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RESUMO 

O presente trabalho divide-se em três capítulos, que constituem a 

seguinte estrutura: no primeiro capítulo, analisamos a figura da morte e suas 

características no contexto da obra de Guimarães Rosa, dentro de uma 

tipologia específica, determinando como essa figura surge através de 

“imposição”, “ausência”, “memória” e “ritual”. Com isso, pretendemos abranger 

todas as possibilidades que esse aspecto denota. No segundo capítulo, 

observamos a incidência do espelho como elemento de análise de nosso 

estudo, caracterizando como uma condição estilística pode se tornar uma 

chave de leitura, necessária à interpretação do livro “Primeiras Estórias”. A 

caracterização do espelho como elemento de análise possui uma 

fundamentação teórica que se descortina ao longo de outras obras literárias 

que têm por base o mesmo objeto. Ao estabelecer os pontos em que tais obras 

se aproximam das teorias da especularidade, pretendemos justificar seu uso 

sob nossa perspectiva. 
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ABSTRACT 

This paper is divided into three chapters, which are structured as follows: 

in the first chapter, we examine the figure of death and its characteristics in the 

context of the work of Guimarães Rosa, within a specific type, determining how 

this figure comes through " imposition "," no "," memory "and" ritual. " We intend 

to cover all the possibilities that this aspect denotes. In the second chapter, we 

found the incidence of the mirror as an analysis of our study, characterizing it as 

a stylistic condition can become a reading key, necessary for interpretation of 

the book "First Stories". The characterization of the mirror as an element of 

analysis has a theoretical foundation which stretches out along other literary 

works that are based on the same object. By setting the points where these 

works approach the theories of speculation, we want to justify their use from our 

perspective. 
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INTRODUÇÃO 

  

A obra de Guimarães Rosa constitui-se em objeto de estudo acadêmico 

desde a sua publicação, configurando-se assim uma referência de estudos 

inesgotáveis. Por esse motivo, qualquer estudo sobre os pontos estruturais da 

mesma incorre na possibilidade de repetir conceitos já desenvolvidos e 

apresentados à luz da academia. Nosso objetivo com este trabalho é mostrar 

um aspecto até então de pequena abordagem nos estudos sobre Guimarães 

Rosa, a questão do espelho como recurso narrativo e formal em uma de suas 

obras iniciais, Primeiras Estórias. Ao perceber essa característica no livro 

rosiano mencionado, desenvolvemos uma pesquisa com o intuito de encontrar 

estudos anteriores sobre o mesmo tema. Apesar de existir uma vasta fortuna 

crítica, não foi encontrado nenhum elemento que denotasse um viés 

interpretativo na figura do espelho vinculada à obra em questão. 

O olhar fragmentado e seletivo, centrado na observação de momentos 

significativos e que determina a atmosfera do que não terminou e ainda assim 

se move característica de gênero na narrativa curta, típico para a visão rosiana 

de mundo, como em: “O tempo, em longo trecho, é sempre tranqüilo”, (ROSA, 

p. 66, 1977). “As aventuras não têm tempo, não têm princípio nem fim” 

(LORENZ p. 72, 1983). “A vida da gente nunca tem termo real” (ROSA, p. 454, 

1967). Desse modo, há uma opinião corrente de que as narrativas curtas: 

novelas, contos, estórias e crônicas ocupam um lugar secundário na obra do 

autor, devido à repercussão do romance Grande sertão: veredas, sendo que 

são elas que não apenas prevalecem em termos quantitativos no conjunto da 
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criação rosiana, mas a representam, “por sua condição de possível matriz das 

outras expressões narrativas” (MOISÉS, p. 85, 1997), como sendo sua base, é 

necessário citar também o livro de poemas que é a estréia literária do autor 

mas que o mesmo preferiu relegar ao esquecimento, falamos de Magma, que 

possui intrínseca relação com os elementos estilísticos e estruturais presentes 

nos livros posteriores, notadamente Grande Sertão: Veredas. O autor 

estabelece a importância deste gênero na sua obra: “Não, não sou romancista; 

sou um contista de contos críticos. Meus romances e ciclos de romances são 

na realidade contos nos quais se unem a ficção poética e a realidade” 

(LORENZ, p. 70, 1983). Podemos acrescentar que alguns dos contos de 

Primeiras Estórias, devido à sua atmosfera, são manifestações da presença, do 

motivo, de uma busca do protagonista pela sua realização existencial, da 

mesma maneira como em um conto de realidade fantástica, note-se, por 

exemplo, “Substância”, “Seqüência”, ou “Luas-de-mel”. Os contos em questão 

apresentam marcas de oralidade, encontrando-se assim na fronteira entre a 

literatura e a oralidade. Podemos perceber que se tratam de narrativas 

literárias marcadas pelo “eu” do autor, pois surgiram da imaginação de alguém 

que é ao mesmo tempo narrador e escritor por exemplo, em “O espelho”, 

“Pirlimpsiquice” e “A terceira margem do rio”. 

De certa forma, ainda podemos encontrar características que lembram o 

modelo de oralidade já citado. Sendo que o que remete os contos em questão 

a essa herança oral é a capacidade que nós temos de recontá-las, o que é 

possível por causa o curto tamanho dos contos que facilita a memorização, 

mas, sobretudo, a simplicidade e a concisão que permitem que sejam 
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recontados sem perderem o seu núcleo. Encontramos um viés de ligação entre 

Guimarães Rosa com e o narrador tradicional, benjaminiano (BENJAMIM, 

1980), em que também é possível perceber o espírito moderno em que afloram 

alguns traços do narrador pós-moderno (SANTIAGO, 1989). Com a autoridade 

do narrador, baseada na sua experiência, ele se propõe a transmitir a outros, a 

origem da narrativa e que perpassa uma grande parte das narrativas rosianas. 

Se prestarmos atenção no processo narrativo de Primeiras Estórias, podemos 

observar que o narrador está, na maior parte dos casos, em forma da primeira 

pessoa, desempenhando o papel do protagonista ou atuando como 

personagem secundário. 

É este emprego da primeira pessoa ou no caso de “Partida do audaz 

navegante”, do plural, que torna possível a proximidade que se estabelece 

entre o leitor e o narrador, além de trechos dialogados, como em “A terceira 

margem do rio”, e “O espelho”, que ajudam a criar a atmosfera da oralidade. Os 

narradores dos contos e, em alguns casos, os alter egos do autor propõem-se 

a restabelecer pela memória uma experiência fantástica, esquecida sob as 

camadas do inconsciente, que nos transmitem apenas em contornos, em linhas 

gerais sem explicar e esclarecer, porque nem eles sempre entendem a razão 

do acontecido. Vários dos contos presentes em Primeiras Estórias, aqui 

estudada e analisada de acordo com os contextos explicitados captam, de 

forma, direta, a morte, conceito que, segundo Benjamin, assume lugar de 

destaque na narrativa tradicional. No momento da morte, ou post mortem, é 

que nos contos de Primeiras Estórias a vida se revela na sua totalidade e em 

plena significação, como é o caso de “A menina de lá”, “Os irmãos Dagobé”, 
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“Fatalidade”, “Nada e nossa condição”, “O cavalo que bebia cerveja”, 

“Benfazeja”, “Tarantão, meu patrão”. A narração assume o valor da vivência 

inserida na temporalidade, naquela que aceita com tranqüilidade, resignação e 

culmina na morte, seja ela natural ou violenta como acontece, por exemplo, em 

“Benfazeja” ou em “Irmãos Dagobé”, estabelecendo um diálogo desde o início. 

Por causa de uma distância que se estabelece, no plano ficcional, entre 

o conto e o discurso, ou seja, entre o significante e a sua imagem, a 

experiência surge no momento da sua reconstrução, carregada de desejo de 

mostrar. Sendo lembrado ao mesmo tempo em que é revivido em um processo 

de conclusão, propõe uma abertura que foge à linearidade e remete à 

eternidade. Condicionando uma perspectiva benjaminiana, associada ao 

presente da narrativa. Como forma de ampliar os horizontes de inferências 

sobre a obra de Rosa, não seria difícil detectar em Primeiras estórias as 

marcas de um olhar contemporâneo. É uma maneira de fixar o olhar numa 

perspectiva voltada para o instantâneo e inacabado, lutando contra a morte 

mesmo que seja afastando-se dela ou ignorando-a. É a sabedoria que baseada 

na memória, alimenta-se da ingenuidade e de uma percepção específica. Não 

por acaso, alguns contos rosianos aparecem tendo como protagonistas 

crianças, que impressionam os seres fictícios do enredo com a sua atitude 

espontânea, lúdica e intuitiva diante do real, como é o caso de Nhinhinha, 

Brejeirinha, e do Menino do primeiro e do último conto. 

