segue a partir daí. Sofrimentos se levantam em sua 

nova jornada como uma pedra de tropeço para movê-lo ao desânimo. Cardenio terá embaçado 

seu percurso pelo cérebro inquieto a não pensar racionalmente ou até mesmo a não refletir, 

mas a agir por impulso. É, então, pela impossibilidade de suportar a dor que o seu desespero o 
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faz desistir de seus sonhos e de sua vida. A esse respeito, é elucidativo mais uma vez o 

pensamento de Júlia Kristeva (Grifo nosso, 1989, p. 11):  

 

O golpe que acabo de sofrer, essa derrota sentimental ou profissional, essa 

dificuldade ou esse luto que afetam minhas relações com meus próximos são em geral 

o gatilho, facilmente localizável, do meu desespero. 

 

Serra Morena é o exílio. Longe do próprio convívio e esvaziado de lucidez, Cardenio 

personagem arrasta-se no desespero de sua escolha de viver em meio à natureza. Diz a 

narrativa que entre um momento e outro tem o juízo falho, pois a decepção amorosa que 

sofreu não era o que havia desejado para si (FREUD, 1969).  Cardenio tomou o caminho da 

fuga quando seus ânimos foram enfraquecidos pela dor da perda. Por isso, vendo-se incapaz 

de suportar esse viver dorido, nega-se dele mesmo e do mundo. Seria um outro que estaria a 

perambular, como ele mesmo diz, “en el campo solo, y que la escuridad de la noche me 

encubría y su silencio convidaba a quejarme, sin respeto o miedo de ser escuchado ni 

conocido, solte la voz y desate la lengua...” (DQ, p. 271), sendo um momento único de 

desabafo de sua existência dorida.  

Dorotea, “una de las más regaladas hijas que padres jamás regalaron” (DQ, p. 278), 

também dividiu o espaço da Serra Morena. Era o “báculo” da velhice de seu pai. Porém, nem 

o amor paterno e nem a riqueza lhe eram suficientes para evitar o naufrágio numa monotonia 

que muito diz de quem vive, lento, ao ritmo da melancolia. Nessa direção, consideremos o 

que diz a narrativa: 

 

Los ratos que del día me quedaban después de haber dado lo que convenía a los 
mayorales, a capataces y a otros jornaleros, los entretenía en ejercicios que son a las 

doncellas tan lícitos como necesarios, como son los que ofrece la aguja y la 

almohadilla, y la rueca muchas veces; y si algun, por recrear el ánimo, estos ejercicios 

dejaba, me acogía al entretenimiento de leer algún libro devoto, o a tocar uma harpa, 

porque la experiencia me mostraba que la musica compone los ánimos descompuestos 

y alivia los trabajos que nacen del espíritu (DQ, p. 278-79) 

 

Sua vida sucumbe em “ánimos descompuestos” porque não havia outra coisa a fazer, 

senão repetir todos os dias as horas já vividas. Como pessoa enclausurada pelas ocupações do 

trabalho seguia seu viver, de maneira que por ele seu “espíritu” desencorajado de alegria 

denegava o peso da existência.  Ao contrário de don Quijote, Dorotea procura ocupar seu 

tempo e sua mente nos afazeres da família, descartando a ociosidade em seu caminho, pois 



80 

 

parecia saber que tal experiência a levaria a um poço sem fundo. Como se vivesse em um 

“monasterio... sin ser vista, a mi parecer, de otra persona alguna que de los criados de casa” 

(DQ, p. 279) buscou o silêncio do ser melancólico, isolando-se numa intensa solidão. Assim, 

ela parecia nada aspirar para si. O que se revela é uma travessia desvitalizada de sonhos e 

prazeres, desprovida, portanto, do encanto que se vê nas vontades do homem. 

Os seus olhos tornaram-se a janela de seus sonhos, os quais lhe permitirão passar pelas 

agonias do desprezo e da solidão. Por eles encontrará “los del amor” (DQ, p. 279) que  “me 

vieron” (DQ, p. 387), dirá Dorotea, “don Fernando, que este es el nombre” (DQ, p. 387) de 

sua ilusão. Ela foi cativa de um amor construído nas ciladas da mentira, numa habilidade 

audaciosa que, aparentemente, se expressou verdadeiro nos sentimentos do falso amante, 

como ela própria descreve: 

 

... luego se llegó a mí y, tomándome entre sus brazos (porque yo, como digo, no tuve 
fuerzas para defenderme, según estaba turbada), comenzó a decirme tales razones, 

que no sé cómo es posible que tenga tanta habilidad la mentira, que las sepa 

componer de modo que parezcan tan verdaderas. Hacía el traidor que sus lágrimas 

acreditasen sus palabras, y los suspiros su intención (DQ, p. 281) 

 

Dorotea diverge dos demais hóspedes da “Serra Morena” por ser sempre lúcida, porém 

traz semelhanças na troca de identidade. Diríamos que ela, assim como outros personagens do 

romance em estudo, apresenta-se com identidade móvel, portanto, mutável. Ela, em vestes 

masculinas, oculta a face natural de fêmea. É, pois, fugitiva de todos e de si própria. Temos, 

dessa forma, a paisagem de um sofrimento causado pela impossibilidade de enfrentar a 

realidade, posto que esta seja indesejada. Ao deixar-se amar nos braços do voraz desejo 

daquele homem e este não mais voltar a querê-la, gera um vazio e uma tristeza que lhe 

inquieta a alma a ir à busca de seu objeto de desejo. 

Nessa busca, a donzela descobre os seus sonhos desfeitos, conhece a dor amarga da 

perda. As mentiras de don Fernando provocaram o desengano e a decepção. Restou a Dorotea 

sucumbir sua beleza na tristeza. Tudo girou desenfreadamente para que fugisse de si mesma e 

de todos. O desespero a acompanha até as correntezas do abandono dela mesma. Tudo se faz 

diferente do que até então tinha vivido. Ela passa a lutar sozinha por sua própria 

sobrevivência como homem e, a mulher ficará aprisionada na dor. A melancolia é expressa 

em sua alma todo o tempo que se escondeu em meio à natureza, disfarçada, “al cual he 

servido de zagal... procurando estar siempre en el campo por encubrir estos cabellos” (DQ, p. 
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288), sendo uma estrangeira dentro de si mesma, aventurando-se numa travessia solitária e 

sem sentido, já que tinha calado os seus desejos e perdido a esperança de um dia os sonhos 

desfeitos virem a si concretizar. Aí terá duas grandes inimigas: sua beleza e sua fragilidade de 

mulher. Por isso, camuflar-se no gênero masculino, possivelmente evitaria a cobiça e o desejo 

sexual dos homens sobre si, além de não precisar contrariar as idéias de uma sociedade 

machista.  

Constatamos que a fuga de si própria é a porta de escape para o seu sofrimento. 

Todavia, tal atitude provocará a anulação de si mesmo, sinalizando a existência de um eu que 

não mais se encontra, mas constantemente estará desencontrando-se e, por sua vez, novas 

identidades estarão sendo assumidas, de sorte que a roda da vida persiste numa 

desprogressividade, o retornar é a força motriz. Entretanto, não há como fugir de si mesmo a 

vida inteira. Por isso, a mulher vem ser totalmente despida de seu segredo quando descoberta 

pelo barbeiro, o padre e Cardenio. Não pôde mais calar a sua verdade porque, segundo a 

narrativa, “lo que vuestro traje, señora, nos niega, vuestros cabellos nos descubren” (DQ, p. 

276). Ainda com relação a esse pensamento identitário, diz o trecho ao lado: “no deben de ser 

de poco momento las causas que han disfrazado vuestra belleza en hábito tan indigno, y 

traídola a tanta soledad como es ésta... “ (DQ, p. 276), caracterizando, pois, a imensidão da 

dor ao contrariar a lei da natureza:  “señora” ou “señor”, eis aí a dúvida que se reflete num 

viver melancólico dessa “disfrazada moza”. O romance cervantino traz a discussão da 

condição do homem diante dos obstáculos da vida, como dirá o fragmento seguinte: 

 

...señora mía, o señor mío, o lo que vos quisierdes ser, perded el sobresalto que 

nuestra vista os ha causado y contadnos vuestra buena o mala suerte, que en nosotros 

juntos, o en cada uno, hallaréis quien os ayude a sentir vuestras desgracias (DQ, p. 

277) 

 

Cervantes traçou o destino de seus personagens numa proliferação de situações regidas 

pela mera coincidência. Observamos que na Serra Morena o enlouquecido Cardenio tem a 

oportunidade de receber refrigério para sua alma sem alegria. Como num estilhaçar de 

correntes sente sua vida libertar-se dos muros da prisão da amargura, quando Dorotea afrouxa 

a língua num grande desabafo de sua dor. Só então compreenderá o engano que tomou como 

verdade, pois o diálogo da moça explicará o que o rapaz não teve coragem de esperar ouvir. 

Estes dois personagens são semelhantes na fuga e na decepção amorosa, além de conhecerem 
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o responsável pela desventura do outro. Ambos tiveram sua dor sufocada numa profunda 

tristeza melancólica, devido à perda do objeto desejado.  

Dorotea além da identidade masculina, também foi a princesa Micomicona, numa 

farsa que teve a intenção de resgatar o cavaleiro a sua razão. Assim como o cavaleiro, a moça 

também era leitora de obras cavalheirescas, fato este que possibilitou a realização de uma 

dissimulação que tinha como objetivo o retorno do Cavaleiro da Triste Figura até o seu lar: 

“Lo que yo sé decir, señora mía, que, ora tenga valor o no, el que tuviere o no tuviere se ha de 

emplear en vuestro servicio, hasta perder la vida” (DQ, p. 299).  

É interessante aqui ponderar a camuflagem de Dorotea. Pensamos que perdeu 

completamente sua própria identidade, sempre a renomear a si, é uma estrangeira em si 

mesma (KRISTEVA, 1994). Sendo assim, é possível perguntarmos de quem finalmente seria 

aquele corpo e aquela vida insignificante. Nesse sentido, é fundamental vencer a amarga dor 

que, continuamente, leva o homem a negação de si próprio, a distanciar-se cada vez mais de 

quem realmente é, para que assim sua única face se encontre. Portanto, o personagem não se 

deixa apreender pela firmeza de uma identidade una e fixa, mas pela presença incerta de quem 

só se apresenta pela simulação, na encenação de um eu plural e contraditório. 

 

O palco da Hospedaria  

Don Quijote rompe os campos de la Mancha “imitando en cuanto podia” (DQ, p. 36) a 

ficção dos cavaleiros andantes. A imaginação guia sua vida as mais diferentes fantasias que o 

põe a recriar, ininterruptamente, as coisas. Por isso, ao ver “la venta se le representó que era 

un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata” (DQ, p. 36-7), caracterizando a 

sinfonia da fantasia do cavaleiro. 

Cervantes fará girar o vento redemoinho, tal como Rosa, nas andanças aventurescas 

dos personagens de seu romance. A hospedaria atrai a muitos que irão comungar dos males e 

dos benefícios oferendados. Há uma espécie de encontro e uma maneira peculiar de recepção 

que se mostra pensado para acontecer ali, naquele momento, como se antes houvesse sido 

planejada ou talvez, fosse pura “coincidência”. Nessa direção, as fantasias do cavaleiro vão se 

tornando possíveis e reais. Da mesma forma que os desencontros da vida vão findar ou dar 

início nesse ambiente hospedeiro que parece colaborar para que a fantasia do louco venha a 

concretizar-se e a alma abatida a alegrar-se. 
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A hospedaria é usada estrategicamente por Cervantes. Ela faz pensar que ocupa o 

centro do palco do romance. Enquanto a “Serra Morena” é reservada como lugar de fugitivos, 

ela teria em sua particularidade além de acolhedora do cansaço dos viajantes, também fazer 

dos desencontros dos personagens, o reencontro consigo mesmo e quando fosse o caso com o 

outro. Era uma espécie de azougue por unir o que estava distante. Seria, então, um ponto de 

encontro entre todos que foram acometidos de alguma dor em la Mancha ou além dela.  

Temos, nesse ponto, as circunstâncias trazidas à superfície do Quijote, vindas para 

calar o sofrimento de alguns. No retorno ao lar do fidalgo, os viajantes se detêm no caminho 

em busca de repouso. Com este mesmo propósito outros quatro homens e uma mulher ali 

chegaram. A mulher era Luscinda e um dos homens don Fernando. No recinto, já se 

encontravam Cardenio e Dorotea. Naquele momento “quedaron mudos y suspensos, casi sin 

saber lo que les había acontecido” (DQ, p. 377). O silêncio e os olhares riscavam o ar de 

suspense, mas logo o mistério se desfaz, como se “no acaso, como parecia, sino con particular 

providencia del cielo, se habían todos juntado en lugar donde menos ninguno pensaba” (DQ, 

p. 381), fazendo planos serem repensados e refeitos, a sugerir que nada é tão absoluto assim, 

já que está sujeito a reavaliação. O entendimento descamba numa tristeza melancólica, numa 

arrumação de providências de quem a tudo assiste - a divindade do dono da palavra: O autor. 

A presença de don Quijote na hospedaria, mesmo que estivesse “a sueño suelto, bien 

descuidado de todo lo sucedido” (DQ, p. 384) parecia iluminar o caminho da justiça e da paz, 

como se fosse ali, a manjedoura do menino Jesus dos cristãos. Atraía as almas sedentas e 

abatidas, de modo que ao se encontrarem “todo cuanto aquí sucedía”, usando a expressão de 

don Quijote, “eran cosas de encantamento” (DQ, p. 385). A hospedaria simula um altar de 

causas impossíveis que, extraordinariamente, como sobre efeito de um grande milagre, os 

personagens são libertados dos correames da solidão, da tristeza, enfim do sofrimento que os 

isola da vida.  

Assim como o autor fez com don Quijote, não identificando com exatidão o espaço 

que habita, fará com o personagem nomeado de o cativo. Sua família provinha “en un lugar 

de las montañas de León” (DQ, p. 399). Observamos que no jogo do anonimato, Cervantes 

parece, na verdade, mostrar ele mesmo na roupa desses personagens, pois muito de seus 

desejos e dissabores estão embutidos neles, como veremos adiante.  

Para melhor clareza do nosso pensamento, dispomos neste espaço um pouco da 

história do homem cativo. Eram três irmãos varões em idade adulta. Seu pai com fama de rico 
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gastador resolveu dividir os seus bens com os filhos: “Hacer de mi hacienda cuatro partes: las 

tres os daré a vosotros... y con la otra me quedaré yo para vivir y sustentarme los días que el 

cielo fuere servido de darme de vida” (DQ, p. 399-400). Por sua vontade cada um tomou 

caminhos diferentes: Um “seguiese las letras, el otro la mercancía, y el otro sirviese al rey en 

la guerra” (DQ, p. 400).  

Isto tudo para dizer dos caminhos tristes da fraqueza humana. O primogênito era o 

cativo que optou em “seguir el ejercicio de las armas, sirviendo en él a Dios y a mi rey”, 

enquanto o segundo “escogió el irse a las Índias” e o caçula, “más discreto”, de acordo com a 

narrativa, “seguir la Iglesia o irse a acabar sus comenzados estudios a Salamanca” (DQ, p. 

400). Seguiram, pois, as linhas de seu destino. Anos se passaram até o momento em que o 

cativo se tornou hóspede daquela hospedaría. Viveu no desamparo dos seus e numa grande 

solidão. Nessa travessia ímpar veio a ser prisioneiro, num domínio com “cadenas a los pies y 

esposas a las manos” (DQ, p. 402). A solidão e o desespero passaram a abater sua alma, sua 

maior prisão. Em seu conto percebemos laços de parentesco com a própria experiência 

individual do autor, num diálogo de desejos, prisões e tristeza, indo até o contato com “un 

soldado español llamado tal de Saavedra” que, segundo o cativo, não era de todo mal, embora 

tenha “hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años” (DQ, p. 

410).  

Cervantes trabalhou na inventiva do cativo até a hospedaria, como em um girar de 

movimentadas vidas. Mais um espetáculo se arranjava para entrar em cena na hospedaria que 

mais parecia um grande teatro. O escritor possibilita novos encontros nesse lugar, como se ali 

tivesse a fórmula de um antídoto para os males da vida. Mais hóspedes chegaram ao lugar, já 

lotado, de modo que tudo indicava que foram trazidos pela ferramenta nas mãos hábeis do 

grande trabalhador:  a pena do próprio autor.  

O coração do cativo saltava “desde el punto que vio al oidor, le dio saltos el corazón y 

barruntos de que aquél era su Hermano... el licenciado Juan Pérez de Viedma” (DQ, p. 441) 

porque reconheceu nele o seu irmão que opinara pelo caminho das letras.  “No de improviso, 

sino por rodeos” (DQ, p. 442) é realizada a artimanha das revelações, em que o padre é o 

responsável para tudo preambular. 

O padre se deteve a um sermão que tratou da real história do cativo. O irmão ouvidor 

se permitiu fazer naquele contar, sentindo a intimidade em toda aquela história, “y 

llenándosele los ojos de agua, dijo: ...- ese capitán tan valeroso que decís es mi mayor 
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hermano” (DQ, p. 443), diz o personagem em grande desabafo. Está aí costurado o novo re-

encontro que não se fez por acaso, mas para frear “toda melancolía y tristeza” (DQ, p. 444). 

Ali “se dieron cuenta de sus sucesos, allí mostraron puesta en su punto la buena amistad de 

dos hermanos...” (DQ, p. 445). 

Tudo se tornava possível na hospedaria. Lá, é “donde se rematan y tienen fin todas las 

desventuras de la tierra” (DQ, p. 383), como é dito na própria narrativa. Contudo, o par, 

Sancho Panza e don Quijote, permanece imune às dádivas do lugar para suas desventuras. Os 

golpes se sucedem para aflição do escudeiro e do cavaleiro, pondo visíveis aos seus olhos a 

tristeza pelos sonhos ainda por vir ou mesmo já findos, embora o cavaleiro ainda azougado 

pela ficção persista alheio à vida real.  

O destino de vários personagens tem, na hospedaria, o espaço propício ao regaço de 

suas almas já sem a satisfação de viver. Lá, a melancolia deixa de ser porque os encontros 

trazem em si a força da alegria de vencer o caminho dos sentimentos de dor. 

O personagem don Luís, estudante e poeta,  “un muchacho de hasta edad de quince 

años, que venía vestido como mozo de mulas, de tales y tales señas, dando las mismas que 

traía el amante de doña Clara” (DQ, p. 457), também participa dos “encantamentos” do local. 

No impulso de seu sentimento disfarça-se de maltrapilho, assumindo um comportamento 

avesso, mas diferente no propósito dos demais personagens. Aqui, não teremos a fuga devido 

ao peso do existir, o que temos é um homem que vive a perambular em travado combate pelo 

amor da mulher desejada, contrariando vontades alheias, daí ser outro para não ser 

reconhecido, embora o tenha sido pelo pai da moça: “abrazándole, dijo: “- ¿Qué niñerías son 

éstas... o qué causas tan poderosas, que os hayan movido a venir de esta manera, y en este 

traje, que dice tan mal con la calidad vuestra?”(DQ, p. 460). Tal comportamento também 

remete à idéia de sua escolha em ser poeta, cantor na voz e no verso, representado em cada 

parte de seu todo corpo.  

Em uma agonia desesperada “le vinieron las lágrimas a los ojos, y no pudo responder 

palabra...” (DQ, p. 460), porque lhe doía estar longe de seu amor. Sua tristeza quer silenciar a 

“palabra”, mas “el mozo” reluta em sufocar a voz que, repentinamente, “asiéndole 

fuertemente de las manos, como en señal de que algún gran dolor le apretaba el corazón, y 

derramando lágrimas en grande abundancia” (DQ, p. 462), descarrega o verbo preso na 

garganta em sinal de um triste desabafo: 
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- Señor mío... desde el punto que quiso el cielo y facilitó nuestra vecindad que yo 

viese a mi señora doña Clara, hija vuestra y señora mía, desde aquel instante la hice 

dueño de mi voluntad; y sei la vuestra... Por ella dejé la casa de mi padre, y por ella 

me puse en este traje, para seguirla dondequiera que fuese, como la saeta al Blanco o 

como el marinero al norte” (DQ, p. 462)  

 

Compreendemos que don Luis também é vítima desse jogo de encontro na hospedaria. 

A voz de seu coração não calou naquele lugar em que as dificuldades expostas seguem o 

percurso do findar da dor, de toda a melancolia, o que nos parece ser um arranjo do próprio 

autor que guia os personagens até a hospedaria para afrouxar o verbo de suas aflições, dando 

sentido a vida: “... había conocido cuán bien le estaba a su hija aquel matrimonio...” (DQ, p. 

463). É, portanto, nesse quadro de coisas sombrias e de águas infindas que Sancho e don 

Quijote continuam na má disposição da melancolia. Nessa perspectiva, consideramos válida a 

compreensão de Javier García Gibert (1997, p. 102) acerca do estado de espírito de Quijote. 

Diz o crítico: 

 

... el sentimiento melancólico de don Quijote es un proceso. Como decía Eugenio 

d‟Ors, “el secreto de la melancolía íntima y de la filosofía personal de Cervantes no 

se revela hasta la última parte del Quijote”. En efecto, la melancolía del relato 

cervantino, y la propia del hidalgo manchego, viene a ser como un tenue murmullo 

que puede, aguzando el oído, ser escuchado desde el inicio de la novela, igual que el 
rumor de un manantial suberráneo que aparecerá a ojos vistas de los lectores en el 

Quijote de 1615. 