A vantagem que reside no estudo temático que não possui análises 

anteriores é positiva no que concerne à elaboração de teorias interpretativas do 

mesmo ponto de vista, com a liberdade de não utilizar idéias já existentes ou 
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repetir conceitos que são conhecidos da área de estudos em questão. Há, 

porém, uma possibilidade negativa nesse processo, que é a falta de referências 

bibliográficas sobre o tema do espelho, especificamente, em Guimarães Rosa 

e, mais precisamente, na obra Primeiras Estórias. Apesar, desses aspectos, há 

uma vasta produção bibliográfica sobre o tema do espelho em literatura, 

configurando assim um suporte teórico considerável para a elaboração deste 

trabalho. 

Tomando por base um estudo sobre a obra de Guimarães Rosa e suas 

inflexões no campo teórico, elaboramos uma pesquisa bibliográfica, 

encontrando os subsídios para a configuração deste estudo. No tocante à 

figura do espelho, a pesquisa bibliográfica visa estabelecer os pontos de 

análise entre a duplicação da imagem e suas possibilidades estilísticas numa 

obra de literatura. Como a chave de leitura que julgamos conveniente em 

nosso estudo possui tais características, construímos um processo de análise 

que se fundamenta, sobremaneira, na bibliografia para sua elaboração. 

Ao estabelecer as conexões de ordem estrutural e narrativa que 

empreendemos nesse trabalho, possibilitamos uma abordagem acerca da 

constituição de um processo interpretativo na obra rosiana. Ao mesmo tempo 

em que há uma aproximação entre os elementos que compõem a obra de 

Guimarães Rosa, há também uma análise de uma possibilidade interpretativa 

que se conjuga no mesmo plano de análise do recurso ao espelho. Essa 

possibilidade é dada pela figura da morte, que surge como uma característica 

da narrativa em Rosa, passando a se tornar um elemento de análise literária. 
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O presente trabalho divide-se em três capítulos, que constituem a 

seguinte estrutura: no primeiro capítulo, analisamos a figura da morte e suas 

características no contexto da obra de Guimarães Rosa, dentro de uma 

tipologia específica, determinando como essa figura surge através de 

“imposição”, “ausência”, “memória” e “ritual”. Com isso, pretendemos abranger 

todas as possibilidades que esse aspecto denota. No segundo capítulo, 

observamos a incidência do espelho como elemento de análise de nosso 

estudo, caracterizando como uma condição estilística pode se tornar uma 

chave de leitura, necessária à interpretação do livro “Primeiras Estórias”. A 

caracterização do espelho como elemento de análise possui uma 

fundamentação teórica que se descortina ao longo de outras obras literárias 

que têm por base o mesmo objeto. Ao estabelecer os pontos em que tais obras 

se aproximam das teorias da especularidade, pretendemos justificar seu uso 

sob nossa perspectiva. 

O livro por nós estudado é Primeiras Estórias, que se compõe de vinte e 

um contos, sendo que o principal para nossa análise chama-se “O Espelho”, 

embasando todo o nosso trabalho com suas características. A narrativa linear 

do conto, de princípio, cobre essa premissa. Mas o conto narrado na primeira 

pessoa é cheio de armadilhas. A narrativa linear na primeira pessoa dirigida a 

um contraponto imaterial tira e dá liberdade  

O primeiro capítulo tem como base a análise da fortuna crítica de 

Guimarães Rosa e o quanto seus escritos têm influenciado uma vasta gama de 

trabalhos acadêmicos, como a configuração da linguagem desenvolvida pelo 

autor mineiro no que diz respeito aos neologismos por ele criados, além de sua 
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visão metafísica e transcendental de uma região geográfica até então 

analisada enquanto espaço físico e social. O sertão em Guimarães Rosa 

compreende uma área que excede o território geográfico de Minas Gerais e 

limita-se a vida de cada homem e mulher em sua busca pessoal por 

descobrimento, de si e do mundo que os cerca, disfarçada pela procura da 

felicidade. Dimensiona-se uma relação entre autor e obra, explicitando as 

características mais marcantes do autor e de suas obras. No terceiro e último 

capítulo, concluímos o nosso trabalho com uma análise acerca das várias 

conjecturas resultantes dos elementos expostos e teorizados durante o 

processo da escritura e as conseqüências da interpretação literária exposta ao 

contexto da produção artística rosiana. 

Tanto no segundo capítulo quanto terceiro no, há uma utilização de um 

viés psicanalítico, analisado a partir das teorias de Sigmund Freud e as de 

Jacques Lacan, autores que elaboraram análises em que o domínio do 

imaginário, através do simbólico, alcança, segundo os mesmos, um patamar de 

linguagem. Esse tipo de análise em nosso trabalho tem a função de esclarecer 

alguns pontos acerca da imagem especular e de suas características no plano 

da interpretação literária 

A chave de leitura esclarece que os contos podem ser interligados, não 

através de seus enredos em continuidade aos anteriores, mas sim através de 

suas referências imagéticas com os contos que lhe são simétricos, como é o 

caso dos que surgem na primeira parte do livro, antes do conto central e que 

são a referência para aqueles que aparecem na segunda parte, após o conto 

intitulado “Espelho”. Os referentes que propõem essa similaridade são aqueles 
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que se tornam claros ao se observar em nossa análise que sempre há um 

elemento que aproxima esses dois grupos, tornando-os similares e imagéticos.  
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CAPÍTULO 01 ROSA E A LITERATURA 

 

 Ao abordar um escritor com uma importante gama de livros na literatura 

brasileira e que possui, por conseqüência, uma vasta produção bibliográfica a 

seu respeito, pretendemos desenvolver uma abordagem diferenciada da que 

se tornou ponto pacífico entre os estudiosos de Guimarães Rosa, os 

neologismos e a criação de um aspecto metafísico e transcendental em sua 

obra. Quando citamos a figura da morte e a imagem do espelho como 

referenciais tentamos estabelecer um novo ponto de vista sobre a interpretação 

da obra rosiana, analisando um ponto ainda não explorado pelas várias 

produções acerca de sua obra. 

 As principais teorias sobre a obra de Guimarães Rosa executam 

análises sobre a importância da desconstrução da linguagem e do processo de 

escrita em torno de neologismos. Por apresentar uma vasta fortuna crítica, 

podemos perceber que os trabalhos sobre a produção artística de Rosa 

vinculam o processo criativo do autor a sua capacidade de formar um léxico 

lingüístico, fazendo com que o sertão por ele descrito não seja só o de Minas 

Gerais, mas sim o sertão como lugar de desconhecimento do homem sobre 

sua condição no mundo. Desse modo, o autor propõe que haja uma ligação 

entre o que o homem desconhece de si mesmo enquanto indivíduo e um lugar 

geográfico que é apenas nomeado, mas não é definido. Esse lugar seria o 

sertão colocado como base de seus enredos, mas que só aparentemente pode 

descrito como o interior de Minas, porque sua localização é dentro de cada um, 

parafraseando o próprio Rosa. Dentro desse aspecto utilizamos as palavras da 

professora Dr. Betina da Cunha: 
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A obra de Guimarães Rosa é uma produção exemplar, a confirmar – 
seja no discurso da poesia, seja naquele da narrativa – a função da 
palavra renovada pela imaginação, resguardando uma carga poética 
original e representativa de um universo mental, produtor de imagens 
sensíveis e fascinantes nos seus paradoxos, nas suas 
ambigüidades. ( CUNHA, 2009, p. 38) 

 

 Confirmando esse conceito, acreditamos que a obra de Rosa possui em 

suas ambigüidades a principal característica estilística, porque ao dominar a 

língua e suas inferências, o autor constrói um processo de duplicidade que se 

torna o eixo de temático de seus escritos, variando apenas no tipo de 

abordagem que ocorre em meio ao processo de construção da narrativa. Como 

o autor cria e duplica suas narrativas de modo a torná-las condicionantes, é 

permitido que mais de uma corrente de interpretação se debruce em uma obra 

vasta de referências filosóficas e passíveis de psicanálise. A estrutura dos 

contos e do único romance rosiano remete ao duplo que se tornam muitos pela 

ação da palavra e da linguagem empregada e descrita, pois são esses os 

instrumentos de Guimarães Rosa para estender o interesse por suas obras até 

os dias atuais, a capacidade de serem atuais pelo que possuem de mais 

marcante, o emprego da linguagem como recurso estilístico. Muitas vezes a 

linguagem deixa de ser apenas estilo de escrita e passa a ser personagem da 

narrativa, criando em torno de si um eixo temático que nos leva a interpretação 

da obra. Para ampliar a abordagem sobre esse ponto recorremos à Leyla 

Perrone – Moisés, que nos orienta sobre a multiplicidade da temática de Rosa: 

  

A grande obra literária, portadora de múltiplos saberes, oferece à 
crítica muitas entradas e nenhuma saída definitiva. A leitura 
psicanalítica é apenas uma entre muitas, e a crítica ideal permanece 
sendo aquela capaz de integrar o maior número possível de níveis 
de leitura. (MOISÉS, 1997, p.178) 
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 Por possuir uma abrangência tão vasta no campo da interpretação, a 

obra de Rosa permite que dela se estabeleça uma série de ramificações 

teóricas e interpretativas que levam sempre a um ponto diferente do original 

quando se trata de Guimarães Rosa, mas que permitem que haja uma 

expansão do processo analítico à medida que favorecem o aumento dos 

aspectos abordados por cada um dos conceitos desenvolvidos na análise 

literária de seus escritos. Para cada possibilidade analítica dos contos rosianos 

surge um número maior de condicionantes interpretativos que se utilizam dos 

mesmos para construir uma teia de significantes que abordam, na maioria das 

vezes o fator da linguagem como decisivo para a compreensão de sua 

produção. É como linguagem que as análises multiplicam-se sobre sua obra, 

caracterizando o modo como o processo de análise se codifica em nossa 

perspectiva de trabalho. 