 

A presença desses dois lugares – Serra Morena e Hospedaria -, na narrativa de 

Cervantes, pode ser associada ao que Bachelard (2000, p. 19) sistematiza como “valor 

humano dos espaços de posse, dos espaços definidos contra forças adversas, dos espaços 

amados”. Partindo de uma concepção fenomenológica sobre a poesia, o filósofo focaliza a sua 

investigação em torno do exame das imagens simples – a do espaço feliz – que vai determinar 

os valores humanos do espaço de proteção, tal como a casa. Enquanto instrumento de 

proteção da alma humana, à imagem poética do espaço acresce a da casa, a dos ninhos e 

conchas, dos cantos, bem como os espaços de imensidão e miniatura, que têm em si um valor 

ontológico. Em Cervantes, enquanto a Serra Morena se constitui num recanto de amarga 

melancolia, distante de ter uma conotação do espaço feliz e louvação, embora se converta em 

lugar de refúgio para Quijote, Dorotea e Cardenio; na Hospedaria, há uma espécie de 

confessionário onde os personagens desabafam as suas dores e amenizam as suas tristezas 
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profundas. Nesse sentido, tais locais podem ser, pois, concebidos como espaço de proteção de 

suas almas, instituindo-se como espaço de combate às forças que lhe são adversas.  

 

1. 3. 2 - Sob o signo do paradoxo e da melancolia 

 

A imagem da unidade é mesmo estranha à obra de Cervantes. Nesta, tudo parece ser 

matéria reversível porque múltipla e mutável. Por essa via, podemos dizer que o paradoxo 

encerra as façanhas cambiantes e melancólicas de don Quijote. O velho mundo da cavalaria 

que lhe pesa sofrimento é, ao mesmo tempo, o que lhe dá “gran satisfacción” quando acredita 

ter sido fiel aos princípios de sua leitura. Cervantes arruma o seu personagem pondo-lhe peso 

desde a sua vestidura. Mal podia pôr-se de pé com o peso de sua armadura: “y, queriéndose 

levantar, jamás pudo: tal embarazo le causaban la lanza, adarga, espuelas y celada, con el peso 

de las antiguas armas” (DQ, p. 54), como se aí o peso da armadura simbolizasse um fardo 

muito maior: o do existir, o desvão de uma existência desvitalizada.  

Assim, a narrativa vai criando em torno do personagem um quadro de angústia e 

desolação, um aspecto de intensa tristeza. Embora enfrente com coragem e audácia a loucura 

da humanidade, a sua trajetória se configura como um descaminho. Perdido no labirinto de si 

mesmo, seu fiar tece “un camino que en... las encrucijadas”, o que significa caminhos sem 

direção, por isso, põe-se sujeito à decisão de seu companheiro de jornada, Rocinante. A ele dá 

o poder de trazer luz a sua obscuridade: “y al cabo de haberlo muy bien pensado solto la 

rienda a Rocinante, dejando a la voluntad del rocín la suya” (DQ, p. 52).  Esses caminhos sem 

direção apontam para a condição melancólica do personagem, dizem da representação de um 

sujeito que vive, melancolicamente, à deriva de si próprio e do mundo. 

A irracionalidade desafia a encruzilhada da dúvida. Don Quijote é flagrado em sua 

desrazão, alargando fronteiras de impossibilidades, para coisas possíveis de ser, dialogando, 

portanto, com a imagem criada em seu cérebro em desatino, a apontar a direção de uma 

travessia infinda.  Desse modo, a narrativa constitui um elo entre o irracional e o delírio, 

tomando a falta de juízo como elemento desintegrador de racionalidades absolutas, Quijote e 

Rocinante representam o desequilíbrio da ordem, na medida em que o homem (aparentemente 

pura lógica racional) é dirigido por seu avesso, o instinto animal (Rocinante). Ao que nos 

parece nada nessa narrativa toma a racionalidade como subterfúgio de sustentação da 
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existência humana, ou como garantia de uma existência plena. Aqui a fantasia ocupa o ponto 

mais alto, e, por ela se desenrolam ações que formam atitudes estranhas ao fidalgo.  

Tais atitudes são para don Quijote alimentadas na assiduidade de suas leituras que lhe 

dirão de uma razão possível, e nesse caso é explicada pela não-racionalidade, o que para 

outros poderia ser  apenas loucura. Ao animal é-lhe dado o poder para agenciar aquela 

situação de indecisão, mas aí é que a fantasia ganha tônica dominante. Ela traça a sorte dos 

aventureiros, curvados perante o pouco juízo ou articulados com o “diablo” que “le traía a la 

memoria los cuentos acomodados a sus sucesos” (DQ, p. 56), diz o personagem. A loucura é, 

cuidadosamente, transformada em adereço por meio da qual Cervantes transforma em 

ferramenta com a intenção de limpar a mancha de la Mancha ou o seu espanhol mundo.  

Quijote e Rocinante iam sem saber aonde ir, como se cada passo dado pisasse não o chão 

firme, mas o chão trêmulo da existência, por isso mesmo estão fadados a um permanente 

recomeço.  

Paradoxalmente, a narrativa faz circular um cavaleiro que é um louco e um herói 

desacreditado. Cervantes com a obra de  don Quijote de la Mancha pode não ter tido o 

objetivo de resgatar o velho mundo dos cavaleiros andantes, mas revelou indícios de um novo 

momento que começava ali, a partir das cinzas deixadas pelo velho mundo21.  O antigo e o 

moderno22 se entrelaçam ao clarear de um novo tempo que inicia das cinzas. Cervantes, com o 

don Quijote, ganha “la honra de ser primero en semejantes libros”, deixando que “quédesele 

enhorabuena la prosa” (DQ, p. 66).  

A melancolia movimenta-se em toda a obra do Caballero, dizendo do fim de um 

tempo para o raiar de um outro. O autor põe em cena um estado melancólico de ser nas suas 

                                                
21 Como bem observou Antônio José Saraiva, em Para a História da Cultura em Portugal, “Cervantes 

ultrapassou a conjuntura pela lucidez intelectual. Está fora de seu tempo, para além, na medida em que o 

compreendeu” (1961, p. 181). A esse respeito também se referiu Gustavo Martinez ao lembrar que “lo nuevo se 

apoya en la tradición para legitimarse y lanzarse a ser”, disponível em: 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero30/cverdad.html. Ambos apontam para a idéia de que Cervantes usou a 

aventura cavalheiresca, já descontextualizada em sua época, como uma simbologia dos primeiros indícios de um 

indivíduo moderno. 
22

 Sobre essa questão, Javier García (1997, p. 118), em Cervantes y la Melancolía, ao citar o pensamento de 

Georg Lukács discute a narrativa quixotesca, lembrando que o escritor espanhol viveu o tempo histórico de 

transição do mundo antigo ao mundo moderno, no que é suficientemente sensível para pintar essa paisagem em 

sua obra:  “El Quijote revela, em consecuencia, “la melancolía profunda del curso mismo de la historia, de la 

fuga del tiempo que muestra así que los contenidos eternos, que las actitudes eternas pierden su sentido cuando 

han cumplido su tiempo –que el tiempo puede superar a lo eterno”. Constatamos que o Quijote é um documento 

vivo que tangencia a queda do antigo ao nascimento de um novo momento na história, e o autor, de acordo com 

Javier (1997, p. 118), “... -de hecho fue él, y no otro, quien cumplió esa tarea- para traducir en el Quijote no solo 
la desgarradura de esse trance histórico, sino también la gerida permanente que ello porodujo en el alma 

escindida del hombre moderno. De ahí el alcance universal de la melancolía cervantina, de ahí su riqueza de 

niveles y significados”. 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero30/cverdad.html
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mais diferentes facetas no percurso da narrativa. Nesta, é possível perceber as mazelas sociais 

de aquele tempo ser denunciadas. Esses momentos apresentam-se como imagens da dor, pois 

o modo como os acontecimentos são relatados desembocam num estado de grande desencanto 

da vida. Todavia mostrará que o fim poderá trazer com ele um novo recomeço, instalando-se 

na fantasia dos personagens, o que faz da ficção de Cervantes um espaço com dimensões 

utópicas, posto que seja representação de mudanças na ordem instituída daquele contexto. 

 

1. 3. 3 - Cervantes e Quijote 

 

A narrativa cervantina constrói uma atmosfera de neblina em que os personagens se 

apresentam com aspectos de um rosto23 entristecido, retrato que é um profundo humor negro. 

Ainda nessa criação da paisagem narrativa, distinguimos um diálogo realizado entre ficções e 

traços de semelhanças com a vida do próprio Cervantes.  Exemplo disto é a fala do barbeiro 

que cita a obra La Galatea, de Cervantes, e diz ser “grande amigo mío ese Cervantes, y sé que 

es más versado en desdichas que en versos” (DQ, p. 68). Vemos aí papéis de duas ficções 

(diga-se que as duas, La Galatea e Don Quijote, são de Cervantes) que irão remeter à vida de 

seu criador. 

Criatura e criador, ambos conheceram a vida de labuta. Donos de um intelecto 

invejável passaram um longo período sentado à cadeira das dificuldades. Eles passaram 

postumamente a viver e perpetuar-se na memória do leitor em toda sua grandeza merecida. 

Segundo Inger Enkvist, em El Quijote, la Idea del héroe y la refleción ética de nuestros días,  

  

Cervantes sabía mucho de la condición humana, de triunfos y de fracasos, de la 

buena suerte y la mala, del heroísmo y de la cobardía. Sin embargo, su personaje 

más famoso no es un héroe de aventuras ni un humanista sino un loco simpático.  

 

O mundo trazido e inscrito a punho e a pena nos livros tem grande valor no 

romance. Se pensarmos na biografia do escritor, compreenderemos que ele escreveu Quijote 

com o vermelho, não dos odres de vinho, mas do sangue escorrido pelo caminho do 

                                                
23

 Susan Sontag (1986, p. 85), em Sob o Signo de Saturno, retrata esses pequenos relances nas atitudes do 

melancólico: “olhar voltado para o chão, o rosto apoiado à mão direita... a cabeça inclinada... polegar pressiona o 

maxilar... o olhar fixo, suave, sonhador... perde-se na direção...”.  
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sofrimento em sua difícil travessia terrena. De acordo com a narrativa “alcanzar alguno a ser 

eminente en letras le cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez, váguidos de cabeza, 

indigestiones de estómago y otras cosas a éstas adherentes” (DQ, p. 396),  revelando, dessa 

forma, também a face do escritor, a que vida está submetido a viver por ter escolhido esse 

caminho, ao mesmo tempo em que mostrou as “indigestiones” de sua época só com o re-

mexido das palavras. 

Cervantes não deixou de cuidar do período em que foi oficial: “Llegar uno por sus 

términos a ser buen soldado le cuesta todo lo que a el estudiante, en tanto mayor grado, que 

no tiene comparación, porque a cada paso está a pique de perder la vida” (DQ, p. 396), 

apresentando-se aí as facetas da cara metade de seu criador. As palavras se arranjam dentro da 

obra para patentear acerca do bom combatente que usa tanto o trabalho do espírito quanto o 

do corpo, numa linha de pensamento voltada à construção de idéias que se encaminham para 

o discernimento das armadilhas do inimigo, e assim detê-lo. Juntos, a mente e o corpo 

executam o projeto de paz e sobrevivência, regozijo da alma humana.   

No conto do cativo, teremos criador e criação apresentando o mesmo riscado em 

seu destino. De mesma nacionalidade e sobrenome, prisioneiros em batalha, tiveram em suas 

vidas o aprendizado na escola do deserto da dor. Cervantes vestiu outro corpo para dizer de si 

mesmo e da própria humanidade. Autor e personagem se enroscam na trama da travessia de 

inventivas pela terra de la Mancha.  Viajamos até a última página do romance sem nos 

desprendermos do “rocín” do Caballero que segue ao comando de seu dono. Famintos nós 

iniciamos a narrativa, saciados a concluímos.  

Quijote é tecido em cores diferentes, traz ao seu leitor o “enseñar y deleitar 

juntamente”, como a perfeita voz do verbo escrito significável, como diz o fragmento abaixo: 

 

... una tela de varios y hermosos lizos tejida, que después de acabada tal perfección y 

hermosos lizos tejida, que después de acabada tal perfección y hermosura muestre, 

que consiga el fin mejor que se pretende en los escritos, que es enseñar y deleitar 

juntamente, como ya tengo dicho... (DQ, p. 492) 

 

Percebemos que em don Quijote desde sua riscada caricatura já nos diz de um 

semblante triste, melancólico. Homem de “extraña presencia... su rostro de media legua de 

andadura, seco y amarillo, la desigualdad de sus armas y su mesurado continente” (DQ, p. 

386), a nos dizer daí de uma fraca aparência, de uma desconectividade em suas armas para 
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aquele tempo. A primeira vista, pensamos tratar-se de um reles perdedor enlouquecido, 

posteriormente nos faz saber que “no hay ningún peligro en la tierra por quien no se abra 

camino mi espada” (DQ, p. 387). 

 

1. 3. 4 - Embates entre o sonho e a razão 

 

Para o sucesso da segunda saída de don Quijote  novas providências foram tomadas 

por ele. Isto vem afirmar o mapear da travessia aventureira do personagem. Seus passos eram 

medidos e planejados numa sensível e tênue mente desalojada de racionalidade, já que 

abraçara o viver de um mundo fictício, como se estivesse a fugir de sua indesejável realidade. 

Seus argumentos arrastaram seu vizinho, Sancho Panza, para trilharem juntos as estradas do 

desconhecido mundo aventureiro: “con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se 

llamaba el labrador, dejó su mujer y hijos y asentó por escudero de su vecino” (DQ, p. 72). 

Sancho passou a comungar, em parte, dos ideais de don Quijote, pois o que realmente o 

interessava era o lado material. Não tinha sido engolfado pela ficção de cavalaria como o seu 

recém senhor, mas pelo que em troca receberia. Há neste fato, algo de nossos dias: a corrida 

acelerada do homem em busca do crescimento individual, do poder. Em muitos, isto se 

sobressai com maior intensidade, de tal modo que se mostram como loucos e cegos pela 

ganância, no primado do jogo de interesses. Muitos caiem nesse dilema, aproximando a 

desolação para si, acabando com a própria vontade de viver. 

Cervantes tece a narrativa numa paisagem de vida encoberta nas dificuldades. Não só 

o cavaleiro participa desse quadro, mas também os personagens de cada história disposta no 

Quijote. Não temos aqui a pretensão de estudá-las todas, detalhadamente, gostaríamos, porém, 

de trazer à superfície desses estudos a “Novela do curioso impertinente”. O proprietário da 

hospedaria lembra que as leituras “han dado la vida, no sólo a mí, sino a otros muchos... 

cuando oyo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan...  y que 

queria estar oyéndolos noches y días” (DQ, p. 321). Nesse sentido, a leitura torna-se um 

momento especial “para entretener nuestros ociosos pensamientos” (DQ, p. 325), de acordo 

com a narrativa. Diferentemente de don Quijote, os outros personagens cervantinos têm nas 

histórias um alento, não desejam transformá-las na razão de suas vidas, como fez o fidalgo 

Alonso Quijano. 
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A leitura se manifesta de formas diferentes no Don Quijote de la Mancha, a ponto de 

tornar-se o fundamento da obra. Tudo nela começa a girar pela atitude de um inveterado 

leitor. Os livros ocupam esse personagem até fazê-lo alheio ao mundo em sua volta e a outras 

atividades. Enlouquece, precisamente, no ato da leitura. Mas, é esta mesma que irá entreter o 

seu tempo ocioso e trará, pela imitação, uma história escrita nas linhas de escape da loucura. 

O conto é mais uma história triste de dois amigos, Anselmo e Lotário. O primeiro 

casara-se com Camila. Ele alimentou um esquisito e incontrolável desejo que corroia à sua 

alma, a ponto de não permitir-se ser inteiro na relação amorosa, como podemos perceber no 

trecho seguinte: 

 

... despechado y el más desabrido hombre de todo o universo mundo, porque no sé 

de qué días a esta parte me fatiga y aprieta un deseo tan extraño y tan fuera del uso 

común de otros, que yo me maravillo de mi mismo, y me culpo y me riño a solas, y 

procuro callarlo y encubrillo de mis propios pensamientos, y así me ha sido posible 

salir con este secreto” (DQ,  p. 330) 

 

Esse “despechado” desejo não calou em seu peito. Seu pensamento de que “no es 

una mujer más buena de cuanto es o no es solicitada, y que aquella sola es fuerte que no se 

dobla a las promesas, a las dádivas, a las lágrimas y a las continuas importunidades de los 

solícitos amantes” (DQ, p. 331), acendia-lhe mais as chamas. E tão logo uma agonia se 

apresentou na vida do personagem, de tal maneira que ele caminhará até um abismo sem 

volta. Por esse “extraño” desejo fez combinado com Lotário para que se tornasse o 

instrumento de sedução para alimentar as chamas carnais de sua esposa, submetendo-a a 

passar “por estas dificultades y se acrisole y quilate en el fuego de verse requerida y 

solicitada, y de quien tenga valor para poner en ella sus deseos” (DQ, p. 331). Anselmo 

acreditava que ao sinal do menor fraquejo, o amigo recuaria. Entretanto, ele cego naquela 

vontade parece ter se esquecido do mistério que aporta o desejo humano, o qual é capaz de 

vergar o corpo sob o peso ardente e descontrolado de uma vontade. 

Ele não pensou os riscos das coisas difíceis e temíveis que enfraquece o homem 

humano quando se vive tentações da carne. É peculiar à natureza humana fraquejar diante dos 

desejos. Caminho da satisfação e dos conflitos. Tal sentimento segue um percurso que se dá 

por duas direções: ao ceder, neste instante único, o homem chega ao ápice do prazer, mas 

também pode revelar-se numa dor de consciência e culpa. Todavia, não ceder e sufocar o 

próprio desejo é atravessar uma vida longa sem brilho de aventuras, sem o cheiro apimentado 
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do demônio que é o grande mestre das tentações, em que o desejo pode ser “vuestra merced el 

mismo diablo” (DQ, p. 246). Eis o conflito do eu com o eu mesmo.  

E Camila naturalmente ao ouvir as palavras encandescentes da sedução e ao sentir o 

toque íntimo do momento de cumplicidade não suportou o calor daquele instante e calou: “... 

porque si la lengua callaba, el pensamiento discurría...” (DQ, p. 346). A razão silencia diante 

dos alvoroços mais íntimos, de modo que a partir daí os amantes terão em seus corpos a 

ardência de suas vontades. A natureza humana expõe o homem a toda espécie de 

fervilhamento de desejos carnais, vestindo-o com um agasalho de pequena resistência. Ainda 

nesse pensamento, inscreve-se no romance: “... sólo se vence la pasión amorosa con huilla y 

que nadie se ha de poner a brazos con tan poderoso enemigo, porque es menester fuerzas 

divinas para vencer las suyas humanas” (DQ, p. 348).  

Assim, as “fuerzas divinas” podem inibir a queda a tais desejos, porque o homem em 

sua condição humana segue os sentimentos ritmicamente ao compasso descozido da razão 

estabelecida pela sociedade, pois para o amor “no hay fuerza que le resista” (DQ, p. 353). Ele 

“unas veces vuela y otras anda” (DQ, p. 353), mas, segundo a narrativa, “no tiene otro mejor 

ministro para ejecutar lo que desea que es la ocasión: de la ocasión se sirve en todos sus 

hechos, principalmente en los princípios” (DQ, p. 353). Nessa perspectiva, os acontecimentos 

se preparam e esperam por algumas circunstâncias viáveis ao seu intento de provocar o 

reverso do autocontrole do indivíduo.  

Nesse conto, as marcas do sofrimento são pintadas num quadro de paisagem 

melancólica. A morte ocupa a cena da narrativa quando o peso da vida tomou o personagem 

Anselmo pela “su impertinente curiosidad” (DQ, p. 365). O trecho abaixo revela esse 

momento: 

 

Viéndose, pues, solo, comenzó a cargar tanto la imaginación de su desventura, que 

claramente conoció que se le iba acabando la vida, y, así, ordenó de dejar noticia de la 

causa de su extraña muerte; y comenzando a escribir, antes que acabase de poner todo 

lo que quería, le faltó el aliento y dejó la vida en las manos del dolor que le causó su 

curiosidad impertinente (DQ, p. 373)  

 

Não há “aliento” diante da “desventura” e pelas “manos del dolor” sucumbe numa 

tristeza mortal. Sua atitude fotografa gestos comuns a quem melancolicamente passou a viver: 

“tendido boca abajo, la mitad del cuerpo en la cama e la otra mitad sobre el bufete” (DQ, p. 

373). Inicia-se aí o momento do sono eterno. Nesse instante ímpar de sua melancolia, fugia-
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lhe a vida e da vida o personagem fugia. A tristeza esgotava a sua existência desvitalizada que 

já adivinhava o seu fim. Num papel branco fez sua triste confissão, mas não terá tempo de 

concluir porque antes morre. Assim se lia em sua carta: 

  

Un necio e impertinente deseo me quitó la vida. Si las nuevas de mi muerte llegaren a 

los oídos de Camila, sepa que yo la perdono, porque no estaba ella obligada a hacer 
milagros, ni yo tenía necesidad de querer que ella los hiciese; y pues yo fui el 

fabricador de mi deshonra, no hay para qué...  (DQ, p. 373) 

 

A curiosidade foi “el fabricador” de sua história infeliz num modo endiabrado de ser. 

O “diablo”, segundo a narrativa, parece ter participação na desgraça dos personagens: “Todo 

se lo llevó el mismo diablo” (DQ, p. 71). Pretensamente pode ter provocado a queda do 

homem, já que, conforme mostra a narrativa, “como suele decirse que un mal llama a otro y 

que el fin de una desgracia suele ser principio de otra mayor” (DQ, p. 287), de sorte que em 

poucos días a vida do personagem caiu nas mãos da tristeza e da melancolia. Ambiente 

propício ao “corposo sofrimento”, falando como o narrador rosiano, a agonia desse 

sofrimento foi livrada com a morte, guardando-o em liberdade de o amargo sentir.  