 A análise que se constrói ao longo da análise crítica de Guimarães Rosa 

aponta para a reutilização da língua como elemento de ordem primordial em 

sua constituição, procurando em seus neologismos uma alternativa de 

compreensão de sua escrita como algo de uma forma barroca e cheia de 

signos e significados. Essa característica de sua escritura é apontada por 

alguns estudiosos como uma das marcas da obra do escritor mineiro que mais 

chama a atenção, pois eleva o caráter da linguagem a um processo de 

construção artística, como uma pintura com palavras, um desenho formado no 

papel, mas que se desdobra em nossa capacidade sensorial, como se os sons 

formado pelos neologismos que impregnam as páginas de seus escritos 

pudessem nos remeter a uma condição de percepção de sons que são 
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imagens. Cada página escrita por Guimarães Rosa elabora-se de forma a nos 

envolver em voltas em torno de si mesma, como se construísse em torno da 

narrativa uma teia composta por vários elementos que possuem musicalidade 

em sua construção estilística, o que em prega ao contexto um aspecto mais 

voltado a um desenho que tem cores e sons que só a leitura torna perceptível. 

Para Eduardo Coutinho o viés imagético enquanto obra de arte da literatura de 

Rosa é percebido quando observamos o corte que ele propôs ao confrontar o 

emprego da língua na literatura de sua época, onde: 

  

Partindo do pressuposto de que a linguagem corrente era incapaz de 
representar a realidade em sua dinâmica e seus extratos mais 
profundos por achar-se cristalizada em uma série de clichês e 
fórmulas feitas, (...), Guimarães Rosa rompe peremptoriamente com 
o automatismo dessa linguagem, e, ao explorar as diversas 
potencialidades latentes do signo lingüístico, (...), constrói as suas 
narrativas de maneira altamente poética, penetrando através das 
aparências até o miolo das coisas, e induzindo o leitor a um 
processo de reflexão que só a verdadeira arte tem poder de 
propiciar. ( COUTINHO, 1991, p. 13) 

 

 Dessa maneira, a obra de Rosa alcança um nível artístico mais elevado 

quando exposta às suas principais características estilísticas, que a tornam 

mais completa na medida em que abrangem um contexto mais amplo de 

estudos sobre o tema da linguagem e suas implicações no amplo trabalho 

artístico de Guimarães Rosa em retrabalhá-la como instrumento de ordem 

estrutural em suas narrativas. A linguagem ganha capacidade de definir a 

narrativa, sendo o seu principal vetor para o curso da estória contada por Rosa, 

além de ser o principal elemento de coesão entre o sentido que surge nas 

narrativas rosianas, a linguagem não desempenha o papel coadjuvante no 

processo criativo do autor ela é o principal elemento das narrativas, sejam de 

que tamanho forem e qualquer que seja seu tema. É a linguagem em 
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Guimarães Rosa o principal elemento de estudo nas críticas que se 

desenvolveram até hoje sobre suas narrativas. 

 Muitas vezes falar confunde-se com o narrar e isto nos é apresentado 

através da capacidade do narrador. Tanto a fala da narrativa oral de fatos reais 

como a narrativa escrita de textos fictícios possuem a mesma estrutura básica, 

utilizam as mesmas técnicas e outros fatores em comum, já que o escritor usa 

na escrita marcas de oralidade que permitem ao leitor identificar no texto uma 

realidade lingüística que se acostumou a ouvir e que incorporou em seus 

esquemas de conhecimento. Isto tudo resultado de sua experiência como 

falante, através dos níveis de formalidade encontrados no texto e do 

desempenho lingüístico de seus narradores e personagens. Ninguém melhor 

do que Guimarães Rosa para revelar estas marcas de oralidade em suas obras 

de forma tão expressiva e fidedigna É através da linguagem que se processa 

no plano do coloquialismo a vertente mais típica da escrita rosiana, o emprego 

do diálogo comum do falante típico de regiões rurais com uma carga semântica 

e ortográfica que se aproxima do original. 

 O efeito real se apóia na verossimilhança, tendendo a excluir o 

extraordinário, as incoerências, as ambigüidades. O sistema causa e efeito, é, 

pois, essencial para o encadeamento e a explicação das ações. Ele repousa, 

em maior parte, na psicologia dos personagens, que motiva seus atos, e na 

sua construção como pessoa possível, colhida em séries de acontecimentos 

normalmente comprovava. A construção do efeito realista se baseia em grande 

parte na redução das incertezas e surpresas da história. Ele se baseia 

fundamentalmente na clareza e na justificação do encadeamento das ações, e 

não naquilo que as contesta e interrompe. Tudo isso explica a impressão de 
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previsibilidade freqüentemente sentida. Os personagens são explorados nas 

suas dimensões mais cotidianas. Recebem nomes motivados por conotações 

nacionais ou sociais, às vezes, explicadas no decorrer de cenas típicas. 

Definem-se pela repetição de informações idênticas fornecidas por ocasião de 

suas atitudes privadas ou profissionais. Trata-se de fixar e compreender o 

funcionamento de seres comuns e não de heróis. Desta forma, as distorções 

entre seu ser e seu parecer ou são mais reduzidas ou mais bem explicadas. Os 

personagens podem revelar em seu diálogo estratégias comunicativas ideais, 

surpreendendo-nos pela forma como expressam, simulam ou escondem suas 

intenções; como marcam com suas palavras uma aproximação ou um 

distanciamento de seu interlocutor; como fingem camaradagem ou revelam 

hostilidade. É a linguagem em Guimarães Rosa que estabelece o modo como 

poderemos separar e catalogar cada uma das nuances anteriormente 

apontadas e desenvolver uma caracterização específica para cada texto. No 

caso do texto que utilizamos em nosso trabalho, Primeiras Estórias, há uma 

série de considerações acerca das possibilidades apontadas e que 

apresentaremos como convenientes ao nosso estudo. Como o aspecto telúrico 

enxergado pela Doutora em literatura Ana Paula Pacheco na obra citada em 

que: 

 

A necessidade de um trajeto único, que desvele uma personalidade 
única, está no eixo dos experimentos do narrador rosiano. Temendo 
não ser nada além de repetição, um “desalmado”, ele quer 
despregar-se de uma imagem que desconhece a si mesma; 
(PACHECO, 2006, p. 249) 

 

 Como a narrativa de Rosa cria-se de acordo com a linguagem que os 

personagens passam a buscar em torno da representação criada pelo autor. A 
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linguagem configura-se como elemento de coesão na obra, denotando o 

caráter que ela possui em toda a escrita de Rosa. A forma que esse processo 

ganha em torno da perspectiva da criação literária é que estabelece o modo 

pelo que a análise se torna efetiva. Para o professor Eduardo Coutinho: 

 

O processo de revitalização da linguagem empreendido por 
Guimarães Rosa, uma das linhas mestras de sua empresa artística, 
baseia-se fundamentalmente na utilização do recurso do 
estranhamento (...) e da ruptura da linearidade tradicional e das 
relações de causa e efeito na narrativa, que cedem lugar à 
simultaneidade e à multiplicidade de planos espaciais; (COUTINHO, 
2006, p. 163) 

 

 Assim entendemos que a forma da escrita rosiana compreende um 

processo lento e gradual de construção da palavra como elemento de choque 

entre a linguagem coloquial que aparece em seus escritos e a linguagem que 

se constitui em torno do modelo anterior a ele. Criando um estranhamento, 

como diz Eduardo Coutinho, o autor mineiro o faz através do emprego de 

palavras e termo que pertencem a todas as regiões do globo e que são 

tomadas como do sertão mítico por ele criado pelo que carregam de sentido 

lúdico em suas interpretações. Há uma construção de uma realidade paralela 

na narrativa de Guimarães Rosa, paralelismo que se institui através do 

emprego diversificado da palavra, como um objeto de desestruturação de uma 

realidade anterior à escrita e que permite que o experimentalismo de Rosa seja 

um ponto ao seu favor na constituição de sua obra. Para o professor Eduardo 

Coutinho, a obra rosiana possui: 

 

(...) não só um percuciente labor de ourivesaria, que desconstrói e 
reconstrói  o signo a cada instante, mas também uma reflexão aguda 
sobre a própria linguagem, que se ergue frequentemente como tema 
de suas estórias. É esta reflexão sobre a linguagem que irá permitir 



 

22 

 

(...) que muitos críticos enxerguem seu universo ficcional como um 
sertão construído na linguagem. (COUTINHO, 1991, p. 13) 

 

 Por usar a linguagem como forma estilística, o autor propõe que seja 

feita uma consideração sobre esse fator, pois há uma caracterização da 

linguagem em Rosa que só é perceptível se relacionada ao contexto de sua 

obra, assim aparece o seu processo ficcional totalmente justificável em meio a 

complexidade do emprego de seu léxico. A produção literária de Rosa é 

intrinsecamente relacionada ao emprego da escrita pelo escritor, mas também 

de sua linguagem reelaborada de acordo com a necessidade do processo 

artístico. 

Guimarães Rosa faz isso o tempo todo, fazendo da indeterminação o 

princípio de sua própria linguagem. Para Ana Paula Pacheco ocorre que: 

 

Nos momentos em que mesmo a forma totalizante do mito 
fragmenta-se ou paralisa-se, e a elegia torna-se demoníaca ou riso 
de pares, ou ainda, interrogação plantada na consciência narrativa 
que procura ver o outro, temos, todavia, de par com o esteticismo, as 
contradições – os impasses da história cristalizados como problema 
formal, que, se for possível dizer assim, retiram o mítico de uma 
função apenas mitificante. (PACHECO, 2006, p.260) 

 

Indeterminando sua linguagem, Guimarães Rosa desenvolve uma gama 

de possibilidades para sua obra, todas elas calcadas na interpretação que se 

faz da ambigüidade já notada nesse trabalho como recorrente, para tanto 

encontramos uma série de fatores que levam a esse prognóstico, configurando 

como recurso estrutural uma característica estilística. Desde Mallarmé, com 

seu desejo de escrever um livro sobre nada, que a linguagem se tornou uma 

coisa autônoma, vindo a ser cada vez mais independente do fato real. Melhor 

dizendo, ela torna-se o fato real. O uso do enfileiramento de partículas de 
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orações através de amálgamas de vocábulos isolados, bem como por meio de 

justaposições de palavras provenientes de diversas línguas e regiões 

(elementos lingüísticos indígenas do tupi-guarani com o português, por 

exemplo) faz com que a riqueza da arte de Rosa derive das experiências no 

campo semântico e sintático que acabam por se constituir como uma reflexão 

sobre a própria insuficiência da nossa linguagem tradicional. Antigamente o 

romancista procurava estabelecer, desde o início, uma impressão de realidade, 

multiplicando dados e datas, que pudessem contribuir para dar ao seu relato o 

caráter de cópia da realidade. No romance moderno, o mundo desintegra-se 

porque a linguagem também se desmorona do seu sentido habitual. Como 

forma de exemplificar esse ponto de inferência na obra de Rosa, recorremos à 

Betina Cunha para quem: 

 

A palavra, no discurso literário, passa a ser desligada de seu uso 
prático e concentra um novo estado no qual o processo de 
sinificação conta mais que o sentido ou coisa significada, 
materializando um novo objeto da linguagem: a imagem, a metáfora. 
(CUNHA, 2009 p. 24) 

 

Como forma de exemplificar os conceitos por nós expostos, a partir de 

agora será estabelecido um apanhado sobre as duas principais obras do autor 

e que elementos as unem ao nosso objeto de estudo, os contos do volume 

Primeiras Estórias, que condensam em menor ou maior grau as possibilidades 

analíticas trazidas à tona pela fortuna crítica de Rosa utilizaremos uma ordem 

cronológica para as obras e após faremos uma comparação com o nosso 

objeto de estudo, citando aproximações e distanciamentos. 

Publicado pela primeira vez em 1946, Sagarana constitui uma obra-

prima da produção rosiana, uma obra introdutória da prosa literária atingida 



 

24 

 

pelo autor. Sagarana promove uma total renovação do regionalismo brasileiro. 

Quando o livro foi publicado, promoveu um tipo de aproveitamento da 

linguagem regional em que Guimarães Rosa cria uma complexidade maior 

para a representação desse aspecto. Unindo o idioma brasileiro com a matriz 

européia, o que pode ser observado no próprio titulo da obra, Sagarana, que 

vem de "SAGA", radical de origem germânica, que significa “canto heróico”, e 

"RANA", língua indígena, que significa “à maneira de”. 

São nove contos ou novelas, que descortinam o universo da linguagem 

regional à maneira de Guimarães Rosa e recriam, na ficção, a vida de 

personagens saídos de um possível interior de Minas Gerais. A grandeza 

dessas produções narrativas não está apenas no cenário, ou na linguagem, 

mas presos à riqueza da experiência humana traduzida através de 

personagens que parecem, em certos momentos, vencer suas fraquezas para 

entrar para um processo de transcendência. Dentro desse mundo regional, a 

paisagem integra-se ao homem, delirando junto com ele (Sarapalha), servindo 

de itinerário sensorial à sua cegueira (São Marcos), servindo de caminho e 

descaminhos (Duelo), mostrando seus avisos e perigosos (O Burrinho Pedrês) 

bem como instrumentalizando, através do trabalho, a possibilidade de 

ascensão ao plano do divino (A hora e vez de Augusto Matraga). 

O processo mimético atinge a produção meticulosa, recriando detalhes 

insignificantes da natureza, no sentido de capacitar a universalização, ou seja, 

de inventar uma natureza além do espaço natural e emprestar ao cenário 

geográfico características universais. Não são esquecidos os valores espirituais 

do homem comum desse sertão mítico, que se igualam e traduzem aos valores 

comuns dos homens de qualquer tempo ou espaço, consagrando a travessia 
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humana do viver. As crendices deixam, assim, seu espaço restrito para 

tocarem a intuição universal de uma fé que ultrapassa fronteiras, colocando os 

sentimentos religiosos como os de uma cadeia metafísica, igualando os 

homens através de sua força interior. O que circunda o pensamento rosiano de 

que o destino inexorável nasce das atitudes humanas e da força diária 

empregada na sua condução. O narrador dos contos de Sagarana muitas 

vezes caracteriza como folclóricas as histórias que conta, inserindo nelas 

quadrinhas populares e dando-lhes um tom épico e/ou de histórias de fada. Por 

exemplo, temos o "Era uma vez" que inicia o conto O burrinho pedrês (Era um 

burrinho pedrês). Neste conto, assim como em Conversa de bois e em A volta 

do marido pródigo, os animais se transformam em heróis, questionando o 

saber dos homens com o seu suposto não - saber. As histórias e desenrolar 

dos fatos prendem-se a um sentido ou moral, à maneira das fábulas. As 

epígrafes que encabeçam cada conto condensam sugestivamente a narrativa e 

são tomadas da tradição mineira, dos provérbios e cantigas do sertão. 

O romance Grande Sertão: Veredas é considerado uma das mais 

significativas obras da literatura brasileira. Publicada em 1956, inicialmente 

chama atenção por sua dimensão – mais de 600 páginas – e pela ausência de 

capítulos. A obra, considerada a mais importante da carreira do escritor 

mineiro, é elogiada pela linguagem e pela originalidade de estilo presentes no 

relato de Riobaldo, ex-jagunço que relembra suas lutas, seus medos e o amor 

reprimido por Diadorim. Guimarães Rosa fundiu nesse romance elementos do 

experimentalismo linguístico da primeira fase do modernismo e a temática 

regionalista da segunda fase do movimento, para criar uma obra única e 

inovadora. O foco narrativo de Grande Sertão: Veredas está em uma primeira 
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pessoa. Riobaldo, na condição de rico fazendeiro, revive suas pelejas, seus 

medos, seus amores e suas dúvidas. A narrativa, longa e labiríntica, por causa 

das digressões do narrador, simula o próprio sertão físico, espaço onde se 

desenrola toda a história. 