Temos, assim, uma narrativa tecida na “desgracia” à beira do caminho dos 

personagens. Em cada história construída dentro do romance encontramos fios de melancolia. 

Até mesmo Rocinante marcou sua passagem no quadro de pintura entristecida: “melancólico 

y triste, con las orejas caídas, sostenía sin moverse a su estirado señor; y como en fin era de 

carne, aunque parecía de leño, no pudo dejar de resentirse y tornar a oler a quien le llegaba a 

hacer caricias” (DQ, p. 456), fazendo-se semelhante ao seu amo, de pouco porte, “de leño”, 

um graveto seco, morto em vida. Porém não abandonava seu dono, sofria junto, e junto 

prosseguia atravessando pela existência. 

Observamos, portanto, que na obra de Quijote há uma inter-relação entre o ser e a 

melancolia. Podemos vislumbrar em toda obra um feixe de viver secundado pela tristeza, em 

que seres humanos e animais não escapam desse viver sofrido. Nesse trilhar da dor se 

expressa um aprendizado tocante as questões mais importantes para a compreensão do 

mundo, a sua nomeação. Os personagens são chamados pelo nome de sua aflição: o cavaleiro 

de má aparência é o da “Triste Figura”, de “la Mancha”, don Luís é o “moço de mulas”, Juan 

Pérez de Viedma, o cativo, dentre outros. O autor está atento à substância do signo que 

permite nomear de forma criteriosa, segundo a aflição de cada personagem. 
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1. 3. 5 - Sob o víeis da Memória: fantasia e realidade 

 

No movimento do recordar os fatos ficcionais de sua leitura, don Quijote tem o seu 

próprio passado jogado aos escombros do esquecimento para dá lugar a outro passado: o dos 

cavaleiros andantes da ficção, fundindo, portanto, esse passado ao tempo presente de sua 

existência. Isto torna impossível separar as artimanhas de sua memória cheia de fantasias de 

seu modo de viver. Sua memória irá trazer o movimentar de ações, o próprio pensar. 

O cavaleiro entrega-se as façanhas de sua imaginação, mas esta se faz em um 

estado melancólico de ser porque retoma parte de uma vivência que pode marcar o início de 

um novo sofrimento. E nesse ínterim está a força do tempo, pois este pode abrir lapsos nas 

lembranças, motivando muitas lacunas, mortificando alguns momentos. Nessa conjuntura o 

homem é posto à deriva das batalhas da existência, onde “saca fuerzas de flaqueza” (DQ, p. 

136). 

A fantasia conduzirá Quijote à fuga de si mesmo, mas chegará camuflada de 

loucura. Os moinhos de vento vão mover a imaginação do cavaleiro a girar como “más 

desaforados gigantes” (DQ, p. 75) de braços compridos. Esse personagem assiste a tudo com 

os olhos da inventiva, enquanto Sancho segue o olhar da lúcida razão: “... aquellos que allí se 

parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las 

aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino” (DQ, p. 75). Tudo é 

transformado, reciclado pela inventiva do Caballero, todavia ao escudeiro tudo isso é oculto: 

“No estás cursado en esto de las aventuras” (DQ, p. 75), diz ele a Sancho. 

A memória trabalha toda tessitura rememorável da narrativa quixotesca, de modo 

que não se é possível um diálogo contínuo e progressivo. Sua construção tem a seqüência que 

o faiscar das lembranças oferece e aos que se presta a narrar contará seguidamente as variadas 

histórias descontinuadas pelo trabalho da memória que, às vezes, “punto y término deja 

pendiente” (DQ, p. 83). Tal pendência lacunar, segundo o cavaleiro andante, “no podia 

inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada, y echaba la 

culpa a la malignidad del tiempo, devorador y consumidor de todas las cosas” (DQ, p. 85), 

como se o autor aí dissesse que o mundo antigo dos cavaleiros não poderia cair no 

esquecimento porque é a partir dele que será trilhado o caminho do novo.  
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Cervantes coloca um discurso que se arma em questionamentos para adentrar na 

razão humana, sendo que cada pessoa (leitor) modelará o seu ponto de vista, pautado em sua 

própria razão. Quijote provocará buscas constantes nas idéias de cada homem para que as 

evasivas sejam complementadas por seu olhar, como se mostra no trecho abaixo:  

 

No hace menos el soldado que pone en ejecución lo que su capitán le manda que el 

mismo capitán que se lo ordena. Quiero decir que los religiosos, con toda paz y 

sosiego, piden al cielo el bien de la tierra, pero los soldados y caballeros ponemos en 

ejecución lo que ellos piden, defendiéndola con el valor de nuestros brazos y filos de 

nestras espadas, no debajo de cubierta, sino al cielo abierto, puestos por blanco de los 

insufribles rayos del sol en el verano y de los erizados yelos del invierno (DQ, p. 112) 

 

Don Quijote mostra que a vida desocupada acarreta a uma falta melancólica. Ele é 

enroscado nos novelos de um mundo oculto, somente seu, atraente a sua solidão, e por vezes 

perigoso e de pouca luz. O personagem, primeiramente, busca vencer a ele próprio, 

resgatando-se de uma vida sem perspectivas e, depois, derrocar as investidas de um mundo de 

dores causadas pela desigualdade social. A melancolia cristaliza-se autêntica nessa dualidade, 

que de acordo com o pensamento de Júlia Kristeva (1994, p. 31), o  

estrangeiro exclui, antes mesmo de ser excluído, muito mais do que o excluem... 

inventando para si próprios um “nós” puramente simbólico que, por falta de solo, 

enraíza-se no rito até atingir a sua essência, que é o sacrifício. 

 

O mundo sombrio aborrece a alma do fidalgo de tal maneira que ele descarta esse 

homem e inventa para si próprio um estrangeiro cavaleiro andante, pronto ao sacrifício. Esse 

novo estilo de vida ou essa identidade outra se perde na fantasia, sendo apenas em Quijote a 

manifestação em forma de imagem artificiosa, num processo interno, pela ficção, e externo 

que aflora um louco inveterado.  

O escritor espanhol sabia que “el trabajo y diligencia” com que se faz o fazer 

poético é frente ao empenho “en buscar el fin de esta agradable historia” (DQ, p. 85), nas 

palavras de um dos personagens quixotesco. Cervantes usou da palavra “pegante”, como disse 

Riobaldo, para comunicar-se de alguma forma, num estilo particular, primando por esta arma 

e através dela dizer como Michel Montaigne (apud Auerbach, 2004), “cada homem traz 

consigo a forma inteira da condição humana”. 

A narrativa de Quijote mantém o tom de retomar através da rememoração as 

façanhas dos personagens que dirão das armadilhas que se espalham pela existência humana, 
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reservando a cada um a parcela que lhe é cabível viverem. De acordo com o romance: “no hay 

memoria a quien el tiempo no acabe, ni dolor que muerte no le consuma” (DQ, p. 135). O 

tempo pode sarar a dor, mas também pode tudo destruir. 

Nas páginas Del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha se “encierran en sí las 

dulcísimas y agradables ciencias de la poesía... escribirse en prosa como en verso” (DQ, p. 

492). Pegamo-nos a cada novo desenlace, “escuchando el cuento” com farto olhar e atenção, 

dando  “al alma su refacción” (DQ, p. 515), pois findamos compartilhando todo o sofrer 

disposto em cada conto vivido pelos personagens do romance. Seria, portanto, a obra desse 

espanhol, o trabalho de planejamento de um arquiteto que vai com sutileza, dando vida as 

coisas desvitalizadas. São postos na superfície da narrativa os diferentes dissabores da 

existência humana. 

Don Quijote imaginou realizar muitas façanhas em suas andanças que, se neste estudo 

só as inscrevesse, esvaziado de razão, talvez se tornasse estas poucas páginas escritas. 

Compreendemos, então, que na narrativa razão e desrazão dependem do olhar analítico a ela 

posto.  Para usar da expressão de Riobaldo, “mire e veja”, caro leitor, e o bramido da lança de 

don Quijote em toda sua força avançará a “¡Nuevas proezas!, pero inventa el arte/ un nuevo 

estilo al nuevo paladino” (DQ, p. 532).   

Assim foi lapidada a obra do Caballero, construída para o prazer e para o 

conhecimento da difícil travessia do homem pela vida. Nesse percurso está a melancolia que, 

de acordo com Moacyr Scliar (2003, p. 233), “é silenciosa; silenciosa porque não tem ânimo 

para falar e silenciosa porque a dignidade do silêncio é seu último refúgio”. O autor no 

Prólogo do Primeiro Livro já indica que nessa narrativa, embora a melancolia ocupe boa parte 

de suas páginas, também se tem o riso, a alegria de poder viver: “Procurad también que, 

leyendo vuestra historia, el melancólici se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no 

se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje 

de alabarla” (DQ, p. 14), a dizer que sua invenção acrescenta conhecimento e alegria àquele 

que não despreza a criação. 
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Labirinto das vozes melancólicas 
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CAPÍTULO 2 

 

2. Labirinto das vozes melancólicas 

 

2.1 - Riobaldo e don Quijote: sob a encruzilhada da melancolia 

 

E o miôlo mal do sertão residia ali, era um sol em 
vazios (GSV, p. 49)  

Esto todo será que yo prosiga mi viaje no con 

aquel contento con que le comencé, sino con toda 

melancolía y tristeza (DQ, p. 444) 

 

Cervantes e Rosa moldam a história do homem fadado ao sofrimento, à dor do existir. 

Grande Sertão: Veredas e Don Quijote de la Mancha apresentam uma narrativa tendo como 

personagens principais “Cavaleiros andantes”. Don Quijote, el Caballero de la Triste Figura, 

“se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto” (DQ, p. 28) que chegou a 

deixar de lado os afazeres de sua responsabilidade, para tão somente tornar-se leitor assíduo 

desses livros, de maneira tal que fato e ficção se confundem em cada travessia sua, como se 

aquilo que vai apreendendo do mundo de cavalaria fosse igualmente a apreensão de si mesmo, 

mas tudo pelo avesso. Ao que nos parece tanto Riobaldo quanto don Quijote transgridem a 

razão consensual, como se “inventassem” um mundo fora do alcance da razão cartesiana: 

Riobaldo revela a especificidade de seu caráter, sugerindo o contraponto de sua identidade 

com outras identidades em face de verdades tidas como absolutas: “eu tôda a minha vida 

pensei por mim, fôrro, sou nascido diferente” (GSV, p. 16).  

Em Don Quijote, esse “desvio” da razão consensual e da verdade absoluta também vai 

apresentando-se no interior da narrativa: “Por estas razones que dijo acabaron de enterarse los 

caminantes que era don Quijote falto de juicio y del gênero de locura que lo señoreaba...” 

(Grifo nosso, DQ, p. 112). A loucura do personagem vem reforçar tal idéia de anormalidade, 

de modo que vemos os males sociais daquela época ser ocultado nela. O autor molda, assim, 

sua criatura para também falar das atrocidades da humanidade de seu tempo. 

A vida do cavaleiro toma rumo novo quando corporifica os heróis da ficção. 

Entretanto, por mais que procurasse imitar a ficção, sua presença foi marcada pelo semblante 
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desfigurado e entristecido de um louco exaltado. Com o pensamento de acabar com as 

injustiças praticadas contra os menos favorecidos e indefesos, don Quijote segue a caminho 

de seu objetivo, escrevendo uma história de luta constante contra uma vida que quer se fazer 

melancólica. 

No que se refere à narrativa de Rosa, vê-se como Riobaldo tem o seu caminho traçado 

“em fôlhas de papel, com capricho”, aonde ele mesmo chegou a traçar “bonitos mapas” 

(GSV, p. 16), trilhando sua longa travessia num sertão-mundo tão grande de jagunços. Sendo 

que neste mundo, diz o jagunço, Deus chega e “espalha, no meio, um pingado de pimenta...” 

(GSV, p. 18) para que o homem sinta o “auxiliar” do milagre naquelas “veredazinhas”, onde 

“viver é muito perigoso” (GSV, p.18). O jagunço-narrador segue “pelo mundo, tomando 

dinheiro dos que têm, e objetos e as vantagens, de tôda valia... sossegar quando cada um já 

estiver farto, e já tiver recebido uma duas ou três mulheres, môças sacudidas, p‟ra o renovame 

de sua cama ou rêde!...” (GSV, p. 420), como declara Urutu-Branco, uma dentre outras 

nomeações dadas ao cavaleiro rosiano, a cumprir o destino de sua identidade. 

Semelhante a Quijote, Riobaldo traz à superfície da narrativa experiências calcadas em 

sentimentos e anseios comuns à humanidade. Sua vida segue o percurso de um imenso 

labirinto, tendo as incertezas, os questionamentos evasivos como amigos muito próximos, 

nada de “pelejar por exato”.    

Don Quijote e Riobaldo viveram momentos que “se gasteja” (GSV, p. 18) a alma. São 

eles esmigalhados pela dor que maltrata o corpo e lhe consome a alma. Como se suas 

vivências se tornassem em “uma existência desvitalizada”, de acordo com o pensamento de 

Kristeva (1989, p. 11) que, “embora às vezes exaltada pelo esforço... para continuá-la”, ela 

tende a desequilibrar e a fragilizar pela sombria tristeza. Tanto o cavaleiro de Cervantes como 

o de Rosa provaram da melancolia. Entretanto, conheceram-na em graus e razões diferentes. 

Ambos os personagens tiveram suas vidas jogadas a um “abismo de tristeza” ou a uma “dor 

incomunicável” (KRISTEVA), capaz até de naquele momento de dor, arrancar-lhes o chão, 

absorvê-los quase completamente até fazer “calar qualquer palavra” (GSV, p. 542), inibir 

qualquer gesto porque “já não presenciava nada, nem escutava possuído” (GSV, p. 167), “por 

lo que yo padezco” (DQ, p. 113); sua dor silenciava o próprio gosto pela vida, a “andar por el 

mundo, como en aprobación” (DQ, p. 193), na fala de Quijote, “esquecido de tudo, de quem 

eu era, de meu nome” (GSV, p. 565), expressando-se como o narrador do Grande Sertão. 
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O jagunço sofreu no sertão “movimentado todo-tempo” (GSV, p. 486) em sua 

travessia. Riobaldo renegava a melancolia, gerada por toda espécie de dor extrema, numa luta 

constante, para evitar sucumbir totalmente em sua existência dorida. Ele é filho do Sertão, 

cujo nascimento se revela oculto. O que nos faz pensar que no sertão se produz filhos 

bastardos porque o homem muda de mulher como muda de lugar e o personagem rosiano não 

é diferente, também gostava de mudanças: “Eu gosto muito de mudar...” (GSV, p. 41), diz o 

jagunço. Atravessa aquele mundo-sertão como se estivesse em mudança constante, 

aprendendo com Rosa‟uarda “as primeiras bandalheiras, e as completas, que juntos fizemos, 

no fundo do quintal, num esconso, fiz com muito anseio e deleite” (GSV, p. 110), confessa 

Riobaldo. 

Sua vida é sempre mesclada de variadas alegrias: “comer, beber, apreciar mulher, 

brigar...” (GSV, p. 55). Isto tudo celebrava alegrias na alma do jagunço, de maneira que 

trilhava seu caminho se agarrando a pequenas coisas capazes de lhe emitir ânimo. Por isso 

mesmo não se deixava ficar “esmaecido” por muito tempo com as cruéis peças que a vida lhe 

pregava no meio daquele triste lugar sertão.  

O igual e o rotineiro em seus dias não se fizeram cotidianamente num tom de 

monotonia. O igual faz-se diferente nos sentimentos do jagunço. Este não se cansa em sua 

rotina de escassa ociosidade, mas vivia em festa, mesmo em “distâncias marcadas” para ter 

sua vida ceifada. “A cavalaria de jagunços galopando”, diz a narrativa, “abriam festa de 

bomba-real e foguetório, quando entravam numa cidade. Mandavam tocar o sino da igreja” 

(GSV, p. 108), tudo se fazia em alegria festiva e a dor arredava da alma naquele instante. 

Todavia, em don Quijote a mente inativa provoca-lhe um pensar melancolicamente. 

Os dias se seguem sempre com as mesmas atividades desmotivadoras de ânimo para o 

fidalgo, exceto seu exercício freqüente das leituras que lhe trarão não uma reflexão, mas uma 

febril imitação. O personagem tem o tempo preenchido em tais histórias cavalheirescas e 

passa a viver nelas, enlouquecido pela la Mancha de sua existência, a ressoar a angústia de 

perdas e derrotas, de desesperança e desengano, tudo tecido a partir da decepção. Desses 

sentimentos resultará a dificuldade em lidar com a realidade que traz em si, como disse Freud 

(1969, p. 160), “a fonte de todo sofrimento”. 

A realidade vigente nas duas obras, contextualizando aí as especificidades de seus 

contextos, respectivamente, século XVII e XX, é trabalhada diferentemente. Em Rosa, ela é 

dura e real, em Cervantes é crueldade adornada com “encantamento”, desvario da razão 
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consensual. Nesta, os personagens Grisóstomo, Anselmo e o próprio Caballero findam presos 

aos caminhos da melancolia, sugados por ela e suas vidas guardadas no triste jazigo final de 

todo ser humano, o túmulo da morte. 

Ambos os escritores deram uma roupagem de elevada posição social aos seus 

personagens. Don Quijote e Riobaldo fizeram-se em seus destinos. Não foi este um jagunço 

qualquer e nem aquele um fidalgo qualquer, mas eles foram aqueles que representaram o 

homem em toda a sua dor. Foram loucos, mas uma “Loucura”, pues, sin duda, pero “loucura” 

fundante, a partir de la cual se puede ser” (MARTINEZ, 2005, p. 03).   

 

2.2 – Poetagem: Mas era o que eu sincero queria 

 

Don Quijote de la Mancha e Grande Sertão: Veredas trazem procedimentos comuns 

no drama de suas narrativas: tudo se tece na técnica da oralidade, das conversas. Da mesma 

forma que o cavaleiro jagunço não é um personagem feito, é criado, é de destino, também será 

o cavaleiro don Quijote sendo nomeado por esse destino. 

Os cavaleiros vão se espalhar, um em la Mancha e o outro no Sertão, satisfeitos em 

suas travessias repletas de aventuras que, segundo Quijote, “estaría en la memoria de la gente 

de su aldea y de las a ella circunvecinas” (DQ, p. 85) porque, segundo ele, trata-se de uma 

história que “debía de ser moderna” (DQ, p. 85).  

O Grande Sertão vai aos poucos apresentando Riobaldo numa trama de “contação”, 

tiradas dos recantos de sua memória. Semelhantemente faz don Quijote, “de quien tengo la 

receta” para narrar façanhas (DQ, p. 92). Ambos os personagens protagonistas montam e 

remontam a dor na dor da existência humana. 

A vida é traçada numa aflição constante que irá insuflar no Cavaleiro o sentimento 

melancólico. Os males pelos quais padece, “a fe que les costó  buen porqué de su sangre y de 

su sudor” (DQ, p. 113), como expressa a narrativa. Mas para se transformar em um cavaleiro 

andante teria que passar por um difícil trajeto, em que o sofrimento seria uma coisa certa, 

façanha do destino. A esse respeito, vejamos o que nos diz don Quijote: 

 

... sólo quiero inferir, por lo que yo padezco, que sin duda es más trabajoso y más 

aporreado, y más hambriento y sediento, miserable, roto y piojoso, porque no hay 
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duda sino que los caballeros andantes pasados pasaron mucha mala ventura en el 

discurso de su vida (DQ, p. 113) 

... insufrible trabajo que padecen buscando las aventuras de noche y de día, en 

invierno y en verano, a pie y a caballo, con sed y con  hambre, con calor y con frío, 

sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todos los  incómodos de la tierra (DQ, p. 

151-52) 

 

“Padecer” de noite ou de dia, em qualquer estação do ano tem o desconforto do 

sofrimento como certo para don Quijote. Sua voz retine na narrativa a lembrar de que “quien 

busca el peligro perece en él” (DQ, p. 176); é mister o andar do cavaleiro por caminhos 

desconhecidos em busca de aventuras, como em provação, guiando-se, e ao mesmo tempo, 

perdendo-se em seus mal-andantes pensamentos, a nos dizer de uma força interior, capaz de 

modificar a si e ao outro, embora o achincalhamento se tenha como certeza.  E nas façanhas 

de don Quijote, Sancho replica a seguinte questão: 

 

... cuán poco se gana y granjea de andar buscando estas aventuras que vuestra merced 

busca por estos desiertos y encrucijadas de caminos, donde, ya que se venzan y 

acaben las más peligrosas, no hay quien las vea ni sepa, y, así, se han de quedar en 

perpetuo silencio y en perjuicio de la intención de vuestra merced y de lo que ellas 

merecen (DQ, p. 193) 

 

O caminho trilhado por don Quijote vai se desenhando num chão deserto, lugar de 

perdição e perigosas encruzilhadas. Nele tudo surge apenas como “perpétuo silêncio”, mas ao 

mesmo tempo em que há “muchas cosas que decir” (DQ, p. 206), como se com esse paradoxo 

o autor quisesse sinalizar o momento certo para tudo revelar na solidão destes “desertos” da 

façanha maior – a criação. Nesse sentido, no Prólogo do Primeiro Livro (p. 42), Cervantes 

escreve alguns versos, dentre os quais cito:  

 

Deja que o hombre de juicio, 

En las obras que compone, 

Se vaya con pies de plomo24 

 

Rosa e Cervantes fazem de sua escritura uma atividade de reflexão, de modo que 

“quem lê” a sua ficção deve acompanhar os seus movimentos e sentir-se atraído por ela. Estes 

escritores trouxeram à superfície de suas obras questões em que o leitor buscará, através da 

                                                
24 Leia-se conforme registro de Mário Amora Ramos, em Dom Quixote: Quatro Séculos de Modernidade (2005, 

p. 139): “Deixa que o homem de juízo,/ Nas obras que compõe,/ Dê o que pensar a quem lê”.  
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meditação, respostas possíveis às evasivas, o que não vem às claras, porque tudo o que lê e 

apreende só se apresenta aos seus olhos como enigma, inexatidão. O tema do pecado, assim 

como em Rosa, o espanhol traz para discussão. Os questionamentos quanto ao certo e ao 

errado para o personagem Sancho, por exemplo, sugere que as ações humanas poderão ser 

julgadas pelo Deus judaico-cristão:  

 

Allá se lo haya cada uno com su pecado; Dios hay en el cielo, que no descuida de 

castigar al malo ni de premiar al bueno, y no es bien que los hombres honrados sean 

verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello (DQ, p. 207) 

 

A narrativa sugere que o homem está sujeito a um instante de descuido, de desatino, 

um viver que também aparece em Rosa como sendo “um descuido prosseguido” (GSV, p. 