A obra, na verdade, apresenta o diálogo entre Riobaldo e um 

interlocutor, que não se manifesta diretamente. Portanto, só é possível 

identificá-lo e caracterizá-lo por meio dos próprios comentários feitos pelo 

narrador. Duas grandes guerras são narradas em Grande Sertão: Veredas. A 

primeira é protagonizada pelos líderes Joca Ramiro, Sô Candelário, Titão 

Passos, João Goanhá, Ricardão e Hermógenes contra Zé Bebelo e os 

soldados do governo. Apanhado, Zé Bebelo é julgado pelo tribunal composto 

dos líderes citados, dos quais Joca Ramiro é o chefe supremo. Hermógenes e 

Ricardão são favoráveis à pena capital. No fim do julgamento, porém, Joça 

Ramiro sentencia a soltura de Zé Bebelo, sob a condição de que ele vá para 

Goiás e não volte até segunda ordem. Nesse ponto, a primeira guerra chega ao 

fim. A paz, então, estabelece-se em todo o sertão. Até que, depois de longo 

período de bonança, aparece um jagunço chamado Gavião-Cujo, desesperado, 

e anuncia: “Mataram Joca Ramiro!...” Começa, então, a segunda guerra, 

organizada sob novas lideranças: de um lado Hermógenes e Ricardão, 

assassinos de Joca Ramiro e traidores do bando; de outro, Zé Bebelo – que 

retorna para vingar a morte de seu salvador, chefiando o bando de Riobaldo e 

Diadorim – com os demais chefes. 

A segunda guerra termina no fim do romance, na batalha final no 

Paredão, na qual morre Hermógenes. Nessa narrativa, pode haver dificuldade 

de compreensão sobre a passagem do tempo. O motivo são as estruturas do 
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romance, que não se divide em capítulos, e a narrativa em primeira pessoa, 

que permite digressões do narrador, alternando assim o tempo da narrativa. No 

entanto, podemos dividir a obra, segundo alguns fatos marcantes do enredo, 

para facilitar a leitura: introdução dos principais temas do romance: o povo; o 

sertão; o sistema jagunço; Deus e o Diabo; e Diadorim. Nesse primeiro 

momento, Riobaldo introduz também a figura do interlocutor, que, como foi 

citado, não aparece diretamente na obra. Inicia-se in medias res, ou seja, no 

meio da narrativa. Durante a segunda guerra, Riobaldo e Diadorim, chefiados 

por Medeiro Vaz, tentam vingar a morte de Joça Ramiro. A narrativa retorna à 

juventude de Riobaldo, quando ele conheceu o “menino Reinaldo”, e, para o 

desespero de Riobaldo, que não sabe nadar, ambos atravessam o rio São 

Francisco numa pequena embarcação. – conflito entre Riobaldo e Zé Bebelo, 

no qual esse último perde a chefia, e Riobaldo-Tatarana é rebatizado como 

“Urutu Branco”. 

A partir de então, Riobaldo retoma o fio da narração do início, contando 

ao interlocutor seu casamento com Otacília e como herdou as fazendas do 

padrinho. Ele termina sua narrativa com a palavra “travessia”, que é seguida 

pelo símbolo do infinito. O espaço geral da obra é o sertão. Os nomes citados 

podem causar estranheza e confundir os leitores que desconhecem a região. É 

preciso entender, no entanto, que essa confusão criada pelos diversos nomes 

e regiões é proposital. Ela torna o enredo uma espécie de labirinto, como se 

fosse uma metáfora da vida. A travessia desse labirinto, por analogia, pode ser 

interpretada como a travessia da existência. 

Podem ser listados alguns espaços da narrativa em que importantes 

ações do enredo se desenvolvem. Como o local da travessia do rio São 
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Francisco, onde Riobaldo e Reinaldo/Diadorim se conhecem, o espaço onde o 

bando liderado por Zé Bebelo fica preso, cercado pelo bando de Hermógenes, 

depois de cair em uma tocaia. Esse episódio da Fazenda dos Tucanos é 

marcante, por causa da sensação de claustrofobia descrita no texto. Preso na 

casa da fazenda por vários dias, o grupo liderado por Zé Bebelo é alvejado 

pelos inimigos. O local da tentativa frustrada de travessia do bando de Medeiro 

Vaz (segunda parte) e conseqüente retirada. A fazenda de Riobaldo, localizada 

na beira do rio São Francisco, “a um dia e meio a cavalo”, no norte de 

Andrequicé. O espaço da batalha final, onde Diadorim morre e termina a 

guerra. As Veredas Mortas, que se torna o local do possível pacto de Riobaldo. 

Acreditamos que essas duas obras dão o sentido de proximidade e de 

semelhança com o nosso objeto de estudo, pois trazem as considerações que 

aparecem como sendo determinantes no processo criativo de Guimarães Rosa, 

como é caso do uso da linguagem como referencial teórico e da sua 

capacidade de reinterpretar contextos e situações comuns como se fossem 

momentos de elevação metafísica. Outro ponto que merece destaque é a 

caracterização de uma reprodução especular das narrativas com o objetivo de 

passar a sensação de que se está num labirinto, de espelhos, que reproduzem 

ao infinito, todas as características que tornaram a obra do escritor reconhecida 

como elemento de alto valor artístico. Como nos explica o professor Rui 

Mourão, essa oralidade presente nas obras citadas e na que é nosso objeto de 

estudo é uma característica estilística em Guimarães Rosa porque: 

 

Colocando como meta e fim da sua aventura pelo mundo das 
palavras, a expressão geográfica e humana cujo conhecimento 
ajudaria poeticamente a aprofundar até os limites da iluminação 
metafísica – o sertão – o ficcionista mineiro incorporou uma forma de 
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estruturação narrativa que teve começo em pleno domínio da 
oralidade. (MOURÃO, 1997, p.252) 

 

Entendemos que esse é o legado e a definição da obra de Guimarães 

Rosa, o uso da oralidade constituída como linguagem de uma multiplicidade 

interpretativa. Ao se colocar em união com a palavra escrita, essa oralidade 

cria uma dimensão que nenhum não- ser comporta. 
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CAPÍTULO 02 - O ESPELHO 

 

Como se constitui em uma configuração da realidade através de uma 

representação de uma imagem que esta produz, o espelho tem participação no 

campo literário de forma muito intensa, por causa de suas inflexões no campo 

do sentido e da inversão provocada pela imagem. Outra configuração 

importante de seu uso literário é sua capacidade de destituir de sentido os 

planos da realidade e do imaginário, colocando-os em um mesmo patamar 

narrativo. Ao propor um capítulo dedicado a esse tema, esperamos esclarecer 

as principais características desse elemento dentro de nossa análise, 

destacando a influência dessa estilística na obra de Guimarães Rosa. É como 

espelho que o livro Primeiras Estórias se estabelece no plano da análise 

literária interposta aqui por nosso trabalho, pois sua estrutura remete a um 

espelho físico dentro do livro, surgido exatamente no conto “O espelho” e que 

remete ao leitor, a partir dele, que os contos posteriores e anteriores ao mesmo 

são, na verdade, modulações especulares uns dos outros. 

Como numa casa de espelhos de parque de diversões, o que se vê são 

espectros que se reproduzem ad infinitum, como se o conto que aparece, não 

por acaso, no meio físico do livro, fosse o espelho que determina o quão de 

semelhanças existem entre os contos anteriores e posteriores a ele. O espelho, 

considerado uma das maiores invenções de todos os tempos, dentre outras 

utilidades óticas tornou possível ao ser humano se observar como os outros o 

vêem. Objeto raro até o Renascimento, quando surgiram os espelhos de vidro 

fabricados em Veneza. Em lendas espalhadas pelo mundo descobrimos 

espelhos com poderes sugestivos, mágicos e míticos. Em mitos amplamente 



 

31 

 

difundidos o espelho aparece fatalmente na forma de um lago tranqüilo para 

Narciso e, não menos fatal como o escudo polido de Perseu voltado para 

Medusa. 

Antes do objeto de vidro laminado com prata - o nosso atual espelho - 

existiam somente superfícies especulares - água ou metal polido. Na natureza 

o espelho só existe enquanto líquido, e este, para ser reflexivo deve estar em 

algum recipiente ou depositado no chão qual uma poça d'água, ou como um 

lago. O líquido só é reflexivo na horizontalidade; o movimento de uma queda 

d'água não permite a reflexão. Assim, antes da invenção dos espelhos, o ser 

humano não corria o risco de confundir alguma imagem verticalmente 

duplicada na natureza. 

Voltemos aos espelhos renascentistas que reproduziam uma imagem 

mais nítida. Ao se observar, o artista tem uma imagem mais fiel de si, mas 

infelizmente ainda não consegue fixar esta imagem numa fotografia - que só 

surgiria 300 anos depois. Nesta tentativa, o artista reproduz o que vê com 

maior ou menor fidelidade, surgem então os primeiros auto-retratos da pintura. 