86), pois está o homem exposto ao “erro” e ao pecado como sendo inerente à sua condição 

humana. Em don Quijote essa questão também é flagrante e reflete o espírito religioso no 

contexto de que faz parte: “uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud” (DQ, 

p. 209), como se aí a literatura, como representação da vida social, apontasse o seu discurso 

em direção à condição ontológica, de modo que ambas as obras expressam temas como: erro, 

pecado e ingratidão, entre outros, como se fosse a paga de dividendos de alguns ou talvez de 

todos nós. A respeito do que cabe à natureza humana diz Lefèvre d‟Etaples (apud 

DELUMEAU, 2003, p. 09): 

 

A vida de um cristão neste mundo, quando é bem considerada: não passa de uma 

guerra contínua... Mas o maior adversário que ele tem é ele mesmo. Não há nada 

mais difícil de vencer que sua carne, sua vontade: já que por sua própria natureza ela 
é propensa a todos os males.   

 

Nesse embate da “guerra contínua” que é o viver, o cavaleiro Quijote foi “mohinísimo 

de verse tan malparado por los mismos a quien tanto bien hacía hecho” (DQ, p. 210). E nessa 

experiência de vidas contraditórias entre o fazer o bem e não obter o devido reconhecimento 

estar-se a viver “y a morir entre estas soledades como bruto animal, pues moráis entre ellos 

tan ajeno de vos mismo” (DQ, p. 222), o personagem cavaleiro, num instante de melancolia. 

É na solidão alheio a tudo que ele se põe abismo a baixo, esgotado por suas “sofrências”, 

passando a partir daí a uma vida triste e sem norte certo. 
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A sutileza do diabo é quem “debajo de los pies se levanta allombre cosa donde 

tropiece y caya sin saber cómo ni cómo no” (DQ, p. 218). Assim teríamos o desequilíbrio do 

homem provocado por um tropeço demoníaco, não seria então obra tão somente humana, mas 

pairava nessa “queda” a contribuição do “diablo” ou do “demo”, como em Rosa. 

Tanto Riobaldo como don Quijote em suas façanhas e andanças, pelo Sertão e por la 

Mancha, conviveram com o tropeço, plantaram e colheram frutos bons e ruins no trânsito da 

experiência. Suas vidas traduzem uma jornada de dor que, segundo Quijote, “y si no me quejo 

del dolor, es porque no es dado a los caballeros andantes quejar-se de herida alguna, aunque 

se le salgan las tripas por ella” (DQ, p. 77). O que dirá Riobaldo: “Tudo, nesta vida, é muito 

cantável” (GSV, p. 459). Mesmo em meio a tanto sofrer, ouve-se a melodia de uma triste 

existência que também terá seus encantos. A travessia dos personagens rosianos e cervantinos 

estará, pois, revestida de abundantes modos de representação da melancolia.  

A obra de Don Quijote apresenta a tristeza e a dor extrema no viver dos personagens, 

atravessadas conto a conto. A solidão – a dor primeira do cavaleiro, e a tristeza caracterizam 

bem a penúria pelos poeirentos caminhos de sua travessia pela la Mancha de sua vivência já 

cansada na idade e, “considerando esto”, diz ele, “estoy por decir que en el alma me pesa de 

haber tomado este ejercicio de caballero andante en edad tan detestable como es esta en que 

ahora vivimos” (DQ, p. 397).  

O cavaleiro, em sua dor de amor, procura amparo em meio à natureza para simular 

uma loucura de amor por Dulcinéia. Este espaço escolhido por ele será o lugar “que diputo y 

escojo para llorar la desventura” (DQ, p. 237-38), esclarece o personagem. É, portanto, em 

meio à natureza (como faziam os árcades) que don Quijote abraça apaixonado sua tão doce 

amarga melancolia, doce porque é de sua vontade que sofra na sua suposta loucura, e é 

amarga devido a sua real solidão e padecer, como está expresso no fragmento abaixo: 

 

Éste es el sitio donde el humor de mis ojos acrecentará las aguas de este pequeño 

arroyo, y mis continuos y profundos suspiros moverán a la continua las hojas de estos 

montaraces árboles, en testimonio y señal de la pena que  mi asendereado corazón 
padece... ¡Oh, solitarios árboles, que desde hoy en adelante habéis de hacer compañía 

a mi soledad, dad indicio con el blando movimiento de vuestras ramas que no os 

desagrade mi presencia! (DQ, p. 238).  

 

Don Quijote também registrou seu padecer e sua solidão por esta “paragem” em 

versos, como os transcritos abaixo: 
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Árboles, yerbas y plantas 

que en aqueste sitio estáis, 

tan altos, verdes y tantas, 

si de mi mal no os holgáis, 

escuchad mis quejas santas. 

 

Mi dolor no os alborote, 

aunque más terrible sea, 

pues por pagaros escote 

aquí lloró don Quijote 

ausencias de Dulcinea 

         d‟El Toboso. 

 

Es aqui el lugar adonde 

el amador más leal 

de su señora se esconde 

y ha venido a tanto mal 

sin saber cómo o por dónde.  

 

Tráele amor al estricote, 

Que es de muy mala ralea; 

y, asín, hasta henchir un pipote,  

aquí lloró don Quijote 

ausencias de Dulcinea 

           d‟El Toboso. 

 

Buscando las aventuras 

por entre las duras peñas, 

maldiciendo entrañas duras,  

que entre riscos y entre breñas 

halla el triste desventuras, 

 

hiriole  amor con su azote, 

no con su blanda correa, 

y en tocándole el cogote 

aquí lloró don Quijote 

ausencias de Dulcinea 

          d‟El Toboso.   (DQ, p. 250-51) 
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A natureza, personificada, assiste a dor que atormenta o cavaleiro, tornando-se o berço 

que ele “y ha venido a tanto mal”, vem “sin saber cómo o por dónde”, perdendo-se no 

“azote” da melancolia. É ela que inquieta a alma deste personagem cervantino, na 

encruzilhada da incerteza. Porque inapreensão permanente, algo que se situa para além da 

esfera da lógica cartesiana, da lógica racional de forma absoluta. Cervantes e Rosa 

apreendem o mundo e tomam a vida como matéria incessantemente mutável. O “nada é certo 

nesta vida” nos sugere que o impreciso se sobrepõe ao postulado da unidade racional e das 

verdades absolutas. Além do mutável, se impõe aos olhos do leitor, um mundo em 

permanente movimento, tudo “travessia”.  

Assim como o cavaleiro-jagunço rosiano, o cavaleiro da Triste Figura está preso no 

labirinto de si mesmo, absorvido pelas leituras que são, segundo ele, “el regalo de mi alma y 

el entretenimiento de mi vida” (DQ, p. 229), por isso mesmo, nelas naufragou. Pensamos que 

isto se deu, inicialmente, num momento de lucidez porque o cavaleiro buscava um 

subterfúgio para a sua vida improdutiva. Segue lúcido no desejo inventivo de tudo consertar, 

desde ele próprio a tudo que lhe cercava. O que atrairá a insanidade para si. Don Quijote 

caminha pelas “veredas” de sua memória desmemoriada, “enemiga mortal de mi descanso!” 

(DQ, p. 269), tomando as palavras do personagem Cardenio. A tristeza e a solidão 

continuarão provocando sofrimentos na alma dorida do cavaleiro.  

O personagem vai intermediando cada “conto” de tristeza com sua fala triste, mas 

firme com “tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya 

perdida y casi muerta orden de la andante caballería” (DQ, p. 274). Os trechos que se seguem 

têm nitidamente a melancolia estampada na vida do cavaleiro, como se o seu chão não fosse 

mais que um abismo negro, fundo sem fundo, por isso mesmo a narrativa diz de uma 

experiência dolorosamente de perigo e desventura: 

 

... la vida de los caballeros andantes está sujeta a mil peligros y desventuras... y 

pudiérate contar ahora, si el dolor me diera lugar, de algunos que sólo por el valor de 

su brazo han subido a los altos grados que he contado, y estos mismos se vieron antes 

y después en diversas calamidades y miserias (DQ, p. 134) 

 

Assim, o tecer narrativo vai também desenhando em torno de outros personagens o seu 

aspecto de tristeza e dor do existir. A esse respeito, a voz de Cardenio é ilustrativa de sua 

condição melancólica, na medida em que diz de sua perdição e de sua desventura, sujeito 
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absorto, como se vivesse à deriva perdido no labirinto de si mesmo: “Enmudeció, perdió el 

sentido, quedó absorto y, finalmente, tan enamorado cual lo veréis en el discurso del cuento 

de mi desventura” (DQ, p. 227). 

Ainda pensando sobre a melancolia, podemos dizer que Rosa e Cervantes usaram do 

mesmo expediente de fuga: a camuflagem da fêmea. A vida ficou como “um saco de pedras”, 

pesada e dura demais para se querer aventurar suportá-la. Aquele momento seria então 

abrandado através de uma mudança brusca. Dessa forma, o que era verdadeiro ficou oculto e 

o falso veio disfarçado de verdade, decidido a ocupar o lugar da mulher, transformando-se, 

pois, num suposto homem, pois era preciso confundir o mundo para que se pudesse 

sobreviver. 

Diadorim, personagem rosiano, protegia-se por trás de vestes masculinas. Assumiu-se 

como jagunço pelo imenso sertão, transformando-se em um varão guerreiro, ocultando assim 

a sua feminilidade até o momento último do padecer humano, sua morte. Diferentemente de 

Cervantes, Rosa pincela pequenos nuances da face feminina do jagunço Deodorina, aqui e ali 

deixava uma “feição” saudar a mulher oculta, a “disfrazada moza”, como diz Cervantes. Mas 

em nenhum momento deteve-se a descrever o desenho da mulher, apenas pequenas 

insinuações de algumas características comuns ao sexo feminino se vêem perdidos no Grande 

Sertão. Vemos isto, por exemplo, nesta passagem do romance: “E o menino pôs a mão na 

minha. Era uma mão branca, com os dedos dela delicados” (GSV, p. 103), dizendo, pois, de 

uma suavidade feminina reconduzida, disfarçadamente, a um corpo masculino. Mas Diadorim 

neste corpo falseado, “... tomava banho era sòzinho no escuro, me disse no sinal da 

madrugada... assim esquisito... (GSV, p. 139), para não ser descoberto.   

Dorotea, “que parecía labrador” (DQ, p. 276), personagem de Don Quijote, pôs-se em 

fuga para as montanhas, disfarçada de homem. Lá, num instante de descuido, tem seu segredo 

quebrado. Seus longos cabelos descobertos, a suavidade e a brancura de suas mãos e de seus 

pés denunciaram sua feminilidade. Ficou desprotegida quando sua própria condição de 

mulher põe do lado, mesmo que por um instantezinho só, a identidade farsante, já que a moça 

nos momentos de sua intimidade tinha a necessidade de atuar, ficando nua do “outro 

estrangeiro” para ser ela mesma. 

Diadorim e Dorotea são, pois, trajadas para percorrerem um caminho que insiste na 

fuga de si mesmo. Seguem pela mesma linha na travessia de suas existências, embora que o 

longo caminho percorrido pela segunda tenha sido mais curto, pois não fora vencida pela dor 
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melancólica, mas consegue superá-la. O contrário acontece com o personagem de Rosa. Este 

segue em todo trilhar de sua vida de posse de uma identidade que não era a sua. Foi nomeado 

de O Menino, Reinaldo, Diadorim quando ainda estava a atravessar pelas encruzilhadas do 

sertão de sua vida. Até que a sua morte trouxe Deodorina, a mulher que esteve todo o tempo 

da narrativa escondida no segredo da trama. Percorreu o Sertão condenando a si enquanto 

fêmea, anulando-se e impossibilitando-se de ser a amante do jagunço Riobaldo. Já Dorotea 

amou como mulher, desejou ardentemente ser a mulher de don Fernando. Quase toda a sua 

vida viveu como ela mesma. Até que o sentimento de derrota e de desprezo contribuiu para 

que se rejeitasse.  

Mas ambas, Diadorim e Dorotea, embora, tenham representado no teatro do mundo 

como homens, uma como jagunço e a outra como lavrador, fizeram por razões diferentes: na 

primeira, o sentimento era o de vingança; na segunda, o sentimento de abandono. Essas 

diferenças desembocam num elo comum entre elas: acreditavam que a masculinidade lhes 

daria mais proteção para seguirem sozinhas pelas veredas da vida. Seus segredos findaram de 

maneiras díspares. Diadorim fora descoberta só pela boca voraz da morte, por esta foi nua de 

tudo, enquanto Dorotea ao ser vista banhando-se no rio, como é dito a seguir: 

 

El mozo se quito la montera, y, sacudiendo la cabeza a una y a otra parte, se 

comenzaron a descoger y desparcir unos cabellos que pudieran los del sol tenerles 

envidia. Con esto conocieron que el que parecía labrador era mujer, y delicada, y 

aun la más hermosa que hasta entonces los ojos de los dos habían visto (DQ, p. 276) 

 

Diadorim era enxugado do sangue que molhara todo o seu corpo e Dorotea da água do 

rio. Os dois personagens nutriam sentimentos diferentes. O de Rosa não se deixou amar e ser 

amado pelo ódio contido em sua alma, vingança era o seu propósito de vida e é ele que lhe 

suga todo em vida para a morte.  Enquanto que o de Cervantes se permitiu amar e ser amada, 

por este amor entristeceu-se, todavia foi esse mesmo amor que a fez ressurgir para a vida.   

Sob esse ponto de vista, percebemos que ambos os personagens carregaram consigo 

um motivo especial, particular para usarem de tal façanha. Em comum tinham apenas o desejo 

de esconder a fragilidade feminina e impor respeito. O personagem quixoteano não estava 

mais no regaço dos seus, mas isolado de tudo e de todos, amparado apenas pelas montanhas. 

Dessa forma, buscaram refúgio num ser outro, embora isto fosse um fardo pesado para se 

carregar, já que Diadorim e Dorotea abandonaram suas reais identidades para assumirem 
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outra. Temos nas duas obras o reflexo da melancolia como fuga de uma realidade não 

desejada25. 

A escrita circular desses dois romances, sempre concorrendo para o movimento em 

espiral, de “coisas divagadas”, costurada pela atitude melancólica de seus personagens 

centrais, tangencia, literariamente, uma questão fundamental: em Guimarães, a aposta numa 

concepção de mundo e de homem que em muito ultrapassa os limites territoriais do sertão e 

do sertanejo; em Cervantes, de “la Mancha” e do contexto de sua época; ambos a tocar o 

cerne do homem e de sua humanidade mais profunda: sofrimento, dilema, angústia, medo, 

pecado, Deus, diabo, dúvidas, contradições. Tudo nos dois escritores é, pois, passagem e 

relação: travessia.  

Na aventura dessa travessia, os dois escritores vão primar pelo verbo que se faz 

“coisa” significável. A linguagem das duas narrativas se emaranha no caminho do 

conhecimento, numa busca de desvendamento do essencial da vida e da condição humana. 

Riobaldo concebe o conhecimento como algo do mais puro desejo mesclado por uma boa 

porção de inveja: “inveja minha pura é de uns conforme o senhor, com tôda leitura e suma 

doutoração” (GSV, p. 15), nos dirá. Sua “inveja” é por aquele que detém parte de um saber 

sistematizado. Ela foi o outro sentimento que se fez invasor de sua alma, conseqüência do 

extremo desejo em “decifrar as coisas” ocultas. Diz ele: “Invejo é a instrução que o senhor 

tem. Eu queria decifrar as coisas que são importantes... Queria entender do mêdo e da 

coragem...” (Grifo nosso, GSV, p. 96).  

O personagem-narrador admira e quer ter a sabedoria dos livros. Ele revela-se tomado 

pela vontade de transformar-se em um homem sábio, pois, conforme sua fala, “Não é que eu 

esteja analfabeto. Soletrei, anos e meio, meante cartilha, na memória e palmatória. Tive 

mestre, Mestre Lucas, no Curralinho, decorei gramática, as operações, regra-de-três, até 

geografia e estudo pátrio” (GSV, p. 15-16), numa forma de iniciado aprendizado para sua 

própria vida. Tendo-a, saberia, talvez, decidir-se diante dos atropelos espalhados no caminho 

da existência. 

                                                
25

 Kristeva toma os dois termos, melancolia e depressão, como um conjunto que se pode chamar de 

“melancólico-depressivo”, mas cujos limites são, na realidade, imprecisos e no qual a psiquiatria reserva o 

conceito de melancolia à doença espontaneamente irreversível, que só cede com a administração de 

antidepressivos. Ainda o pensamento de Kristeva, observamos que para o melancólico-depressivo o sentimento 
de perda nasce de um “figurado desprezo”. É o que é representado na ficção rosiana através do sofrimento que 

maltrata a alma do jagunço de Rosa: “sou anta empoçada”, conforme declara o personagem, no momento em que 

se sente sem condição alguma de materializar sua relação amorosa. 
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Don Quijote toma o conhecimento como escudo da vida. Homem de grande saber dos 

livros de cavalaria, ele teve sua vida transformada após conhecer e se deixar conduzir pelas 

histórias de tal ficção. Ao contrário de Riobaldo, ele não invejava a sabedoria dos sábios, mas 

sentia-se como um deles. As leituras contínuas dos heróis da cavalaria lhe transportaram a um 

mundo “perigoso”, expressando-se como o jagunço rosiano, o desejo da fama. Quijote queria 

ouvir o seu nome em toda a parte do mundo. Galopou pelo misterioso campo da loucura 

quando quis “hacerse caballero andante y irse a buscar las aventuras por esos mundos” (DQ, 

p. 58).  

Desta forma, temos nos dois romances, os personagens trazendo consigo uma busca 

faústica do conhecimento que percorrerá o universo da narrativa. Por ele as coisas 

“importantes” da vida humana que também são impulsionadas pelo “medo” e pela “coragem” 

seriam mais facilmente decifradas. No entanto, a melancolia aí vem apresentar-se por dois 

caminhos distintos: o fato de não ter sabedoria para entender o porquê das coisas lhe empurra 

a um estado melancólico, em que a dúvida se transforma numa fiel companheira. Por outro 

lado, o muito conhecimento se torna enfadonho e logo se fazendo pesar à alma.  

Ambos tiveram suas aventuras permeadas de melancolia, resultado de dois 

sentimentos (FREUD, 1980): O desejo e a perda, sendo desejos diferentes, perdas diferentes. 

Riobaldo desejou a sabedoria do que não se é decifrável, perdeu o amor que nunca teve. 

Enquanto don Quijote, desejou a glória de ser reconhecido pelo mundo como “caballero 

andante”, perdeu tudo que não tinha: o amor de Dulcinea e sua liberdade ao ser derrotado em 

batalha. Essas perdas o levaram a morte. 

Mas “haz de los ojos lanternas” (DQ, p. 217) ao dialogar com essas obras porque há 

muitas coisas perdidas nas entrelinhas. Como disse o narrador do Sertão, falo “do que não 

sei... Ninguém ainda não sabe”, já que a existência de todo homem se passa pelos caminhos 

ocultos. Quijote com “lengua más atrevida” (DQ, p. 224) buscou mostrar a condição humana 

em meio a uma travessia acometida de diferentes dificuldades que querem pôr o homem ao 

chão. Frente a essas duas obras de infinitas “instrução”, de harmoniosas evidências dos 

“volteios da vida”, tomamos de empréstimo a expressão riobaldiana para dizermos que 

apreciamos “demais essa continuação inventada. A quanta coisa limpa verdadeira uma pessoa 

de alta instrução não concebe! Aí podem encher êste mundo de outros movimentos, sem os 

êrros e volteios da vida em sua lerdeza de sarrafaçar” (GSV, p. 82). Diríamos, então, que Rosa 

e Cervantes preencheram sua “continuação inventada”, centrando os “movimentos” dos 
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personagens em seus erros e acertos, em seus avanços e recuos, de modo a dizer do homem 

humano em seu existir. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. Grande Sertão: Veredas e Don Quijote de la Mancha: O banquete da 

linguagem alegórica 

 

3.1- Alegoria da circularidade: movimentos infindos em Grande Sertão: 

Veredas e em Don Quijote de la Mancha 

 

mas êle quer saber tudo diverso: quer não é o 

caso inteirado em si, mas a sôbre-coisa, a 

outra-coisa. (GSV, p. 189) 

 

3. 1. 1 - Riobaldo: o alegorês melancólico 

 

A narrativa rosiana traz subjacente à sua linguagem uma espécie de desmistificação da 

plenitude do ser, da racionalidade soberana e da unidade em torno do sujeito, evidenciando o 

vacilo e a mobilidade da questão humana, situada no tempo (BENJAMIN, 1984) ou, antes, 

dentro de um ciclo. No romance em estudo, a alegoria26 não é, pois, simples frase de efeito, 

para afirmarmos mais uma vez o pensamento do crítico alemão; enquanto expressão artística, 

ela é da ordem da metamorfose, da mudança e do movimento disforme e disjuntivo. O 

alegórico tem, nesse sentido, um fundo incontornável de antinomias. Benjamin (op. cit., p. 

196-97) diz a esse respeito:  

 

                                                
26

 Em sua etimologia a alegoria já traz em si a idéia de que consiste numa alternância de significado, uma 

linguagem de ocultação de outra, um discurso que logo se transmuta em outro. Vem de allos, outro, e agoreuein, 

que remete à agora, que significa fazer uso da linguagem pública. O grego allegoría significa dizer o outro, 

afirmar algo diferente do sentido literal. Ao tempo de Plutarco (c.46-120 d.C.) o termo surgiu como substituição 

de a um outro mais antigo: hypónoia: significação oculta. Esse sentido passou a ser utilizado para interpretação 

dos mitos de Homero no que se referia às personificações de princípios morais e sobrenaturais, conforme método 

adotado por Aristarco de Samotrácia (c.215-143 a.C.). A esse respeito ver: 

http://www.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/A/alegoria.htm. Acesso em 30 de março de 2008: “As primeiras exegeses 

alegóricas concentraram-se nas epístolas de S. Paulo, na qual se compara a Igreja a uma noiva. Santo Agostinho 

contribuiu decisivamente para esta interpretação, na sua A Cidade de Deus (XVII, 20). A fábula da Esfinge 
torna-se alegórica apenas no acto hermenêutico, como acontece, aliás, com os textos bíblicos. Este tipo de 

hermenêutica levou um poeta como Boccaccio a comparar a teologia à poesia, precisamente por intermédio da 

alegoria”. 

http://www.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/A/alegoria.htm
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Essa circunstância nos conduz às antinomias do alegórico, cuja discussão dialética é 

incontornável, se quisermos de fato evocar a imagem do drama barroco. Cada 

pessoa, cada coisa, cada relação pode significar qualquer outra (...). Na perspectiva 

alegórica, portanto, o mundo profano é ao mesmo tempo exaltado e desvalorizado. 

A dialética da convenção e da expressão é o correlato formal dessa dialética 

religiosa do conteúdo. Pois a alegoria é as duas coisas, convenção e expressão, e 

ambas são por natureza antagônicas.  

 

Grande Sertão: Veredas traz, aqui e ali, essa natureza antagônica como expressão da 

“metamorfose” alegórica que aponta para o movimento da circularidade incessante. Na 

direção das “antinomias alegóricas”, Riobaldo porta-se sempre, em todo percurso da 

narrativa, como um sujeito vacilante nas suas certezas, como se o seu estar no mundo, longe 

de qualquer garantia de estabilidade, se situasse como espécie de dialética do incontornável. 

Diante do mundo e de si mesmo, ele é permanentemente “cambiante”, fisgado pela dúvida e 

pelo conflito, travado em avanços e recuos em relação ao desejo ardiloso por Diadorim e o 

sentimento de culpa desse amor, entre o presente e a história de seu passado. Convicto de sua 

estrutura cambiante, na possibilidade de sempre ver as suas certezas e a verdade do mundo 

vacilar, o próprio narrador nos dá a dimensão do que ele toma como matéria mutável do 

homem e de sua verdade posta: “Acho que eu não era capaz de ser uma coisa só o tempo 

todo” (GSV, p. 442).  

Reportando-nos ao início da narrativa, Riobaldo já se encontra no princípio de sua 

velhice a advertir-nos, “errei de tôda conta” (GSV, p. 17). O próprio jagunço ao repensar 

“coisas de cabeça-branca” (GSV, p. 51), relata ao seu interlocutor o propósito de seu contar: 

“Quero é armar o ponto dum fato, para depois lhe pedir um conselho. Por daí, então, careço 

de que o senhor escute bem essas passagens: da vida de Riobaldo, o jagunço” (GSV, p. 205-

06). Vemos, assim, que o personagem rosiano conduz a “fraseação” guiando-a a um 

determinado “ponto” de sua vida, em que se pôs a sofrer devido a um sentimento confuso e a 

turbulência que passou por seu caminho. Sendo, portanto, a partir daí, o ponto de partida do 

contar do jagunço, do “meio” para trás, é um diálogo que traz das cinzas sua juventude. Mas 

esse seu prosear não tem pressa, como ele próprio nos fala: “Mas não se avexe... já conto, já 

venho – falar no assunto que o senhor está de mim esperando. E escute” (GSV, p. 461), pois é 

narrado como em ondas esse “contar corrigido” que, constantemente, “Vai, viemos, viemos. 

Esses dias em ondas” (GSV, p. 437), conforme revela o próprio Riobaldo. Sob a roupagem de 

“antinomias do alegórico” (Benjamin, 1984), feito movimento dialético que comporta a 

contradição permanente, a descontinuidade como marca da travessia do jagunço, pondo-o a 

retornar sempre, parece andar lado a lado à necessidade da continuação: “conforme o senhor 
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vai ver, por minha continuação” (GSV, p. 213). Tudo nele parece mesmo ser “dias em ondas”, 

portanto movimentos infindos como expressão alegórica27 da narrativa. 

No romance de Cervantes, o cavaleiro don Quijote não tem marcada sua contação 

“p‟ra trás”, não parte para o recomeço de sua vida, mas segue do “meio” cinquentão para o 

fim de seus anos vividos. Dele ressurge o que se viveu nos livros de cavalaria. Já com 

Riobaldo, a jagunçagem finda no túmulo de Diadorim, restando-lhe as lembranças que se 

tornaram profundas marcas na memória. As andanças destes personagens pela “mancha” da 

existência humana vão conduzindo o leitor ao mundo da “matéria vertente”.  

Percebemos um verdadeiro jogo nas histórias contadas por Riobaldo, em que o ir e vir 

ocasionados pelas ações do presente e do passado, re-lembrado pelo narrador, transformam-se 

tudo num movimento próprio do flash-back, no qual giram temas que se articulam nas suas 

mais conflitantes contradições. Assim também o é com o cavaleiro da Triste Figura que 

“formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación” (DQ, p. 

32) o seu relato, encaminhando-se também ao jogo desses movimentos. Observamos o 

entrelace constante da ficção cavalheiresca com a realidade na ficção cervantina, posto que 

nas andanças de Quijote se traduzam numa imitação das leituras dos cavaleiros andantes que 

estão guardadas “en la memoria” (DQ, p. 92), obtendo-se um movimento de vai e vem 

impulsionado também pela memória.  

Temas como o “pecado” e o “céu” são a nosso ver pertinentes a esse caráter de 

retornos28 constantes tão bem lapidados na linguagem de Grande Sertão: Veredas. Se 

                                                
27 Para Quintiliano, (apud HANSEN, 1986, p. 12), a alegoria é um procedimento de ornamentação capaz de 

apresentar uma coisa em palavras e outra em sentido, e expressar algo totalmente diverso do sentido das 

palavras. Como bem analisa Hansen, Quintiliano, além de associar a alegoria à metáfora, à comparação, ao 

enigma, por exemplo, também a toma alinhada á ironia, como tropo de oposição, no que se refere à afirmação da 

coisa para dizer uma outra, já que é própria da ironia afirmar uma coisa para dizer outra. De fato, na 

especificidade de seu enunciado, a ironia, a um só tempo, afirma e nega aquilo que ela anuncia, tal como a 

paródia que “fazendo falar outro texto vampiriza e nega”, conforme nos lembra Hansen (op. cit., p. 13). Nessa 
direção, “a alegoria é fala outra. Pois uma coisa soa e outra é entendida” (HANSEN, p. 13).  Ainda de acordo 

com o crítico (1986, p. 14-15), ao pensar a alegoria como tropo nos lembra que assim como na “retórica antiga, 

o tropo implica dois sentidos: o figurado, que é o próprio tropo, e o literal ou próprio, que é um ideal de sentido 

próprio, sem figuração, implícito no tropo. A alegoria é tropo contínuo, ou seja, toda ela apresenta 

incompatibilidade semântica, pois funciona como transposição contínua do próprio pelo figurado. (...) a alegoria 

subentende o projeto de afirmar uma presença in absentia (...) ela serve para demonstrar (ad demonstrandum), 

pois evidencia uma ubiqüidade do significado ausente, o qual se vai presentificando nas „partes‟ e no seu 

encadeamento no enunciado”. 

 
28 Em relação ao mundo em permanente retorno, vale ressaltar, mais uma vez, o pensamento de Quintiliano 

acerca da alegoria como “metáfora continuada”: “Sintaticamente, a alegoria é um diagrama das operações 
predicativas que vão constituindo um sujeito pela personificação e uma substituição, pontual e continuada, que 

vai efetuando um sentido figurado diferido de um sentido literal.” (HANSEN, op. cit., p. 19). Nesse sentido, 

entendemos que a expressão alegórica logo se converte em intenção alegórica, pois o sentido estaria além do que 
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tomarmos o pecado como conseqüência de um ato praticado ilicitamente, logo se faz 

necessário que o homem busque a redenção de sua alma para limpar-se dos erros cometidos. 

Nesse ponto, a narrativa trata do perdão como proteção obtida pelas “rezas”, simulando o “ir e 

o vir” do movimento espiral, tão fortemente marcado na obra. Ao se errar, logo se é levado à 

conquista do “perdão” e assim sucessivamente. Outro fator importante é a fé que oscila entre 

Deus e o diabo porque, embora para Riobaldo Deus “existe mesmo quando não há” (GSV, p. 

59), “o demônio não precisa de existir para haver – a gente sabendo que êle não existe, aí é 

que êle toma conta de tudo” (GSV, p. 59), de modo que Deus e demônio se espalham na 

travessia do sertão do narrador em seus delicados estados de alma (alegria e desamparo), 

causando um desassossego no ar.  

Vemos que mesmo o diabo tomado numa abstração, está dentro do homem, onde lá 

“regula seu estado prêto, nas criaturas, nas mulheres, nos homens. Até: nas crianças... E nos 

usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento... Estrumes...” (GSV, p. 12). O jagunço segue 

em busca desse regular, acreditando na proteção dada pelas montanhas de rezas, mas também 

por um “pacto” que parece ter sido firmado com o “Outro”, sentindo-se nesse executar 

encorajado a trilhar um caminho percorrido somente por vitoriosos. Contudo, irá, ao mesmo 

tempo, navegar pelas correntezas da dúvida e do pesar, como relatam os trechos abaixo:  

 

... a gente criatura ainda é tão ruim, tão, que Deus só pode às vêzes manobrar com os 

homens é mandando por intermédio do diá?... a ruindade nativa do homem só é capaz 

de ver o aproximo de Deus é em figura do Outro? (GSV, p. 40) 

E, digo ao senhor, aquilo mesmo que a gente receia de fazer quando Deus manda, 

depois quando o diabo pede se perfaz (GSV, p. 46) 

Mas, a gente estava com Deus? ... Jagunço – criatura paga para crimes, impondo o 

sofrer no quieto arruado dos outros, matando e roupilhando... Perguntei... 

Questionei... duvidando, rejeitando (GSV, p. 209-10) 

 

A dúvida entre Deus e o diabo persegue o personagem, “impondo o sofrer”. O 

narrador atravessa esse sertão “matando e roupilhando”, num constante vagar em pecados. 

Dessa forma, ele vai vivendo a “ruindade” ingênita do ser humano, todavia a “esperar de Deus 

perdão” pelo sofrer causado ao seu semelhante. 

                                                                                                                                                   
a palavra significa à primeira vista para ressignificar sentidos outros. Deste modo o sinal de transgressão do 
contexto referencial ou literal, é, pois, da ordem do diverso e do sombrio, daquilo que a ironia expressa enquanto 

discurso que, a um só tempo, expressa algo para fazer significar outro.  
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Como indicadores do modo espiral de ver, sentir e apreender a vida e os valores 

humanos há no romance de Rosa uma constante recorrência de expressões iniciadas em “re”. 

Essa recorrência torna-se, em Grande Sertão: Veredas, um significativo procedimento 

literário que percorre e fundamenta toda a obra, no que se refere à questão do eterno refazer 

das coisas, do caráter cambiante do Ser na figura de Riobaldo, do mundo sempre aberto a uma 

permanente renovação. Tal componente alegórico parece mesmo evidenciar que tudo em 

Guimarães Rosa beira ao movimento inacabado, a um abismo crescente, nada de pouso final, 

mas tão somente “travessia”.   

O aspecto da circularidade, do estar retornando sempre percebido nas palavras que 

trazem o prefixo “re”29 sugere já pela sua própria significação uma desprogressividade, um 

caminho descontínuo, incerto, mas também o exercício de buscas constantes pelas cavernas 

de nossa memória. Vocábulos como “redigo”, “relembro”, “recordo”, “repensei”, dentre 

tantos outros confirmam o caráter de re-memoração da prosa de Riobaldo num permanente 

trabalho de resgate daquilo que poderia ter ruído com o passar do tempo, mas que naufragou 

em sua memória, tornando-se experiência individual sua e de cada homem. É nesse mergulho 

no passado que a narrativa traz à superfície uma “contação”, pontuando sempre o retornar.  

Para nós, tal recorrência na ficção rosiana diz respeito a um procedimento alegórico, 

cujo sentido se impõe na engrenagem labiríntica do texto literário, aqui visto na trama 

ficcional de Cervantes e de Guimarães Rosa. Na literatura a alegoria vai, aqui e ali, ordenando 

um sentido figurado diferente de um sentido próprio. “A alegoria torna evidente o 

procedimento – pela operação sintática – e faz o significado dos termos presentes passar para 

„dentro‟ de outro, ausente.” (HANSEN, p. 19). No bojo da relação que se estabelece entre o 

presente e o ausente a alegoria ganha ares de um sistema de paradoxo, na medida em que 

torna evidente significados ausentes pelo desvio que faz do sentido literal.  

Riobaldo cose em seu narrar a descontinuidade da linguagem firmada no uso 

abundante do “re”, de forma que nós leitores, “Pois vamos retornar” (GSV, p. 52)     com ele 

no tempo de sua contação, pondo-nos a viver “repetido, o repetido” (GSV, p. 62).  Esse 

narrador nos lembra que “... a vida da gente encarna e reencarna” (GSV, p. 58), sendo assim, 

a experiência do outro é também a nossa porque aprendemos com ela, passamos a vivê-la em 

dado momento de nossas vidas. É, pois, observando o alheio, o outro, que o “homem 

humano” se inquieta em se vestir de uma suposta proteção, de modo que passa a ser mais 

                                                
29 O grifo é nosso nas palavras do romance iniciadas com a partícula “re”, postas como amostragem neste texto. 
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cauteloso e a desviar-se do caminho tortuoso. Por isso mesmo, às vezes, devemos fazer como 

o jagunço: “Requeri, dei passo” (GSV, p. 62) e “retornamos” (GSV, p. 64), enquanto 

antinomias do sujeito alegórico.  

O romance de Guimarães Rosa vai sendo conduzido pela figuração alegórica, na 

medida em que faz significar sentidos outros, diferentes, do sentido convencionalista da 

linguagem em relação ao mundo que ela representa. Como nos lembra Flávio R. Kothe (1986, 

p. 07),  

 

cada um dos elementos alegóricos quer dizer alguma outra coisa além dele próprio e 

não aquilo que à primeira vista parece. Mas, ao mesmo tempo, há uma relação entre 

o que aí aparece e o seu significado subjacente. Alegoria significa, literalmente, 

dizer o outro.  

 

Segundo o crítico, uma figura tão enigmática e estranha capaz de apontar “o próprio 

cerne da obra e de sua interpretação”. Nessa perspectiva, tomamos a alegoria como a 

capacidade de renovação significativa da própria linguagem, já que a figura alegórica torna 

múltiplo o seu sentido primeiro, lançando-se para além do significado dado à primeira vista. 

O seu modo de ser não apenas diz, ressignifica porque  faz girar diferente o que foi posto 

diante e adiante de si, e se diz algo o faz significar diverso do que se apresentou uma vez. 

Dizer o “outro”, quando, só aparentemente rediz o mesmo. É, então, de sua natureza aludir a 

outros níveis de significados, portanto diferente e transgressor de um sentido primeiro, na 

compreensão de um significado abstrato através da matéria concreta. “A obra de arte procura 

dizer o real (ainda que subjetivo), como o real procura se dizer através da obra: cada uma diz 

o seu outro e se diz no outro (como faz todo elemento alegórico). Fora da realidade, a fantasia 

não tem sentido”. (ibidem, p. 14).  

Um olhar mais curioso sobre o modo de expressão da obra rosiana faz acontecer uma 

espécie de reflorestamento de novos e diversos significados: a alegoria permite, então, uma 

renovação de sentidos30, porta-se, assim, como reverso do sentido primeiro. Ainda nessa 

compreensão, a alegoria se situa como figura oscilante, como movimento contraditório entre a 

permanência e a mudança de sentido que ela implica, fazendo-se próximo o que se apresenta 

distante. Nesse movimento oscilante de avanços de significados: “O alegórico aponta para o 

outro, para um sentido mais além: ele não é apenas ele mesmo, mas também não é apenas esse 

outro que o nega e no qual ele se afirma”, (KOTHE, 1986, p. 60), é, no seu modo múltiplo de 

                                                
30 Ver http://www.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/A/alegoria.htm. Acesso em 30 de março de 2008. 

http://www.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/A/alegoria.htm
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ser, um simultâneo de negação do apresentado originalmente, e a sua afirmação pela 

diferença.  

O dizer alegórico é sempre alusivo a outros níveis de significado, portanto diferente e 

transgressor de um sentido primeiro. Desse modo, é próprio de sua natureza jogar com 

sentidos figurados, estabelecendo-se para além do sentido literal ou do sentido primeiro. 

Apesar desse jogo figurado, pelo menos até o Romantismo, não era próprio de a alegoria 

assumir a condição de ser da metáfora, na medida em que ela não abarcava, no sentido 

tradicional do termo, mais do que uma leitura do sentido abstraído. Isso porque é próprio da 

alegoria não fazer uso da plurissignificação, “sob pena de se perder a ilação moral 

procurada”31. Dessa forma, o seu imobilismo do sentido viabilizava e orientava certas 

interpretações de textos clássicos, estando em primeiro lugar a Bíblia. Todavia, esse 

enxugamento do sentido alegórico se desfaz com a teoria da literatura do século XX, ao 

promover no cenário moderno a abertura do sentido da alegoria, entendida agora como sendo 

capaz de produzir novas possibilidades significativas. 

No romance de Rosa, as palavras de constante “re” inicial vão dizer do mundo oculto 

do narrador. Sua história de dor exige do outro que “... repense o bem pensado” (GSV, p. 

106), atravesse pelas profundezas da alma humana, habite por um momento essa escuridão e 

procure a si próprio. Por que isto? Talvez para provar da lição do jagunço: “Eu quero é que o 

senhor repense as minhas tôlas palavras” (GSV, p. 162) e seja também um personagem vivo 

deste mundo-Sertão.  

Tecida num encadeamento de dúvidas que desemboca num árduo sofrimento, a 

narrativa do Sertão detalha a travessia de Riobaldo, lembrando que, nestes estudos, nos 

detivemos a observar momentos em que o personagem protagonista portou-se, 

melancolicamente: “Pensei. Repensei... Repenso... Retornou o Jenolim” (GSV, p. 143), de 

modo que se direciona ao conhecimento de si mesmo e do mundo, o que o faz “retornar” para 

dentro de si, e logo em seguida concluir: “Falei e refalei inútil” (GSV, p. 144), como se tudo 

não tivesse valido a pena, perdendo-se seu sentido. Compreendemos esse estado de puro 

sofrer numa dimensão tão particular e tão individual como resultante de um parentesco ao 

                                                
31

 Se a alegoria se caracteriza pela diferença entre conteúdo manifesto e conteúdo latente, pela própria natureza 

“convencional” tanto de um quanto de outro, ela contradiz, ao mesmo tempo, a si mesma. Aponta, ainda que 

involuntariamente, para outros níveis de conteúdo e, daí, para novos modos de manifestá-los. Indicar uma 

determinada conclusão como a única possível equaciona a sua ideologia e institui o seu gesto semântico. Por 
mais que se procure castrar a manifestação de impulsos diferenciais e que se procure ordenar e harmonizar as 

“diferenças”, o antagonismo acaba sempre aflorando. A ele se deve, ele “pro-move” a leitura alegórica, a leitura 

do outro. (KOTHE,1986, p. 24-25) 
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homem do universo, sendo, por essa razão, a imagem de coisas tristes, mas que até alegram 

um exemplo que se anuncia na vida do mundo.  

No conhecido ensaio “O narrador” (1994), Walter Benjamin distingue 

alegoricamente32 dois tipos ideais de narrador: um caracterizado pelo “marujo”, figura capaz 

de fazer próximos lugares distantes e exóticos; o outro ganha representação alegórica na 

figura do “velho camponês”, contador de histórias antigas no agenciamento que faz de suas 

memórias. Rosa traz para o narrador de Grande Sertão: Veredas essa segunda característica. 

Riobaldo atravessa a narrativa do Sertão retomando sua experiência de vida quando ainda 

jagunço. Benjamin mostra como um torna próximo o que está distante no espaço; e o outro, o 

que está distante no tempo. E é nesse movimento, de idas e vindas que percebemos, enquanto 

leitor, o distante (tempo) tornar-se mais próximo de nós, de forma que sentimo-nos atraídos 

ao prazer de ler e ler de novo o Sertão, enroscando-nos também ao jogo da narrativa: ir e 

voltar ao mesmo porto.  

Também na modernidade, Heidegger (1992, p. 13) refletiu acerca da natureza da obra 

de arte como sendo constitutiva de uma realidade alegórico-simbólica indivisível:  

 

A obra de arte é, com efeito, uma coisa, uma coisa fabricada, mas ela diz ainda algo 

de diferente do que a simples coisa é, „allo agoreuein‟. A obra dá publicamente a 

conhecer outra coisa, revela-nos outra coisa: ela é alegoria. À coisa fabricada reúne-se 

ainda, na obra de arte, algo de outro. Reunir-se diz-se em grego symballein. A obra é 

símbolo.  