Imediatamente após sua invenção, o espelho, de alguma forma ou de outra, faz 

parte da história da arte ocidental. A representação clássica - mimética - 

buscava em uma superfície opaca (a tela da pintura) dar a ver a realidade de 

forma tão perfeita, reproduzida por um espelho. Além de facilitar os auto-

retratos, o espelho aparece representado como objeto em pinturas e 

posteriormente nas próprias obras como superfícies reflexivas. 

A interpretação desse elemento analítico, o espelho, se configura 

enquanto realidade narrativa dentro do nosso objeto de estudo e da figura do 

espelho em si é observada na literatura em geral como estilística e 
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interpretativo é a vinculação que pretendemos estabelecer daqui por diante, 

esclarecendo as relações entre literatura e a imagem especular. Tomaremos 

por base as obras em que o espelho é estudado na forma de elemento da 

narrativa e aquelas em que o mesmo consegue ser descrito como ponto de 

inflexão social e literária. Para ser mais claro, acreditamos que a obra O retrato 

de Dorian Gray, de Oscar Wilde pode ser útil pelo que possui de relação com o 

tema descrito, já que o espelho enquanto elemento da narrativa constitui-se 

fator determinante para a análise da obra, apontando as relações entre os 

personagens e o que o processo social de representação do real incute dentro 

da literatura mundial. Já Umberto Eco e o seu Sobre os espelhos, nos dá a 

medida que essa peça de vidro, tão presente em nossas vidas, estabelece com 

o homem enquanto ser social e filosófico, destacando suas características 

físicas e metafóricas enquanto signo e imagem.Temos ainda o conto de 

mesmo nome que pertence à obra de Machado de Assis e que constrói 

relações similares com as de Guimarães Rosa, mesmo que por vias 

diferentes.Há ainda o espelho que fundamenta todo um livro, como elemento 

da narrativa, que é o espelho do livro de Lewis Carol, Alice no País das 

Maravilhas De posse desses e de outros requisitos de cunho interpretativo, 

buscamos relacionar nosso objeto de estudo com o contexto literário do qual 

faz parte, possibilitando uma análise concentrada sobre o modo como o 

espelho em si permite que analisemos a obra de Guimarães Rosa. 

O processo de construção do livro rosiano passa pela estruturação de 

um conjunto de contos, que, aparentemente, não possuem relação narrativa 

entre si, mas que se observados após a leitura do conto que fica no meio do 

livro, percebemos que há sim uma relação. A relação que se estabelece entre 
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esses contos é a de similaridade, oriunda da representação que os últimos dez 

contos possuem com relação aos dez contos anteriores de “O espelho”, essa 

similaridade é percebida a partir da análise que se faz de cada conto em 

separado e do seu constituinte imagético que é reconhecido na segunda parte 

do livro. A segunda parte é por nós nomeada como sendo aquela que reúne os 

dez contos posteriores a “O espelho”, dentro do livro rosiano não há nenhuma 

especificação de partes ou divisões de estilística, para facilitar a exemplificação 

dos conceitos por nós abordados foi que denominamos de primeira e segunda 

partes os conjuntos de contos separados pelo conto divisor. 

Como um espelho sempre reflete a imagem de um ponto de vista 

inverso ao que ela realmente está posicionada, da mesma maneira os contos 

de Rosa presentes no livro são vistos de acordo com o ponto de vista 

empregado na leitura, se nós observarmos os dez últimos, são semelhantes 

aos dez primeiros, só que posicionados, do ponto de vista da narrativa, em 

enfoques diferentes, cada um ao seu modo aborda o tema do anterior, só que 

de uma maneira em que dá a impressão ao leitor de ser visto de outro ângulo. 

Da mesma forma que num espelho a visão do espectador é manipulada pela 

imagem ao posicionar o reflexo em um ponto inverso ao real que é produzido 

pela figura que está diante do espelho, no livro de Rosa acontece o mesmo, 

pois os contos são, no tocante à narrativa, diametralmente opostos entre si. 

Tornam-se assim, reflexos uns dos outros, como num espelho, mostram aquilo 

que julgávamos como o lado certo sendo o seu errado. 

Nesse contexto é perceptível a relação que se estabelece entre o 

espelho e o livro rosiano, pois aquele é o ponto de análise da obra que este se 

expressa. Ao surgir com o nome de espelho no meio do livro, as figuras do 
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espectro e do semelhante passam a se tornar ponto de inflexão, pois exprimem 

com precisão o papel que desempenham no contínuo das narrativas contidas 

no livro. O que pode se apreender desse processo é uma abordagem do 

espelho enquanto elemento de análise, dada sua importância como elemento 

não só estilística como também estrutural do livro Primeiras Estórias, já que 

compreende o processo de formação da narrativa e do contexto do livro como 

um todo. Relacionando os pontos que especificamos anteriormente, 

pretendemos construir uma análise da obra a partir de um ponto específico, 

mas que é fundamental em seu conjunto, que a figura do espelho e suas 

implicações no modelo interpretativo que condicionamos dentro de nosso 

trabalho. 

Representando os contos de forma especular, o autor propõe que haja 

uma relação entre eles, determinado pela repetição dos temas abordados em 

meio a uma releitura de cada conto da primeira parte, abordando estes como 

se fossem os mesmos contos, vistos de forma diferente, por ângulos diferentes, 

como fica claro no primeiro e último contos do livro, onde os personagens são 

muito semelhantes, a situação narrativa tem muitas características que 

aproximam os dois, mas o contexto em que cada um dos personagens 

principais, que podem perfeitamente ser o mesmo, é sensivelmente diferente, 

pois o garoto do primeiro conto vai a uma viagem ao centro do Brasil para não 

estar presente quando sua mãe morrer, já o segundo faz uma viagem para 

esse mesmo planalto central apenas para se distrair, como se estivesse 

voltando a esse lugar a passeio. 

No primeiro conto do livro, o garoto que é o personagem principal, viaja 

ao lugar em que vai ser erguida Brasília como forma de fugir à realidade que 
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lhe seria dolorosa, a perda de sua mãe; já o garoto do último conto do livro 

visita esse mesmo local após a cura de sua mãe e, conseqüentemente, à não 

realização da morte desta. Encontramos o exemplo mais claro do nosso ponto 

de vista interpretativo, que é a configuração da obra como um espelho a partir 

do conto que leva esse nome. Essa possibilidade pode ser observada ao longo 

de toda a obra, pois há para cada conto da chamada primeira parte, um 

referente imagético na segunda, permitindo que entre os dez primeiros e os 

dez últimos contos do livro, haja essa relação. Como reflexo cada conto que 

aparece após o meio do livro possui uma ligação simbólica com o seu 

constituinte da primeira parte, que nós identificamos como sendo um ponto de 

referência que surge em meio a esse conjunto de imagens, de representações 

multiplicadas pelo movimento que a leitura proporciona no texto, de sempre 

aumentar o número de possibilidades de análise no contexto da obra, 

produzindo novas imagens metafóricas à medida que novos espectros são 

criados enquanto representação do real, configurado como uma linguagem que 

se vale do simbólico para poder se estruturar como prática. Sendo assim, 

utilizamos Eco para quem: 

 

Se as imagens do espelho tivessem que ser comparadas às 
palavras, essas seriam iguais aos pronomes pessoais: como o 
pronome eu, que se eu mesmo pronuncio quer dizer "mim", e se uma 
outra pessoa o pronuncia quer dizer aquele outro (ECO,1989: p. 21). 

 

É a linguagem que define o processo de leitura no qual é elaborada, 

exprimindo o principal elemento da imagem, que é o duplo como processo de 

constituição da realidade fragmentada de cada conto. Como cada conto tem 

uma continuidade que surge em meio ao processo narrativo, a linguagem é que 
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determina que o duplo que surge pelo espelho seja multiplicado pela sua ação, 

a da linguagem, enquanto elemento de coesão das narrativas de Primeiras 

Estórias. O espelho da narrativa rosiana é identificado pela linguagem, que 

exprime as principais características da imagem especular através da 

interpretação que se faz das narrativas contidas no livro e como estas são 

reproduzidas após o surgimento do espelho enquanto narrativa em si. Desse 

modo, há uma aproximação entre o signo espelho e sua função dentro do 

texto. Enquanto signo representa o que possui de especular na narrativa 

rosiana, multiplicando os contos pela sua aparição ao longo das vinte e uma 

estórias do livro. Da mesma maneira, a presença física de um espelho 

estilística e estrutural nos obriga a aceitar que existe um reflexo dentro da 

imagem produzida pela leitura, que é a reprodução de aspectos dos primeiros 

dez contos nos dez últimos, efeito esse produzido pela presença de um conto 

intitulado “O espelho”. 