 

Por sua natureza ambígua, a alegoria, como dissimulação ou representação do mundo 

abstrato, move-se num espaço de coexistência com a fábula, a parábola, o apólogo, o símbolo. 

Para a nossa pesquisa interessa-nos mais de perto a relação dialética que se estabelece entre a 

alegoria e o símbolo, pensada principalmente por Walter Benjamin, o que procuramos 

sistematizar neste estudo. 

Em Grande Sertão: Veredas, a memória do jagunço-narrador trazia uma melodia triste 

de um tempo distante dentre as agonias e prazeres vividos em sua travessia pelo sertão, “mas 

eu guardava triste de côr a canção recantada” (GSV, p. 168), diz o jagunço. Essa canção 

estava sempre à porta de suas recordações, transformando-se em uma lembrança com sabor de 

                                                
32

 Northrop Frye em The Anatomy of Criticism (1957), defende a tese segundo a qual toda a análise literária deve 

ser alegórica, isso porque toda obra de arte é considerada expressão de alegoria. 
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saudade, pois segundo Riobaldo, “sofro pena de contar não” (GSV, p. 12). Esse seu desabafo, 

de alguma maneira, parecia desafogar sua alma. Ainda nesse poema canção que Riobaldo 

tantas vezes pôs-se a cantarolar, evidencia-se o registro da falta de seqüencialidade, 

pontuando um retorno como fator de peso na obra rosiana:  

 

Olerereée, bai- 

ana... 

Eu ia e 

não vou mais: 

Eu fa- 

ço  que vou lá dentro, oh baiana, 

e volto 

do meio 

                          p‟ra trás... (GSV, p. 168-69) 

 

Tudo, nessa canção, aponta para uma espécie de riscado interrompido, não 

progressivo. A própria estrutura do poema fotografa na página em branco o movimento de 

instabilidade em que vive o personagem. As idas e vindas do caminhar de Riobaldo estão 

caracterizadas pela linha reta curta e longa, onde nela se tem o final de sua travessia “lá 

dentro”, no miolo do sertão da vida, mais logo “volto do meio”, pondo-se constantemente 

“p‟ra trás”. A dúvida melancólica caracteriza esse aspecto de “ia e não vou mais”. Seu retorno 

“do meio” é o que se tem como certo. Essa expressão adverbial é utilizada pelo jagunço de 

maneira insistente “no meio de sòzinha travessia” (GSV, p. 175) como é a sua. O “meio” é a 

esquina das aflições de cada encruzilhada do caminhar torto e turvo da existência de Riobaldo 

e de todo homem. Esse personagem não vai à frente dos problemas, mas chega até eles, 

guerreia e retorna ao canto e encanto do “olérereée”.  

Encontraremos ainda essa canção outras tantas vezes sendo entoada pelo narrador que 

sairá espalhando sua voz aos quatro cantos da narrativa. Evidenciamos que Rosa fez o igual 

diferente. Em espaços distintos, repetindo as mesmas palavras nas páginas em branco, porém 

distribuídas e re-distribuídas de formas diferentes, o narrador vai puxando do tempo de sua 

memória a nova melodia. Atentemos, porém, que Riobaldo a ressuscita várias vezes durante a 

narrativa com as mesmas palavras, entretanto apresentando estrutura e porque não dizer 

sentidos diferentes. Nas páginas 65, 168-69, 425 e 513 estão elas, respectivamente, escritas 

assim: 



123 

 

Olererê, baiana... 

eu ia e não vou mais: 

eu faço 

que vou 

lá dentro, oh baiana! 

e volto do meio pra trás... - ? 

 

Olerereée, bai- 

ana... 

Eu ia e 

não vou  mais: 

Eu fa- 

ço que vou lá dentro, oh baiana, 

e volto  

do meio 

p‟ra trás... 

 

Olererê, Baiana, 

eu ia e não vou  mais... 

Eu faço 

que vou 

lá dentro, oh Baiana, 

e volto do meio p‟ra trás... 

 

Olererê 

Baiana... 

Eu ia  

e não vou  mais... 

Eu faço 

que vou 

lá dentro, ó Baiana: 

e volto 

do meio 

p‟ra trás! 

 

Na página 65, Riobaldo cantava juntamente com o seu bando numa “alegria fingida no 

coração?:” (GSV, p. 65), mantendo, talvez, certa relação com o ditado popular de quem canta, 

seus males espanta. Nesse momento sua dor era “cuspida” de seu corpo através do seu cantar. 
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Em sua travessia “achava que não tinha nascido para aquilo, de ser sempre jagunço não 

gostava” (GSV, p. 65). Seguia o bando por “influimento... tempo de todos” (GSV, p. 65). 

Caminhava sem pensar e sem sentir, apenas andava em busca de nada “por estradas jornadas”, 

cantando “aqueles aprontados versos... toda-a-vida” (GSV, p. 54).   

Pensamos que temos aí uma fase de despreocupação, mas também a brevidade da rota 

“meio no meio”, visto na canção de seis versos, em que o terceiro e o quarto versos são 

menores, tanto pela visualização quanto pela quantidade de sílabas, conforme se vê abaixo: 

 

Olererê, baiana... 

eu ia e não vou mais: 

eu faço 

que vou 

lá dentro, oh baiana! 

e volto do meio pra trás... - ? 

 

Também ressalvamos que os dois primeiros versos e os dois últimos trazem a mesma 

quantidade de sílabas que coincidentemente ou não é a quantidade de versos da estrofe – seis 

versos. O sexto e último verso vem com a pontuação carregada (reticências, travessão e ponto 

de interrogação), como se dissesse ali os primeiros indícios do pesar do narrador. 

Na página 168-69, a canção de Siruiz “cantava cousas que a sombra delas em meu 

coração decerto já estava” (GSV, p. 168), relata Riobaldo. Siruiz já estava com Deus, mas sua 

canção continuava-se a balbuciar pela memória do jagunço. E por essa memória renasce 

diferente. É o que percebemos através das palavras distribuídas na página branca: 

 

Olerereée, bai- 

ana... 

Eu ia e 

não vou  mais: 

Eu fa- 

ço que vou lá dentro, oh baiana, 

e volto  

do meio 

p‟ra trás... 
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Isto porque, de acordo com o narrador, “me instruíram na outra, que era cantiga de se viajar e 

cantar, guerrear e cantar” (GSV, p. 168). Aqui ainda se tinha a alegria fingida da primeira, 

mas agora surgia um novo elemento: a guerra que, segundo o narrador-personagem, 

arranjava-se nas artimanhas do novo, o que esforçaria o jagunço a meditar e adivinhar a 

vontade do inimigo para poder maquinar estratégias que levassem o outro a derrota. A dúvida 

surge mais forte: “Que era que eu achava?... Ah, ah. Sou lá para achar nenhuma coisa. Não 

tinha nascido no ôntem, cedo tomei experiência de homens por homens” (GSV, p. 169), 

fazendo-se uma dúvida falseada, talvez, na inteligência do personagem protagonista.  

A canção ganha mais três versos em relação à primeira composição, onde temos dois 

versos mais longos e sete mais curtos. O primeiro insiste no fonema /ê/, sonorizando em eco 

dentro da palavra “olerereée” a uma alegria principiada, pensando o significante olê como 

interjeição de significado alegre. Os três versos seguintes, sendo que o segundo e o terceiro 

foram formados a partir da partição do segundo verso da versão primeira e compõem-se de 

três sílabas. Observemos que o período dividido caracteriza a quebra do “passo” adiante do 

narrador: “eu ia e/ não vou mais”. O quinto verso permaneceu tal qual a primeira vez em seu 

início, mas o sexto verso sofreu alteração oposta aos anteriores. Ou seja, reúne o quarto e 

quinto versos da primeira composição, tornando-os um só e alongando-se, mostrando a marca 

de seu passo “lá dentro”, retrocedendo de lá, nos três últimos versos “p‟ra trás”.  Apostamos 

na idéia de que o vai e vem acentua o avanço e o recuo na guerra do jagunço e da vida. 

Quanto à versão da página 425, percebemos o retorno a quantidade de seis versos da 

versão primeira: 

 

Olererê, Baiana, 

eu ia e não vou  mais... 

Eu faço 

que vou 

lá dentro, oh Baiana, 

e volto do meio p‟ra trás... 

 

Retoma-se também o desenho da mesma extensão inscrita no espaço branco, porém 

vem diferir na pontuação como também na presença da consoante B grafada em maiúscula. 

Nesse momento da narrativa, Riobaldo acredita que “tinha nascido para ser jagunço”, seu 

nome, “urutu branco”, e nesse momento de sua vida, diz, “Aí eu mandava. Aí eu estava livre, 
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a limpo de meus tristes passados. Aí eu desfechava” (GSV, p. 414). A liberdade primeira de 

Riobaldo segue pelo caminho da aprendizagem, da busca do conhecimento, enquanto, agora, 

o conhecimento é ele mesmo e por essas asas ganhou a liberdade de poder comandar todos os 

outros. Sua nomeação é marcada na consoante maiúscula do substantivo “Baiana” que revela 

tão somente que ali também alguma coisa foi nomeada, era 

 

Diadorim – montado à baiana, gineta, com estribos curtos e rédea muito ponderada, 

bridando bem, em seu argel travado, às upas: cavalo bulideiro, cavalo de olhos pretos 

conforme como a noite – Diadorim, que era o Menino, que era o Reinaldo. E eu. Eu? 

Nos estribos de ferro, freio de ferro, silha forte e silha mestra – e o par de coldres! 

Assaz, então, cantaram (GSV, p. 425) 

 

A reticência do primeiro verso da canção, em sua primeira composição, desce nesta 

terceira versão para o segundo verso, substituindo os dois pontos que estavam na primeira 

melodia. Tal escrito leva-nos à idéia de que, antes Riobaldo não queria ir adiante, mas agora 

as reticências vêm revelar um desejo interrompido pela dúvida de seguir a continuação de seu 

martírio. Ele procurava uma maneira especial de contar seus momentos de jagunço 

apaixonado. O último verso “perde” o travessão e o ponto de interrogação, apenas as 

reticências permanecem. Não seriam elas reveladoras do desejo ardente de Riobaldo por 

Diadorim, a ponto de insinuar que apenas um simples gesto do outro atrairia o jagunço-

narrador para os braços do homem Diadorim, Menino, Reinaldo, Baiana? Como ele mesmo 

disse, “Retorço meus dias: repensando” (GSV, p. 292), e pensando com ele avançamos nós. 

Assim, Riobaldo, “freio de ferro”, juntamente com Diadorim são fotografados como o par da 

impossibilidade no centro da travessia cantada do sertão. 

Na versão da página 513, usando a expressão do personagem protagonista, “fui o 

chefe Urutú-Branco – depois de ser Tatarana e de ter sido o jagunço Riobaldo” (GSV, p. 512), 

de igual forma, a canção nasce no branco do papel, como sua primeira vez, fazendo incorrer o 

igual diferente. Nesta última criação somamos dez versos que se faz sensível à visibilidade, 

pois privilegia em primeiro plano, não o ir e vir, mas parecendo-se a um extenso tronco 

deitado, lembrando o corpo inerte da donzela, o seu fim final: 

 

Olererê 

Baiana... 

Eu ia  

e não vou  mais... 
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Eu faço 

que vou 

lá dentro, ó Baiana: 

e volto 

do meio 

p‟ra trás! 

 

Entendemos que no primeiro verso, “Olererê”, ocorreram duas separações: uma que se 

dá pelo lado palpável do período, pondo a interjeição de sentido alegre com o substantivo 

próprio “Baiana” em versos diferentes, e outra abstrata representando, aí, a separação dos 

amantes Riobaldo e o Menino/Reinaldo/Diadorim/Deodorina. Uma nova pontuação surge no 

último verso, “p‟ra trás!”, diferentemente das outras versões, a interjeição é convidada a 

substituir a reticência, o travessão e o ponto de interrogação inicial. A canção agora é finda 

não mais caracterizando “dúvida”, como antes, mas implica em “dor”, dor esta ocasionada 

pela impossibilidade, marcada pela descontinuidade.  

Há assim uma insistência na idéia de que o sujeito incide em sua existência de um não 

acabamento, submisso a uma constante mutabilidade pelas situações tensas que são propícias 

a uma agonia pelo pesar. Rosa escolheu para o seu narrador uma travessia pelo sertão de 

jagunços, recomposta nas ruínas do passado, dando vida a seu Diadorim na “canção de 

Siruiz” que só ele “mesmo” no seu “silêncio, cantava” (GSV, p. 513). O aspecto identitário 

deixa Deodorina, a mulher, à margem da narrativa, deixando-nos pensar que amou o homem 

Diadorim, transparecendo o amor não pela jagunça, mas pelo jagunço disfarçado. 

A canção, nas suas várias versões, aponta, portanto, para novos significados, tal qual a 

expressão alegórica. Benjamin (1984, p.187), referindo-se à alegoria diz que 

 

a alegoria não está livre de uma dialética correspondente, e a calma contemplativa, 

com que ela mergulha no abismo que separa o Ser visual e a Significação, nada tem 

da auto-suficiência desinteressada que caracteriza a intenção significativa, e com a 

qual ela tem afinidades aparentes. 

 

  É este sentido outro propiciado pela expressão alegórica que, na cena da modernidade, 

se torna matéria de investigação dos estudos de Walter Benjamin (1984) sobre a Origem do 

drama barroco alemão. O crítico coloca que “os problemas imediatos do Barroco se 

vinculavam à sua política religiosa.” O classicismo desenvolve ao lado do símbolo, tomado 

como profano, o conceito do alegórico como especulativo, embora essa teoria não tenha 
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surgido nesse período. “Mas é legítimo descrever o novo conceito do alegórico como 

especulativo, porque na verdade ele se destinava a oferecer o fundo escuro contra o qual o 

mundo simbólico pudesse realizar-se” (1984, p. 183). Mas, segundo o crítico, a alegoria foi 

encoberta pelo veredito do preconceito classicista, uma vez que este consiste em ver a 

alegoria como modo de ilustração, e não como forma de expressão. O crítico e ensaísta 

alemão defende a opinião segundo a qual a alegoria “não é frívola técnica de ilustração por 

imagens, mas expressão, como a linguagem, e como a escrita.” (ibidem, p. 184). Para ele, no 

classicismo tinha-se a preocupação na busca do humano como plenitude do ser, mas na recusa 

que se fez em torno da alegoria, tudo que se alcançou foi a miragem simbólica. O símbolo 

parece ser da ordem do consensual, a alegoria, ao contrário, tende a assumir o caráter crítico, 

na medida em que faz vir à tona as mazelas e o sofrimento humano. De modo que o alegorista 

não apreende o mundo nem seus valores, tampouco o homem como algo sempre progressivo e 

linear, mas num ciclo onde nenhum movimento cessa de acontecer.  

Guimarães Rosa cria, via linguagem33 variada, um jogo de “querer o certo, do incerto” 

(GSV, p. 403), numa perspectiva de trabalhar o igual das palavras de várias formas diferentes, 

e assim fazer a coisa significar. Temos em Grande Sertão: Veredas o foco centrado nos 

movimentos e nas relações entre os significantes como depositários de significados múltiplos, 

formando malabarismos na diferença do igual. O personagem-narrador passa a narrativa 

procurando organizar o vivido, imprimindo à existência humana a dor de perdas, de dúvidas e 

de impossibilidades. Tudo para dizer de um caminho a ser percorrido pela humanidade. 

Assim, teremos essas idéias ocultas nas entrelinhas da narrativa.   

Retornemos, então, ao seu contar. Está “remexido no meio de um assunto” (GSV, p. 

121), de segredo e de dor, em um fio tecido em contrários: desejo e repulsa; amor e ódio; vida 

e morte; certeza e incerteza, caracterizando a prosa circular do narrador. A quebra do segredo 

de Diadorim na sua morte re-vira Riobaldo, na roda da dor, mas também o convence a largar 

de vez com a jagunçagem: “... eu saio do meio de vós, pra todo o nunca” (GSV, p. 37). Seu 

casamento com Otacília lhe acalma a alma cansada da longa solidão por Diadorim.  

O mau tempo por onde Riobaldo passou é abraçado por ele não como algo sem 

solução, e só desesperador para que se entregue ao desânimo total. O personagem resistirá à 

                                                
33

 “A alegoria do século XVII não é convenção da expressão, mas expressão da convenção” (1984, p. 197), diz 

Benjamin, ela é imanente à própria essência da escrita. A imagem alegórica é fragmentada e vai sendo costurada 
pela linha da ambigüidade que se reproduz em vidas múltiplas, e é esse exagero de direções, de sentidos vários 

que surge a contradição entre a pureza e a unidade de significação.  
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dor e a melancolia em todo o sofrer. Mesmo em desespero ele sente a esperança de todo o mal 

de sua existência findar, embora soubesse que desse “sertão” seco devesse fugir, conforme 

dizem os fragmentos abaixo:  

 

Mas eu fui sempre um fugidor. Ao que fugi até da precisão de fuga (GSV, p. 176) 

A vida é ingrata no macio de si: mas transtraz a esperança mesmo do meio do fel do 

desespêro (GSV, p. 210) 

Em certo ponto do caminho, eu resolvi melhor minha vida (GSV, p. 130)  

Sensato sòmente eu saísse do meio do sertão (GSV, p. 540) 

 

Rosa impregna no Grande Sertão uma voz constante do voltar nas coisas. O narrador 

“... remendando... abria redondo...” seu “reconto...” (GSV, p. 60). Nessa não aceleração se 

põe Riobaldo a falar de seu passado: “Me revejo” (GSV, p. 60), diz ele. Seu contar chega 

fragmentado, mas não se perdendo nada de nada. O personagem-narrador segue o curso de 

sua viagem pelo sertão em meio à turbulência de dificuldades sofríveis, “negaceando de 

recuar” (GSV, p. 93), como se ao retomar o vivível, fosse possível rever o seu amor. 

O verbo constrói o Sertão de Rosa, e vocábulos feitos redemoinho vão se repetindo na 

narrativa, de modo a arranjar-se para um mesmo porto semântico, caracterizando uma espécie 

de esquema circular, no qual se tem os movimentos de idas e voltas constantes. Para isto, o 

escritor já inicia seu trabalho de lapidação desde o contar e re-contar de Riobaldo, que 

confessa estar “contando fora, coisas divagadas” (GSV, p. 22). Esse seu divagar nas coisas 

está entrecruzado por um “silêncio dum sentimento, feito um decreto: - Que... sua vida tôda 

tôda por diante, tem de ficar... pegado em mim, sempre!” (GSV, p. 273). É assim que sua 

travessia silenciosa arrasta-se no mover de sua existência, calando a voz de um grande amor 

de olhos verdes, por isso, nos dirá assim: “Estive contando ao senhor, por tudo, sòmente o que 

Diadorim viveu presente mim, o tempo- em repetido igual, trivial – assim era que eu 

explicava ao senhor aquela verdadeira situação de minha vida” (Grifo nosso, GSV, p. 177-

78). 

Sua prosa, mistura de presente com passado, acentua a idéia de constante retornar: 

“Pois, porém, ao fim retomo, emendo o que vinha contando” (Grifo nosso, GSV, p. 75). Essa 

descontinuidade caracteriza o lado melancólico de ser, pois na melancolia não há estímulos 

para seguir adiante, mas faz e desfaz o homem que, ao atingir esse estado, fecha-se em seu 

mundo sombrio.  Riobaldo ainda nos mostrará que sua fala é feita “por palavras tortas”. 
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Imaginamos, pois, que seu contar torto, atrela-se em miniaturas do território da dor, que não 

se explica, sente-se tão somente.  

O Grande Sertão fala em expressões que marcam a passagem por caminhos que não se 

acabam. O personagem protagonista constantemente revela uma travessia de percurso 

constituído na incerteza e numa falta de seguimento que se dá no âmbito de sentimentos 

confusos. Riobaldo está sempre retornando no seu caminhar, embora pensasse também em 

avançar: “Saí caminhando, com firmes passos: bis, tris; ia e voltava” (GSV, p. 148). Em sua 

atitude revela-se a dúvida do homem em estado melancólico. 

Contudo, por mais que manifestasse vontade de prosseguir sua jornada pelas estradas 

do sertão e do seu desejo silencioso, findava avançando recuo, “reviramos volta” (GSV, p. 

129), confessa o jagunço. Essas atividades de caráter não-progressivo vêm somar-se a idéia de 

viver a re-tornar sempre, numa constante falta de progressividade. Ainda nesse pensamento, o 

jagunço falou: “A gente principia as coisas, no não saber por que, e desde aí perde o poder de 

continuação – porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada” (GSV, p. 

434). 

O Sertão “o senhor empurra para trás”, diz Riobaldo, “mas de repente ele volta a 

rodear o senhor dos lados”, feito um encosto, que em todo instante de sua travessia coloca-se, 

por diferentes vias, a provocar sofrimento na alma humana. Mas, este lugar é também espaço 

de prazer e contentamento do jagunço, pois para ele, “o sertão é bom. Tudo aqui é perdido, 

tudo aqui é achado” (GSV, p. 427), numa inquietação diante da dúvida. As tribulações da vida 

são como “o sertão vem e volta” (GSV, p. 510), é tão circular quanto o divagar do narrador 

que volta de um mesmo ponto: do “meio”.  