Para o nosso trabalho, encontramos o viés de estudo localizado no limiar 

entre a representação de uma metáfora introduzida no texto pela sua 

insinuação como elemento cênico, no caso a morte, e de uma presença nítida 

que surge após o término da leitura do livro, que é a figura do espelho como 

estilística e linguagem. Entendendo que há um processo de construção da 

interpretação produzido pela leitura e de suas sucessivas inflexões no campo 

semântico, acreditamos que a imagem do espelho vigora como sendo um dos 

requisitos primordiais para a análise do conjunto de contos em questão. Para 

Barthes, dentro desse contexto de análise há uma forma de interpretação em 

que: 
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O objeto é polissêmico, isto é, oferece-se facilmente a várias leituras 
de sentido (...). Em outras palavras, cada homem tem em si, por 
assim dizer, vários léxicos, várias reservas de leitura, segundo o 
número de saberes, de níveis culturais de que dispõe. Todos os 
graus de saber, de cultura, e de situação, são possíveis perante um 
objeto ou uma coleção de objetos (BARTHES, 1987. p.178) 

 

 Então, é o modo de interpretar o objeto, no caso o espelho que vai 

determinar como estamos entendendo sua presença e sua função no contexto 

abordado, criando a impressão de que este é apenas uma nuance a ser notada 

e não uma possibilidade de chave de leitura para o nosso modelo em questão. 

Ao criar um livro como Primeiras Estórias, Guimarães Rosa condiciona o 

encontro e a repetição da imagem de estória no mesmo livro, fazendo com que 

a da escritura, o começo é fim e é ao mesmo tempo começo, se constitue 

como o ser mítico que devora a própria cauda, umas das imagens caras à 

literatura de Guimarães Rosa, como representação do infinito. Visitando a 

imagem daquilo que é devorado para, então, ressuscitar, o livro de Rosa 

promove através da representação a união entre o começo e o fim da narrativa 

para então estabelecer algo novo, desperto pela leitura, estabelecido pela 

interpretação que se faz em cada uma das vinte e uma estórias do livro. A 

imagem do que se forma pela destruição de si mesmo é recorrente, pois 

aparece como mote para as estórias contidas no livro rosiano, além de 

constituir uma das nuances da possibilidade interpretativa vinculada ao espelho 

em nosso trabalho. 

A partir da leitura do conto “O espelho”, percebemos que há uma quebra 

com relação ao restante do livro no qual está incluso, pois em toda a obra 

Primeiras Estórias surgem enredos baseados em um contexto 

predominantemente rural. O que ocorre com o conto citado é o oposto, 
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iniciando-se com uma narrativa de trânsito, em que o personagem principal 

inicia sua estória relatando que: “Foi num lavatório de edifício público,” onde 

ocorreu a experiência que determina o conteúdo do conto. A presença do 

espelho, a nosso ver, não se resume apenas a sua inclusão como uma das 

estórias do referido livro. Há uma estrutura em espelho que pode ser percebida 

a partir do conto com o mesmo nome, que provoca uma similaridade entre as 

dez narrativas que o precedem e as dez que são posteriores a ele. Desse 

modo, o espelho seria uma configuração estilística no livro, permitindo que o 

leitor perceba essa característica ao reparar que existe um conto que 

proporciona a semelhança dos que vem após ele. Esta semelhança é do ponto 

de vista da similaridade das narrativas, que passam a apresentar pontos de 

vista especulares em torno de elementos que são comuns aos dois grupos de 

narrativas, postas em relação de representatividade pela reprodução de alguns 

de seus pontos. 

Acreditamos que é possível estabelecer uma relação entre o conto “O 

espelho” e os demais contos do livro Primeiras Estórias através de uma 

imagem especular produzida pelo conto central e refletida nos demais. Essa 

imagem especular pode ser multiplicada na medida em que cada conto 

encontra-se com um referente similar dentro do livro. O único que não possui 

referente, mas que pode, ao mesmo tempo, representar a todos no contexto da 

obra rosiana é o conto central que destacamos como cerne do presente 

capítulo. O espelho presente no livro é um espelho estilístico e metafórico, que 

apresenta uma série de nuances desenvolvida de acordo com o emprego da 

narrativa em sua configuração estrutural. Do mesmo modo que o espelho 

permite-nos interpretar o texto de acordo com sua imagem refletida, 
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desconcentrando o leitor no que diz respeito a inverso, reverso e como essas 

imagens interagem compondo o conjunto da obra,  

O inverso seria a configuração dos contos como uma imagem retratada 

de outra de forma especular, como se fosse o reflexo invertido desta. O reverso 

seria a maneira de interpretar a leitura do livro de Guimarães Rosa, pela união 

entre o fim e o começo como sendo os dois, início e término de uma mesma 

linguagem que se efetiva na manifestação da imagem que o espelho reproduz 

em torno do objeto real, uma narrativa em que a morte é constante, assim 

como a figura do espelho. Ao apontar esses questionamentos, entendemos 

que haja um processo de construção de uma realidade a partir do confronto 

entre o que é real e o que é imagem, dentro da narrativa, estabelecendo um 

terceiro elemento pela composição entre o que representação e realidade. 

A principal conseqüência desse fato é que a narrativa ganha em se 

multiplicar através da interpretação que dela obtemos com o modelo citado, 

para tanto utilizemos as palavras do próprio Rosa para exemplificar nossas 

idéias acerca do tema em questão: 

 

Fixemo-nos no concreto. O espelho, são muitos, captando-lhe as 
feições; todos refletem-Ihe o rosto, e o senhor crê-se com aspecto 
próprio e praticamente imudado, do qual lhe dão imagem fiel. Mas - 
que espelho? Há-os "bons” e "maus", os que favorecem e os que 
detraem; e os que são apenas honestos, pois não. E onde situar o 
nível e ponto dessa honestidade ou fidedignidade? Como é que o 
senhor, eu, os restantes próximos, somos, no visível? O senhor dirá: 
as fotografias o comprovam. Respondo: que, além de prevalecerem 
para as lentes das máquinas objeções análogas, seus resultados 
apóiam antes que desmentem a minha tese, tanto revelam 
superporem-se aos dados iconográficos os índices do misterioso. 
Ainda que tirados de imediato um após outro, os retratos sempre 
serão entre si muito diferentes. Se nunca atentou nisso, é porque 
vivemos, de modo incorrigível, distraídos das coisas mais 
importantes. E as máscaras, moldadas nos rostos? Valem, grosso 
modo, para o falquejo das formas, não para o explodir da expressão, 
o dinamismo fisionômico. Não se esqueça, é de fenômenos sutis que 
estamos tratando. (ROSA, 1977, p. 61) 
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Dessa maneira, fica claro o direcionamento que o autor propõe ao seu 

texto, em que o espelho é uma chave de leitura, não só para o conto, como 

também para o livro em si. A capacidade dessa chave de leitura reside no 

aspecto que ela possui de dimensionar a realidade da narrativa dentro de uma 

forma paralela de si mesma. A principal conseqüência desse fato é a forma de 

um livro dentro de outro, que nos une a um processo de construção da análise 

literária através da repetição que se faz durante a leitura do livro rosiano. Da 

mesma maneira que o espelho representa, ele pode ser uma maneira de 

estabelecer uma desconstrução da realidade que se torna ideal. Ao propor a 

deformação dessa mesma realidade através de um ponto de impacto na 

narrativa, que também pode ser considerada uma chave de leitura, o autor 

exprime o objetivo primordial de seu trabalho, demonstrar como estão divididos 

os principais pontos de um mesmo plano. Como modelo analítico desse 

processo nós temos: 

 

Se sim, a "vida" consiste em experiência extrema e séria; sua técnica 
- ou pelo menos parte - exigindo o consciente alijamento, o 
despojamento, de tudo o que obstrui o crescer da alma, o que a 
atulha e soterra? Depois, o "salto mortale"... - digo-o, do jeito, não 
porque os acrobatas italianos o aviventaram, mas por precisarem de 
toque e timbre novos as comuns expressões, amortecidas... E o 
julgamento-problema, podendo sobrevir com a simples pergunta: - 
"Você chegou a existir?" (ROSA, 1977, p. 68) 

 

A possibilidade de um espelho possuir uma dimensão estética e 

estrutural de uma obra reside no fato de que esta é uma forma de construção 

que requer uma grande atenção aos detalhes que são intrínsecos à obra, 
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detalhes que irão permitir ao leitor entender essas nuances estilísticas de 

acordo com o processo de leitura que emprega. A característica de função e 

chave de leitura pode ser percebida em alguns trechos como: 

 

São coisas que se não devem entrever; pelo menos, além de um 
tanto. São coisas, conforme pude distinguir, muito mais tarde – por 
último – num espelho. Por aí, perdoe-me o detalhe, eu já amava – já 
aprendendo, isto seja, a conformidade e a alegria. E... Sim, vi a mim 
mesmo, de novo, meu rosto, um rosto; não este, que o senhor 
razoavelmente me atribui. Mas o ainda-nem-rosto – quase delineado, 
apenas – mal emergindo, qual uma flor pelágica, de nascimento 
abissal... E era não mais que: rostinho de menino, de menos-que-
menino, só. Só. Será que o senhor nunca compreenderá? (ROSA, 
1977, p.68) 