Riobaldo vai costurando suas lembranças no seu re-contar, como se quisesse 

reconfirmar tudo que viveu em sua travessia pelo sertão. Ele vai elucidar sempre o girar em 

torno de si mesmo. Vai “estar retrasando” num recuo constante, de forma que as ações vão se 

apresentando em torno de pequenos detalhes recontados, minuciosamente, persistindo, dessa 

maneira, ao regresso e/ou a repetição: “... nossa conversa ia ter repetição... onde aquilo 

redondeou” (GSV, p. 83). O personagem rosiano está sempre a dar volta em torno dele 

mesmo, perdido no redemoinho da linguagem. Sua travessia se fez nos gestos de idas e vindas 

e com “resistencioso” (GSV, p. 252) uso do prefixo re.  Rosa faz “o grande-sertão” ser “a 

forte arma” (GSV, p. 324). A narrativa com sua linguagem de negação repercute em um fazer 

alegórico, imagem que ruma do destino do narrador, homem sem esperança de salvação, 
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atado à impossibilidade de um sentimento. Toda essa negação significável sugere, no jagunço, 

a incapacidade de aceitar o sentimento avesso, negando o outro dentro de si mesmo estaria 

negando a ele próprio. Conseqüentemente, se terá um vazio que conduz a uma vida sem 

probabilidades. 

Guimarães Rosa no trabalho de o verbo se fazer carne tratou em carta ao seu tradutor 

italiano Edoardo Bizzarri (2003, p. 99), ao referir-se a compreensão do leitor, acerca de seus 

livros. Diz: 

 

Eu, quando escrevo um livro, vou fazendo como se o estivesse “traduzindo”, de 

algum alto original, existente alhures, no mundo astral ou no “plano das idéias”, dos 

arquétipos, por exemplo. Nunca sei se estou acertando ou falhando, nessa “tradução”. 

Assim, quando me “re”-traduzem para outro idioma, nunca sei, também, em casos de 

divergência, se não foi o Tradutor quem, de fato, acertou, restabelecendo a verdade do 

“original ideal”, que eu desvirtuara... 

 

O autor comunica-se na invenção, construindo e reconstruindo suas idéias, de maneira 

“que nada pára e tudo é mutável” (LINO, 2004, 69). No romance, encontramos o narrador 

comportando-se como o seu criador: “Narrei ao senhor. No que narrei, o senhor talvez até 

ache mais do que eu, a minha verdade. Fim que foi” (GSV, p. 564), num jogo de imagens de 

“retradução” que irá de encontro a esse movimento de constantes retornos.  

Essa questão do “re” pode ser vista ainda no “meio” de uma ação verbal, tendo através 

do olhar desnudo a criação de imagens espalhadas em estripulias circulares, como um grande 

redemoinho. Também vem fazer parte deste cenário a “bela... lua, lualã, que torna a se sair 

das nuvens, mais redonda recortada” (GSV, p. 71) para ornamentar e iluminar o espaço dos 

amantes do sertão.  “O demônio na rua, no meio do redemunho...” (GSV, p. 94) entra na cena 

da narrativa, “remexido no meio” (GSV, p. 121), tão somente para executar suas artimanhas 

na alma humana, como também para apresentar-se, na obra, revirando a própria linguagem 

em seu aspecto visual, sonoro e semântico, por exemplo.  

A linguagem do re possibilitou a criação de uma rede de significação “... para se ter 

um recomêço” (GSV, p. 335) das coisas. O narrador traz o passado de um sertão distante que 

"sendo, agora, só o remedêio” (GSV, p. 335) para falar de Diadorim “morto, remorto matado” 

(GSV, p. 561), diz Riobaldo. No presente, ele “pensava e repensava” (GSV, p. 336) como 

explicar a sensação vivida; no passado, agiu do mesmo modo, todavia por razões diferentes. 

Antes era a dúvida que o levava a este exercício. Agora o jagunço-narrador tirava de si 
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mesmo pedaços de “requerer” construir sua história despedaçada e posta em ruínas no porão 

de sua memória, para tão somente dar calor às cinzas de tudo que foi e que já nada mais é.  

Essa idéia de ruína e final nos faz transcrever aqui o pensamento do crítico alemão 

Walter Benjamin (1984, p. 241) ao tecer comentário sobre o cadáver, enquanto expressão 

artística alegórica, que se fez surgir no barroco do século XVII: “A alegorização da Physis só 

pode consumar-se em todo o seu vigor no cadáver”. É, pois, no cadáver que a physis encontra 

vida, é-lhe dado o direito de re-começar a viver. Assim, o que antes parecia estar sem vida, na 

verdade, encontra-se a juntar o que restou dela para reconstituí-la. Ela, a physis, é quem vai 

vestir o cadáver, vista pela ótica da morte. É necessário morrer para renascer das cinzas, para 

dar fôlego ao corpo inerte. Para o cristianismo barroco e o medieval as formas de sacrifício do 

corpo são essenciais para desfazer os deuses pagãos e triunfo da alegoria. As imagens são 

exaltadas pela Renascença, mas também especuladas em detrimento do mundo medieval. É 

esse mundo que procura mostrar os deuses antigos como demônios e colocar o sacrifício da 

carne como morte do pecado. A esse respeito ainda diz Benjamin (1984, p. 246-47-48) que  

 

o antigo mundo dos deuses deveria ter se extinguido, e no entanto ele foi salvo 

justamente pela alegoria... As significações alegóricas estão proibidas, pela culpa, de 

encontrar em si mesmas o seu sentido. A culpa é imanente tanto ao contemplativo 
alegórico, que trai o mundo por causa do saber, como aos próprios objetos de sua 

contemplação... Por ser muda, a natureza decaída é triste. Mas a inversão dessa frase 

vai mais fundo na essência da alegoria: é a sua tristeza que a torna muda. Em todo 

luto existe uma tendência à mudez, que é infinitivamente mais que a incapacidade ou 

a relutância de comunicar-se.  

 

O demoníaco e o material são atados pela Idade Média na concepção do drama 

barroco. O sofrimento vivo na alma humana pode levar o homem a entrar em profunda 

melancolia, e isto é angustiante para ele, mas também põe o inferno em festa. Diz ainda o 

crítico alemão que “assim como a tristeza terrestre, também a alegria infernal corresponde à 

alegoria, frustrada em seu anseio pelo triunfo da matéria” (1984, p. 250). 

Em Cadernos de Literatura Brasileira (2006, p. 41) encontramos o escritor Manuel 

Bandeira “surpreso” com as leituras e re-leituras de Rosa tão insistentemente realizadas em 

suas criações, como confirma a transcrição abaixo: 

 

Ora, uma semana não dá para Rosa caprichar nas suas invenções verbais (há sempre 

invenções verbais em tudo o que Rosa escreve). Daí a angústia. Rosa confidenciou-

me: “- Começo a escrever, um mundo de coisas, idéias, imagens, reminiscências, me 
acodem. Escrevo cinco, dez, 15 páginas. É preciso reduzir a três. Começo a cortar, 

começo a corrigir. Aí tomo gosto. Nunca se acaba de corrigir. O meu desejo é então 
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continuar a corrigir até o fim da minha vida. Mas há que entregar os originais. E no 

dia seguinte recomeçar coisa nova. 

 

Observamos na narrativa esse “capricho” do autor de tudo “recomeçar”, recompor as 

“coisas” de maneira que tome “gosto” na vida daquela criação. Assim também é Riobaldo em 

sua travessia. Evidenciamos aqui autor e personagem executando o mesmo proceder: “E me 

inventei neste gôsto, de especular idéia” (GSV, p. 11), declara o narrador-personagem. O 

aspecto da descontinuidade é vista no andar do personagem e o autor está sempre a “corrigir” 

e “recomeçar”. Na obra, o jagunço vive “repetido”, finaliza sua contação e o autor prossegue 

a escritura da obra porque tem de “entregar os originais”.  

Na página 564 do Grande Sertão, Riobaldo nesse ponto da narrativa, “disse adeus para 

todos, sempremente”. Este foi o momento em que se teve desvelado o segredo e velado o 

corpo morto de Deodorina, antes Diadorim, Reinaldo, Menino. O jagunço Riobaldo ultimou 

as águas correntes de seu passado, finalizando aí sua história dorida ao seu interlocutor e ao 

seu leitor, conforme sua afirmação abaixo:  

 

Aqui a estória se acabou. 

Aqui, a estória acabada. 

Aqui a estória acaba. 

 

Há nesses três períodos um jogo evidente com a pontuação e com o tempo verbal de 

“acabar” que vão repercutir numa tradução de imagens significáveis, originadas no fazer 

alegórico. Imagem formada a partir da ação de ir e voltar, da circularidade. Observemos que 

se parte e se chega ao mesmo lugar, um retorno em meia volta até colocar-se ao mesmo 

ponto: “aqui” e “acaba”. O advérbio “aqui” mumifica o tempo e o espaço da travessia de 

Riobaldo pelos gerais de sua viagem dorida. 

A disposição desse conjunto visual estabelece, pelo trabalho com o advérbio e o verbo, 

uma gradação significativa que conduz o olhar do leitor a um caminho dito do passado para o 

presente. A longacidade do primeiro período nos sugere que é de lá o muito que se havia de 

ser contado. No presente o que há são os restos de um passado turbulento. Mas vejamos o 

primeiro período: “Aqui a estória se acabou”. Nele percebemos uma informação precisa, 

rápida, sem interrupções pela pontuação que evidencia o resgate de um tempo distante, além 

do pronome se que sugere o significado de que a história teve sua conclusão com o fim de 
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Diadorim, tornando-se tudo ruínas. No segundo enunciado, “aqui, a estória acabada”, a 

vírgula no advérbio divulga, na narrativa, o lugar que veio “abrir a cova, cristãmente” da 

guerreira. Neste instante se teve desenrolado todo o “antes” da existência do narrador. A 

expressão “acabada” exibe “aonde” findou o contar. O terceiro período, “aqui a estória 

acaba”, é inscrito a idéia de que não tem nada mais interessante ou marcante a ser revelado. O 

presente do indicativo entra na ação do verbo “acaba”, aqui e agora, nesse instante, tudo o que 

foi ou que poderia ter sido, mas, simplesmente não aconteceu e agora nada mais pode vir a 

ser, reservando-se apenas às suas lembranças.  

Dia-dorim, claridade do dia, anjo arcanjo de luz que protegia com dons divinos, ao 

mesmo tempo, era anjo de luz luciferina, demoníaca que tentava Riobaldo. Diadorim já sem 

vida humana continuava seu reinado de poder sobre o jagunço que nada mais se quer dizer, 

apenas traduzir “- Meu amor!...” em vida. Ela teve seu corpo guardado numa tumba de lugar 

desconhecido, semelhante ao profeta Moisés: “– Enterrem separado dos outros, num aliso de 

vereda, adonde ninguém ache, nunca se saiba...” (GSV, p. 564) para assim, ser adorada só por 

ele, ninguém mais, petrificando esta imagem dentro dele, em sua alma e na caverna de sua 

memória. 

“O mundo estava vazio” (GSV, p. 272) sem Diadorim. Todavia ele se produziu em 

Riobaldo, feito o sertão, que no cuspe “quente da boca”, ambos, Diadorim e sertão, enxotaram 

Riobaldo da jagunçagem. Mas a vontade “de pegar em Diadorim, carregar Diadorim nos meus 

braços, beijar, as muitas demais vêzes, sempre” (GSV, p. 39), permaneceu no personagem-

narrador.  

O sertão traduz-se na própria linguagem rosiana, tornando-se o malabarista e malandro 

que todo o tempo da narrativa “brincava” de ir e vir. Ele é, portanto, a própria travessia.  O 

movimento circular como espécie de eterno retorno em Grande Sertão: Veredas não deve ser 

pensado como eterna repetição da “igualdade” e sim da “diferença”, das formas dialéticas e 

das contradições sempre tensas. Nesse movimento do ir e vir, sempre em espiral, Guimarães 

Rosa parece mesmo privilegiar o jogo das diferenças. Nele tudo retorna e tudo é um 

recomeço, mas não como igual, o heterogêneo é o que se evidencia.  

Tanto em Cervantes quanto em Guimarães Rosa, o que pudemos perceber é que há 

uma concepção da vida e do homem dentro desta perspectiva de travessia em círculos, uma 

“travessia de cabras”, conforme a narrativa de Cervantes. A vida, de vez em quando, faz com 

que “... o sentir da gente volteia, mas em certos modos, rodando em si mas por regras”(GSV, 
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p. 220), como disse o personagem. Por isso, em algum instante da vida que “retornamos” é 

porque estamos atravessando por um caminho de terreno escorregadio pelas incertezas e pela 

dor. O narrador teve esses elementos presentes na sua aventurada experiência.  

Ambos os escritores, tocante a forma de ver o homem num processo de não fixidez e 

de um labirinto circular, fazem girar, via linguagem “inventiva”, dentro de suas narrativas. 

Lembrando a fala de Riobaldo: “Agora, eu velho, vejo: quando cogito, quando relembro, 

conheço que naquele tempo eu girava leve demais, e assoprado. Deus deixou. Deus é urgente 

sem pressa. O sertão é dele” (Grifo nosso, GSV, p. 473), especulando o passado, faz tornar 

uma rede de relações entre presente e passado, buscando fixar este, aflora à revelia das suas 

vontades. Aqui esbarra os avanços e recuos, caminho da contação do personagem. Da mesma 

forma, don Quijote que “tornole a referir el recado” (DQ, p. 183) usou desse mecanismo de 

não-progressividade, “nonada”, eis aí um eterno retorno, em que se ratifica a existência 

humana. 

 

3. 1. 2 - As andanças de Quijote: do vazio ao desamparo necessário 

 

Os dois escritores fazem suas obras numa tessitura da palavra “pegante” que, diz no 

figurado alegórico34 continuadamente o próprio sentido latente. Ela é escrita, cuidadosamente, 

a punho de seus autores. Da mesma forma, os personagens protagonizam em seu contar e 

                                                
34

 Walter Benjamin (1984, p. 188) faz uma importante relação entre o símbolo e a alegoria que merece ser 

transcrita aqui: “Enquanto que no símbolo, com a transmutação da decadência, o rosto transfigurado da natureza 

se revela fugazmente à luz de uma redenção, a alegoria oferece ao olhar do observador a facies hippocratica da 

história enquanto paisagem primordial petrificada. A história, em tudo o que tem, desde o começo, de 

extemporâneo, penoso, falido, se cunha em um rosto, não, em uma caveira... Este é o núcleo da consideração 
alegórica, da exposição barroca, mundana, da história como história sofrente do mundo”. O expediente 

alegórico, nessa compreensão, nos diz de um tempo caído e alheio à forma de redenção que é própria do 

símbolo. Esse tempo nos mostra o mundo como ruína, da história como algo falido marcado pelo peso do viver, 

por isso a alegoria não repousa na triunfante história do sujeito, mas na desvalia de um anjo caído. A alegoria, 

portanto, não deve ser vista, simplesmente, como pura concretização de múltiplas idéias abstratas. Ela está um 

passo adiante apenas de ser ou representar uma idéia abstrata. Ora, se posta tão somente como idéia abstrata se 

tornaria morta, vazia, ela já não mais existiria. A natureza da abstração une-se a natureza do convencional da 

linguagem alegórica num imenso universo transitório. A escrita alegórica é uma transgressora dos limites e da 

ordem da normatividade, rabisca as formas lineares e a linha reta. Seu desejo mais se aproxima de uma linha 

curva no que ela tem de “enigma”, na qual se situa o chão labiríntico da existência.  “Enquanto o símbolo atrai 

para si o homem, a alegoria irrompe das profundidades do Ser, intercepta a intenção em seu caminho 
descendente, e a abate. O mesmo movimento é peculiar à lírica barroca. Os poemas “não têm nenhum 

movimento para a frente, mas incham de dentro”. (BENJAMIN, op. cit, p. 205)  
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recontar as façanhas de sua longa jornada, numa aventura melancólica que eles se revelarão 

guerreiros no tecer da fragmentação de suas tantas histórias. 

Como em Grande Sertão: Veredas que tudo incha de dentro de um movimento espiral, 

a prosa circular do narrador, “... reviradas para cima” (GSV, p. 60), também se firmará na 

narrativa do Quijote.  A astúcia da ficção rosiana fazendo tudo girar em torno de um mesmo 

ponto, mas tão logo se abrindo para um novo movimento em que o “repetido” vive se 

repetindo desigual, como se quisesse apreender um postulado de coisas indiscerníveis, em don 

Quijote, o homem e a vida são tomados como matérias indecifráveis: “... le tenía por persona 

casta y tan pacífica como yo. En fin, bien dicen que es menester mucho tiempo para venir a 

conocer las personas”  (DQ, p. 134). 

A alegoria da circularidade, associada ao problema da melancolia e ao próprio modo 

de ser da obra de Rosa, é também uma recorrência na obra de Cervantes, num girar 

desenfreado de ações em pequenas partículas para a montagem da narrativa maior. Dá-se em 

movimentos intérminos, sempre à sombra da mutabilidade. A inscrição do jogo de vai-vem 

torna-se, na narrativa de Cervantes, um portal que faz pensar o mundo aberto a incessantes 

renovações:  

 

... y volvámonos atrás cincuenta pasos... (Grifo nosso, DQ, p. 462) 

... allí se renovaron las maldiciones de los libros de caballerías (DQ, p. 529) 

Y volviendo a contar lo que hizo el de la Triste Figura después que se vio solo... 

(DQ, p. 248) 

Tornola a decir Sancho otras tres veces, y otras tantas volvió a decir otros tres mil 

disparates (DQ, p. 255) 

 

Esse movimento agitado de está sempre a ir e a voltar mostra-se no próprio fazer da 

narrativa, na qual percebemos o entrelaçamento entre o personagem e o seu criador. 

Observamos essa relação, por exemplo, quando um dos narradores revela que tem um amigo 

por nome de Cervantes e que tem boa “invenção” no punho. Aí o autor apresenta-se em sua 

obra através do corpo de sua criatura. Assim se revela também esse estilo de desandar da 

ficção para o mundo real, já que é posto “la enmienda” da vida do autor como fato ficcional. 

Essa idéia se mostra no fragmento abaixo: 

 

... Su libro tiene algo de buena invención: propone algo, y no concluye nada; es 

menester esperar la segunda parte que promete: quizá con la enmienda alcanzará 



137 

 

del todo la misericordia que ahora se le niega; y entre tanto que esto se ve, tenedle 

recluso en vuestra posada... (Grifo nosso, DQ, p. 68)   

 

A obra cervantina “propone algo”, mas “no concluye nada”, é o “nonada” rosiano. E 

nesse aspecto de não finalização retoma de Rosa a idéia de não acabado. Em Quijote 

percebemos uma rotação que tudo faz virar para a dor. O cavaleiro situado em um lugar 

impreciso de la Mancha, diz de sua vida enredada na rede do mistério e da aflição. Ele revive 

aventuras cavalheirescas em sua travessia pelos campos em torno a la Mancha, como se 

quisesse se afirmar enquanto ser vivente, parecendo abominar tudo que viveu até aquele 

momento. Nada fazia sentido até os seus cinqüenta anos, por isso mesmo revirou sua vida 

evasiva e seguiu, então, um período presente para um futuro que não se faz nunca nesse 

tempo vindouro, porque se tornou prisioneiro de um passado retido nos livros e agora também 

em sua imaginação. Desde aí a falta de seguimento manifesta o retorno constante do 

personagem. As desventuras arroladas em seu caminho de “encantamento” rumam “no con 

aquel contento con que le comencé, sino con toda melancolía y tristeza” (DQ, p. 444), disse o 

cavaleiro.  

A narrativa quijotesca apresenta, inicialmente, o fidalgo Alonso Quijano, portando-se 

melancolicamente. Meio século de sua vida se ateve há dias sem significado algum. Passava a 

maior parte de seu tempo lendo, o que lhe tornava alheio à realidade e a lhe colocar ocioso de 

qualquer outra atividade. Arrola-se a partir daí atitudes de quem sente que a vida se está indo 

e pouco se “viveu”. Pensando assim, o personagem caminha pelos campos de sua leitura, 

buscando uma existência vitalizada. Seu passado parece não ter nada marcante que mereça ser 

ressuscitado pelas lembranças, o que difere do personagem rosiano que teve seu passado 

reescrito na vida da narrativa.  

O cavaleiro don Quijote de la Mancha ruma pelas páginas da inventiva, acreditando 

em que uma profusão de aventuras lhe traria o espaço que procura para sua vida vazia e 

deprimida. Para atingir esse objetivo inicia sua viagem assumindo nova identidade. Contudo, 

anula-se ao negar-se como fidalgo, perde sua unidade quando permite entrar em cena Quijote, 

o Cavaleiro da Triste Figura, embora soubesse que “ahorrar tiempo a mi ida y vuelta; que si la 

hago a pie, no sé cuándo llegaré, ni cuándo volveré, porque, en resolución, soy mal 

caminante” (DQ, p. 239). Ele, portanto, revela-se um ser vacilante, sem nenhuma certeza, 

convicto apenas de que ele é um “mal caminante”, de “ida y vuelta”, como quem está a 

caminhar na direção do recuo. 
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Quijote sabia da difícil trajetória da existência, por isso mesmo sucumbia numa vida 

sem grandes emoções por se sentir incapaz de encarar sua realidade. Ao vestir-se de outro, 

conforme o desenho riscado pela sua memória, o cavaleiro possibilitava  a si a esperança de 

vencer sua solidão: “Reducíansele a la memória los maravillosos acaecimientos que em 

semejantes soledades y asperezas habían sucedido a caballeros andantes” (DQ, p. 212). Uma 

nova criatura surge pelas trincheiras da fantasia, de modo que os “acaecimientos” pelos quais 

o personagem cruzará se dará no jogo de ir e vir de sua memória, pois estará 

permanentemente, recorrendo a ela para encontrar as possíveis soluções das dificuldades que 

surgirem. 

Entendemos que o “Caballero” ao se eximir como fidalgo e passando a viver como 

don Quijote cria um duplo movimento de desprogressividade, o qual se dará inicialmente  

pela quebra de sua primeira identidade. Nesse ponto fica evidente o isolamento do homem 

Quijano, juntamente com o seu mundo indesejado. Teremos a partir desse gesto uma tentativa 

de vencer a solidão de sua alma, como também buscar reconhecimento de si mesmo em um 

mundo que o ignora. Há aí a interrupção de uma vida que se fazia monótona e triste. O outro 

movimento se dá quando se assume como cavaleiro andante porque vai a aventurar-se por um 

caminho desconhecido, mas tentador: o mundo da criação. Nesse trilhar, ele tomou as 

façanhas de seus livros como o remédio que lhe sararia da triste solidão, além disso, a 

humanidade o reconheceria pelos seus feitos heróicos.  

A sua travessia segue atada às memoráveis histórias lidas, de maneira que estará 

oscilando o tempo todo entre as idas e vindas nas páginas da ficção e os fatos vividos em suas 

aventuras. Nada consta de seu passado, todavia encontraremos a voz do passado ecoar na vida 

de Quijote. Seu presente faz-se pela fantasia e, exatamente aí, paira a descontinuidade dessa 

vida estrangeira. O personagem caminha por “veredas”, em que se mostrará a condição do 

“homem humano”, como diz o narrador de Rosa, marcando o passo de uma existência, 

primeiramente inolvidáveis e, posteriormente, moldadas num quadro que chama a atenção do 

riscado de diferentes sentimentos inerentes à condição humana. Seja o medo de nada ter sido 

ou a coragem de buscar-se em um caminho desconhecido e por ele escoltar a sua vida, retrata 

o desejo de don Quijote de vencer os conflitos e sofrimentos que se apresentam no seu passo 

descompassado. 

Cervantes traça elementos característicos de retardamento, repetições, interrupções, 

dentre outros para coser uma narrativa que diga do viver humano. Os seus personagens 
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estarão sendo atravessados por tais elementos, como se aí estivesse tudo sendo falado através 

do caminhar de cada um, em um jeito particular que só a linguagem, alegoricamente 

organizada, poderia remeter a essa imagem de ruína e recomeço, de descontinuidade, cabendo 

a todos “esperar la segunda parte que promete: quizá con la enmienda alcanzará del todo la 

misericordia que ahora se le niega; y entre tanto que esto se ve, tenedle recluso en vuestra 

posada” (DQ, p. 68), fazendo, assim, rodeios para se chegar ao ponto do que verdadeiramente 

se quer dizer. 

O personagem cavaleiro demorou cinqüenta anos para chegar ao lugar que se fazia seu 

(as aventuras corajosas de um cavaleiro andante reconhecido pela humanidade). Ele voltou 

atrás, ao tempo da ficção de cavalarias, passando a viver em um tempo de ruínas. Todavia é 

esse passado que faz sua vida recomeçar diferente: “renovando” (DQ, p. 350) as forças do 

personagem para a batalha diária da vida humana. Essa idéia de volteios está presente no 

romance cervantino, fazendo-se no existir dos personagens: “... que todo lo requiere el 

laberinto donde te hás entrado y de donde quieres que yo te saque” (DQ, p. 338), buscando 

uma via de escape capaz o suficiente de resolver sua vida desanimada. Ainda nessa 

perspectiva de estarem constantemente voltando, os trechos abaixo se mostram em tal 

pensamento: 

 

Y allí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado sin haberse jamás 

resuelto en ello… (DQ, p. 249) 

… consentir en volveros? (DQ, p. 459) 

... y, así, tornaron a proseguir su camino (DQ, p. 486) 

 

Voltar a algum ponto anterior desconfigura a continuidade das coisas. Don Quijote 

interrompeu o percurso de sua vida, mumificando uma vivência sem sentido. Ele traz para si 

um tempo acabado e neste ressurge como Cavaleiro da Triste Figura, lembrando-nos de que 

“cuyo fin aún está pendiente, pero bien se deja entender que há de ser desastrado” (DQ, p. 

517). Tem-se aí a negação de sua identidade de fidalgo para viver como um estrangeiro, 

tomado por todos como um louco, aprisionando-se, assim, a um passado ficcional.  

A narrativa de Quijote apresenta interrupções provocadas pela “contação” de contos à 

margem da história do cavaleiro, como se estivesse a nos sugerir a idéia de que aí está oculto 

o viver do personagem. Ele precisou deter o percurso natural de sua existência para constituir 

feitos amparados no mundo da criação de sua memória. Assim como a história do personagem 
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protagonista é constantemente interrompida, será também sua vida de fidalgo. Ambas as 

vidas, da obra e do personagem, são determinadas pelos caminhos do jogo de vai-e-vem. As 

expressões que remetem ao retorno, ao retardamento se multiplicam na obra cervantina. 

Retardar ou retornar passo atrás reflete um descortinar de “sofrências” na vida dos 

personagens de Quijote. A criatura de Cervantes experimenta de toda espécie de dissabores da 

dor disseminada na vida do homem.  

É considerável a presença de expressões que figuram a idéia de desprogressividade, 

organizadas para falar de um viver não aceitável. A profunda relação semântica entre retardar, 

interromper, retornar e repetir parece-nos focar o ponto central na obra de Cervantes porque 

são direcionados para um mesmo sentido: A aventura dos signos detém-se em abstrair uma 

melancolia, pensada como uma forma de inacabamento do próprio homem, o qual estará todo 

o tempo da narrativa de alma inquieta pela tortuosa cadeia de sofreres, revelando-se, nos 

personagens, a condição humana em sua existência. Os personagens de don Quijote 

atravessam a vida, ora avançando ora recuando em seu caminhar incerto, “yendo y viniendo” 

(DQ, p. 180), “tornando a despedirse” (DQ, p. 183), numa batalha constante consigo mesmo e 

com o outro, cujo alvo é o sentido para viver.  

Em Guimarães Rosa se “tudo é e não é” (GSV, p. 13); em Miguel de Cervantes “todo 

puede ser...” e “acaba do comienza el yerro” (DQ, p. 181). Proferindo, dessa maneira, o estilo 

dos dois autores que diz diferente uma mesma coisa. As obras só tendem a revelar por seus 

personagens reflexões profundas acerca da vida, como em movimentos de inquietas 

incertezas, em que o homem é fadado a provar diversos sentimentos na travessia da 

existência.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De pronto, diríamos que é difícil concluir o que por si mesmo já se nos revela como 

matéria inconclusa: a obra literária. Muitas vezes o sentido do que investigamos de repente 

nos surge como coroação de noites mal dormidas, dias e horas de aflição e angústia diante do 

texto analisado cujo significado tardava a chegar. E vibramos com a descoberta com tal 

emoção que não dá para separar, bruscamente, nosso estado de espírito do estudo crítico, o 

que se constitui como sendo próprio da natureza do trabalho acadêmico. No entanto, como se 

tudo não passasse de alegria pouca, bastava uma nova leitura do nosso próprio texto e um 

novo olhar para o objeto de estudo - Grande Sertão: Veredas e Don Quijote de la Mancha – 

para sabermos que o sentido pleno do universo literário é mesmo uma matéria indecifrável. O 

significado de uma obra literária não se alcança por completo, dado ser ela uma linguagem 

feita enigma aos olhos do leitor. Diante disso, é que colocamos, desde o início desta análise, 

este trabalho como possibilidade de contribuir com os estudos já existentes acerca dos 

romances analisados, e não como quem deseja dar por concluído o que é apenas um ponto de 

vista. 

É bem verdade que a leitura das obras Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa e 

Del Ingenioso Hidalgo  Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes vincula cada um 

de seus intérpretes a descobrir o fio tessitivo que particulariza suas narrativas.  Para nós, a 

importância de cada atividade de leitura, a partir do procedimento comparativo, está em se 

saber verificar os pontos convergentes e os divergentes dessas narrativas, no entanto sabendo 

que a prática de leitura também não se conclui, pois o objeto analisado segue sempre 

mudando ou não está ainda terminado. 

Nessa direção, longe, pois, de querer dar como por concluso este estudo sobre as obras 

aqui analisadas, dada à sua amplitude e ao seu universo inesgotável de sentido, gostaria de 

registrar que nossa intenção permaneceu fiel ao que pretendemos no momento: contribuir com 

os estudos já realizados acerca das obras envolvidas. De olho nisso, é que foi possível analisar 

Grande Sertão: Veredas e Del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha à luz de estudos 

críticos e teóricos acerca da alegoria e da melancolia. 

Uma conclusão não é mero final, mas uma estação em que se pára, meio que um 

repouso necessário, todavia não seria necessariamente definitivo nos caminhos da leitura e da 

interpretação. O momento de finalizar nos leva a lembrar e a repetir o gesto de duplicidade de 
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Riobaldo, que embora enuncie o fim da narrativa de três maneiras diferentes, portanto pelo 

viés da alegoria, cujo sentido segundo é sempre diferente do primeiro: “Aqui a estória se 

acabou/ Aqui, a estória acabada/ Aqui a estória acaba” e tão logo se permitindo prosseguir 

mais algumas páginas a re-criar esse ser-tão travesso da existência humana pelo avesso da 

linguagem linear. 

No momento em que, pela escrita,  assumimos  uma interpretação em toda sua 

singularidade, temos presente em mente que a interpretação de um texto dado é fruto de um 

compromisso entre a vontade de se apossar totalmente do objeto, dominá-lo e o 

reconhecimento das nossas limitações. Mas não é tão somente esse reconhecimento que 

impede a realização de tal proeza; é que sabemos que nenhum ato de leitura é suficiente para 

esgotar o sentido do texto fictício. Acreditamos que nenhuma leitura crítica sufoca o literário. 

Por isso, ao registrar por escrito uma leitura ficamos frente a frente com nossas próprias 

determinações e limitações perante a infinidade dos caminhos de significações potenciais 

geradas pelos textos aqui analisados.  

Partindo dessas considerações, a travessia deste trabalho buscou compreender de que 

forma Grande Sertão: Veredas dialoga com Del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 

obras, respectivamente, de João Guimarães Rosa e Miguel de Cervantes Saavedra. 

Verificamos tal diálogo entre elas através de diversos procedimentos literários e 

compreendidos mediante alguns conceitos da melancolia e da alegoria. Julgamos haver 

demonstrado que a melancolia, diante de uma multiplicidade de apresentação nos personagens 

de ambas as obras, permite-nos dizer ser um procedimento alegórico.  No romance de 

Guimarães Rosa, a alegoria constitui um momento de criação em que Riobaldo, narrador-

personagem, faz de toda sua “sofrência” uma “tristeza que até alegra”; em Cervantes, por sua 

vez,  don Quijote cria a partir do velho mundo a sua grande criatura – o Caballero de la Triste 

Figura. 

Ao estudar os referidos romances, podemos perceber que tanto Rosa quanto 

Cervantes apreenderam o mundo à luz do paradoxo. Pela primazia do paradoxo, os autores 

parecem ter desqualificado a mentalidade cartesiana mediada pela perspectiva linear, onde 

tudo é assinalado pelo avanço. Ao contrário disso, o que percebemos é que o mundo que se 

move nas narrativas desses autores aponta para um jogo de idas e vindas incessantemente, de 

avanços e recuos, de luz e escuridão. Subjacente a esse movimento encontramos a visão de 

quem encara a vida em conjunto e o próprio homem pelo viés da mudança permanente. Tudo 



143 

 

em Guimarães Rosa e Cervantes é matéria mutável, uma constante “duvidação”, onde a 

“contação” se faz novamente “contação”. Trata-se de uma literatura pensada pelo viés do 

paradoxo capaz de pôr em relevo a insuficiência do fundamento racional em torno da vida e 

do humano: “Homem? É coisa que treme”. 

Foi esse o universo visto em Guimarães Rosa e Cervantes: uma literatura que 

comporta o conflito, o fluxo contínuo, a mudança perene, uma literatura detentora de tensões 

entre o “amador” e a pessoa amada, entre a vida instituída no presente e a evocação de um 

passado que há muito deixou de existir. A esse respeito, o olhar de Riobaldo  é iluminador. 

Ao se lançar aos horizontes do passado, é uma revisitação dos tempos de outrora como um 

tempo que, paradoxalmente, nunca deixa de acontecer, tempo de memória que comporta tanto 

o indivíduo quanto o grupo social a que ele pertence, tempo das lembranças e, de uma só vez, 

do esquecimento.  

A saudade manifesta em Riobaldo se configura, conforme observou Lages (2002, p. 

94) como “desejo de recuperação do passado, lugar da incerteza e da ambigüidade,  mas 

também de uma felicidade, de um estado de prazer perdido, no futuro indeterminado, através 

da narração, da obra.” Por isso mesmo, comporta o paradoxo, posto que a sua natureza seja 

constituída por duplicidades e conflitos.  

Refletimos também o aspecto da linguagem em seu tom de negação, do eterno retorno 

e da repetição vistos à luz da alegoria benjaminiana. Nessa reflexão, observou-se o jogo 

permanente entre o ir e o vir como movimento circular que de todo não se fecha. Na trama 

tecida por Guimarães Rosa, a questão se materializa como o eterno retorno e como 

movimento de desdobramento e duplicidade que põe a perspectiva linear pelo avesso. 

Assinalando sempre para o inacabamento, o eterno retorno em Rosa sugere a afirmação da 

vida pelo viés da continuação em histórias sempre infindas. O recontar significa uma contação 

sem início e sem fim, história a repuxar outras histórias e mais outras, como se o fio condutor 

de uma só apontasse para o lugar mesmo do inconcluso, mediado por vivências em travessia, 

na direção de uma outra vez. Narrativa em volteios, feito inacabamento do próprio tempo. A 

esse respeito, é válido aqui afirmar o pensamento de Susana Kampff Lages (2002, p. 71) 

sobre a narrativa Dão-Lalalão, mas na compreensão de que tal assertiva é válida para Grande 

Sertão: “Círculo que não se fecha sobre si mesmo, mas produz outros círculos que se 

encadeiam num movimento espiralado em que fim e início se sobrepõem, mas não fecham 

nada.” Trata-se, então, de um movimento circular que pressupõe o retorno do vivido no 
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presente, numa circularidade de novos giros, como se todo o seu alcance se desse numa 

espécie de rio heraclitiano, sempre interminável.  

Em Guimarães Rosa, a recorrência da alegoria ligada à vivência melancólica do 

narrador-personagem pode ser vista como tempo caído e alheio à forma de redenção própria 

do símbolo, conforme o ensinamento benjaminiano. Diz respeito a um tempo que nos mostra 

o mundo como ruína, da história como algo falido marcado pelo peso do viver, por isso a 

alegoria em Grande Sertão: Veredas não repousa na triunfante história do sujeito, mas na 

desvalia de um anjo caído: Riobaldo é triste, melancólico sem, contudo, deixar de ser alegre. 

Eis, então, a contradição de quem só experimentou a vida através de conflitos e tensões 

permanentes, pelo prisma de uma tristeza que até alegra, como se Guimarães Rosa quisesse a 

partir de seu personagem representar o gênero humano em suas reservas de contradição. O 

alegórico aponta, sugere o romance como um imenso universo transitório. Travessia. Nessa 

direção, a narrativa rosiana pode ser vista como transgressão dos limites e da ordem da 

normatividade, na medida em que rabisca as formas lineares e a linha reta. Tudo é 

“duvidação” ao seu entorno.  

Na narrativa de Cervantes, podemos perceber que o Quijote é enredado em meio a 

situações ridículas, a enfatizar o sentimento triste devido ao tédio que é gerado por algumas 

circunstâncias da vida. A melancolia, espaço extenso (e intenso) ocupado na obra, é algo mais 

profundo que o desagrado que, às vezes, sentimos na realização de  atividades do dia-a-dia e 

que não satisfaz. Elas ficam à margem de propósitos ideais do sentido que se almeja obter na 

vida. O romance cervantino traz a memória como a casa de preciosidades das idéias da 

criação, “uma constante apelação à memória cavalheiresca, desde os primeiros capítulos. 

Memória mimética que procura converter em imitação fiel o que foi lido”, segundo Aurora 

Egido (2006, p. 108).  

De acordo com esse pensamento, na obra cervantina a memória provoca a imitação 

de tudo o que se guardava das leituras memoráveis feitas pelo personagem. A repetição das 

histórias requeria constantes mudanças, adaptando-se, portanto, à situação vivida naquele 

momento. Já no romance de Rosa, ela traz à tona o vivível pelo jagunço. Ambos os autores 

trazem a repetição convertida em atitudes. O espanhol retoma a história do passado de outros 

(da ficção) para vivê-las no presente, intencionando encontrar-se nelas. Enquanto o autor 

mineiro busca seu próprio passado, como se fizesse isto para “rever Diadorim”, o seu grande 

amor e tormento.  
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Desse modo, temos as duas narrativas a um exercitar de movimentos, os quais são 

concebidos pela descontinuidade, colocando os personagens presos a um retorno em suas 

ações. Todavia, a trama dessas narrativas dá-se pelo jogo de fazer diferente o mesmo. Suas 

pontas não se encontram, retornam, mas por caminhos díspares. 

Esse tecer realizado nas duas obras desemboca em coisa significável porque 

representa o “homem humano” cercado dos sabores e dissabores na estrada da vida. A busca 

do recomeço das coisas ou a busca para o recomeço da vida sugere a idéia de movimento a 

girar desenfreadamente como se tudo fosse absorto. 

Grande Sertão: Veredas traz os personagens a caminhar pelo sertão em “volteios”, 

o que é reconhecido pelo estado melancólico. Não seguir em frente nos campos do sertão da 

vida ou nos desejos mais íntimos, fulmina a idéia da dúvida. O personagem-narrador parece 

saber o caminho por onde seguir, mas vive retrocedendo, como se não estivesse preparado 

para ir adiante. Isto se explica na desconectividade de suas vontades avessas com a postura de 

um “cabra macho”e de “chefe” jagunço, encurralando-o nos sentimentos contrários à saúde da 

alma: medo, angústia, dúvida, perda, sofrimento enfim.   

O Quijote perdeu o que tinha e o que não tinha. Teve identidade própria e bens 

materiais, mas não conseguiu o amor de Dulcinea. Ele buscou, desesperadamente, realizar-se 

enquanto pessoa, desejou uma vida intensa, diferente da frieza e morbidez que até o momento 

havia passado. O retorno do personagem inicia com a perda de si mesmo porque irá tornar-se 

prisioneiro de um tempo que já findou. Ele tem suas ações voltadas para dentro de sua 

memória que figura no passado. Porém, nele ela está projetada para o futuro porque passou a 

acreditar que sua vida começava ali, e num tempo próximo, que nunca chega, estaria 

atingindo seus desígnios. Ficou cativo do passado. Quijote escolheu viver as recordações 

escritas nos livros, por elas traçou seu destino. As imagens do passado atam-se aos fatos do 

momento em que vive o cavaleiro, como se estivesse a representá-los no palco de sua vida.  

Compreendemos que o direito de sonhar se perde quando a razão pede passagem. 

O homem enquanto se agarra ao vôo sem limite da imaginação vive a galgar seus objetivos, 

ao gozo de desprender-se de si e entregar-se aos seus mais puros ou desvarios sentimentos. 

Entretanto, quando já não estiver mais a criar com a sua imaginação, tudo, ele e o mundo, 

perderão a razão de ser, nada mais lhe terá sentido, a vida ao se tornar real demais, poderá 

transformar-se em algo indesejável. Então, tudo se converte em melancolia. 



146 

 

Sonhar algo foi pertinente nas duas narrativas. O sonho de don Quijote foi loucura 

para o mundo, por um lado; por outro, revelou um vigor e um poder do homem em 

transformar o próprio homem. Sob a embarcação imagética criada pelos sonhos, o 

personagem recebe vitalidade para abrir seu próprio espaço, trilhando o longo caminho dos 

mais diferentes desejos. Enquanto o cavaleiro adormeceu em seus sonhos, vivendo-os 

profundamente absorvido pelo universo das leituras realizadas, Riobaldo sonhou em silêncio, 

realizando-os apenas em sua imaginação.  

Assim, procuramos evidenciar a curva constituída nas duas obras. O caminhar de 

incontestáveis tristezas e, ao mesmo tempo, bons momentos trilhados na imaginação traça a 

ambigüidade das obras. A abundância dos vocábulos trabalha o jogo arranjado para o diálogo 

da condição humana. A idéia de desprogressividade costurada no prefixo re, na palavra meio, 

na cantação da melodia de Siruiz e o processo de rememoração do narrador rosiano, 

organizado também com expressões que se apresentam sob o aspecto da incerteza e da 

negação, assinalam as adversidades vividas pelo homem. É-se também visto esse feitio de 

inacabamento na escritura de Quijote. Aqui, as palavras vão igualmente reverenciar a 

travessia do homem em toda a sua vida, consolidando a criação sob o estado melancólico. 

Cervantes criou contações dentro da contação do Caballero. Para isto, vai à 

margem da história de Quijote, puxando outros e mais outros contos, provocando 

interrupções, retardamentos e volteios na narrativa do ex-fidalgo. Além de traçar palavras 

condutoras deste sentido, estará todo o tempo pondo os seus personagens em movimentos de 

espiralamento. Estrategicamente, porém, cria um espaço – a hospedaria – para alavancar o 

estado de espírito de seus personagens melancólicos, exceto o cavaleiro e o seu escudeiro que 

ficaram imunes aos efeitos do lugar. 

Os autores procuraram dizer da vida do homem, vestindo seus personagens pelos 

caminhos da incerteza e da contradição. É aí que o bem e o mal vêm consolidar a condição 

humana, pois a procura incessante da porta certa a entrar, coloca o homem diante de escolhas 

que nem sempre é a mais “correta”. Por isso, nestas duas obras em estudo, a verdade não é 

tida como única e absoluta, mas como uma busca inesgotável que se dá por diferentes 

caminhos, e nem sempre se chega ao final deles.  
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