 

Desse modo, fica claro que o processo de leitura fará a dimensão de 

chave na interpretação do texto rosiano através das características de 

linguagem que o mesmo possui, estabelecendo as conexões necessárias para 

uma interpretação mais apurada dessas relações entre linguagem e 

significantes. Essas características não aparecem apenas nesse conto, como 

já explicitamos ao longo de nosso trabalho, são características que surgem ao 

longo do livro e compõem um processo especular pelo que possuem de 

semelhantes em alguns pontos e de simétricos em outros, estabelecendo 

assim uma unidade ao longo do livro inteiro. A unidade a qual nos referimos se 

estabelece na possibilidade de entendermos a função estética do espelho na 

obra em conjunto com sua função estrutural. Enquanto que a primeira 

proporciona a beleza da repetição dos temas como imagem, fazendo com que 

a multiplicação leve sempre, como em um caleidoscópio, a novas imagens, a 

segunda permite que se crie uma chave de leitura baseada na concatenação 

das estórias do livro, que se unem pela imagem representada pelo espelho, 

como se a partir do que é que se constrói realmente o sentido do livro, 
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estabelecendo uma nova obra dentro da que já existia, mas só revelada pela 

leitura e que torna possível tais inferências sobre a obra do escritor mineiro. 

Ao construir relações entre cada um dos contos do livro, mas de uma 

forma em que só seja perceptível pela presença de um mote contínuo, a 

representação pelo espelho, o autor determina várias possibilidades de 

interpretação que se sustenta na leitura que é feita de formas diferentes ao 

longo do livro. Até a primeira metade, que compreende os dez primeiros 

contos, a obra apresenta-se como uma reunião de contos que possuem na 

relação do homem com a natureza e naquela que estabelece consigo e os 

outros homens sua base narrativa, da segunda metade em diante o que 

acontece é que o leitor vai percebendo que há uma relação que reside na 

semelhança entre os contos da primeira e da segunda parte, semelhança dada 

pela repetição de algumas características que aproximam as estórias como se 

essas fossem continuações do mesmo tema, só que em planos diferentes, 

dando a dimensão de espelho que queremos estabelecer. 

A chave para esse processo seria justamente o conto que leva o nome 

de “O espelho”, localizado entre as duas partes do livro e que permite que haja 

essa leitura. Como e fosse posto propositalmente para dar essa idéia de 

representação da imagem que surgiu ao longo da primeira parte, o conto cria a 

simetria entre as duas partes pelo que estas possuem de semelhanças em 

torno dos temas utilizados e recriados nos dez contos finais do livro. Assim, 

temos a configuração do livro como espelho, em que suas estórias são 

duplicadas, de maneira diferente, mas guardam ainda uma relação com suas 

construções simétricas. Como o que se vê pelo espelho é a representação, o 

que se percebe nesse contexto é que as vinte estórias do livro necessitam da 
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vigésima - primeira para se constituir como um todo, pois é com esse conto 

posto no centro do livro que a obra ganha sentido dentro da perspectiva 

especular, da reprodução da imagem enquanto processo icônico. Para 

exemplificar essa característica de coisa dentro da outra, recorremos ao próprio 

Guimarães Rosa em suas Primeiras Estórias: 

 

À medida que trabalhava com maior maestria, no excluir, abstrair e 
abstrar, meu esquema perspectivo clivava-se, em forma meândrica, 
a modos de couve-flor ou bucho de boi, e em mosaicos, e 
francamente cavernoso, com uma esponja. E escurecia-se. Por aí, 
não obstante os cuidados com a saúde, comecei a sofrer dores de 
cabeça. Será que me acovardei, sem menos? Perdoe-me, o senhor, 
o constrangimento, ao ter de mudar de tom para confidência tão 
humana, em nota de fraqueza inesperada e indigna. Lembre-se, 
porém, de Terêncio. Som, os antigos; acudiu-me que representavam 
justamente com um espelho, rodeado de uma serpente, a Prudência, 
como divindade alegórica. De golpe, abandonei a investigação. 
Deixei, mesmo, por meses, de me olhar em qualquer espelho. 
(ROSA, 1977, p. 66) 

 

Ao utilizar imagens que remetem ao múltiplo e a representação de uma 

coisa dentro da outra, que são representações para a imagem do espelho, o 

autor nos leva a enxergar, através de um espelho, que há uma série de 

múltiplos em seu conto e no outros contos de seu livro. Esses múltiplos, como 

a imagem da couve e do estômago, dos muitos divididos em camadas que 

configuram apenas um único elemento, uma única imagem. Essa imagem é 

que vai definir o processo de formação de todo o livro, que é a produção de 

uma imagem que se faz signo e significante de si mesma, o espelho tomado 

como base da obra. A configuração dessa imagem é proposital, pois 

estabelece entre os contos do livro uma ligação como a que aparece entre a 

imagem da couve-flor, que a cada camada descascada, o sentido fica mais 

claro, de que não há nada mais do que uma junção de partes semelhantes que 
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constitui o todo pela repetição da mesma imagem. Da mesma maneira 

acontece com o livro de Rosa, que se estrutura em torno do espelho que reflete 

os contos de forma simétrica e que permite que sejam interpretados pelo 

símbolo da imagem. 

Dessa maneira, fica exposta uma caracterização do espelho como figura 

em si e não só como referente na análise que faz do livro. O conjunto 

interpretativo consiste então num mecanismo que tem no espelho o seu 

principal elemento e fomenta em torno de si toda uma gama de vetores que 

desencadeiam essa possibilidade do espelho ser outro componente além 

daquele que a princípio julgava-se como sendo sua função real, a de exprimir 

as possibilidades estilísticas do autor. 

Além desse aspecto podemos observar que há uma segunda 

possibilidade no processo interpretativo do livro de Guimarães Rosa, que é 

uma chave de leitura construída a partir da imagem do espelho e que se 

constitui como uma chave em seu sentido mais claro, que é algo que permite 

que outra coisa se revele. No caso da chave descortinada pelo conto “O 

espelho”, temos combinações que levam ao sentido do texto. Essas 

combinações são formadas pelas voltas que a chave rosiana constrói com a 

leitura do livro. Determinamos como sendo uma chave, porque o movimento da 

leitura compõe essa perspectiva, fazendo com que, a cada volta seja revelada 

uma combinação, que por sua vez ao unirem-se, permite que haja a 

interpretação do texto como um todo. 

A meia volta da chave é dada pela seqüência inicial de dez contos, ao 

seu final, aparece o conto que inicia a combinação interpretativa, sendo esta 

fechada pelos últimos dez contos, constituindo assim, a volta completa no 
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processo interpretativo, abrindo o texto à análise e compondo o final do 

processo combinatório do livro Primeiras Estórias. Como a chave de leitura 

aproxima-se de uma chave em si, podemos relacionar o livro com uma 

fechadura que se abre na medida em que nós efetuamos sua leitura e 

estabelecemos as relações entre as partes que compõe o todo da narrativa. 

Essa imagem da chave pode ser relacionada ao espelho por causa de suas 

inferências no campo da interpretação, onde tanto um como o outro são 

próximas no que se refere ao modo como a imagem é importante nos dois 

casos e como o espelho torna-se uma forma de estabelecer o sentido do texto 

pela sua aproximação com a imagem. 

Como toda chave precisa de uma combinação para revelar seu segredo, 

no livro rosiano ela é dada pela leitura, a interpretação só é alcançada após 

terminar o livro e se observar as nuances que surgem em meio ao conjunto do 

texto. O espelho é a chave que permite que seja feita a revelação da leitura, a 

compreensão do livro como um mecanismo que funciona de acordo com o 

processo de interpretação desenvolvido juntamente com sua leitura. A leitura 

de cada uma das partes estabelece as partes de cada uma das combinações 

que levam o leitor ao sentido do texto, a imagem como elemento fundamental 

na construção do texto a partir da referência ao espelho como componente da 

narrativa e como modo de análise. O espelho é o meio do livro, mas também é 

o modo como ele foi escrito, desenvolvendo-se em torno da imagem e junto 

com ela criando toda a perspectiva de entendimento que se faz necessária 

numa obra de Guimarães Rosa. É a partir da transformação da imagem que se 

estabelece Primeiras Estórias, como um reflexo contínuo e multiplicado pelo 

signo da linguagem. 
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O papel do espelho nesse capítulo é apontar as características que a 

obra de Guimarães Rosa ganha ao ser abordada por esse ponto de vista, 

permitindo que haja uma interpretação vinculada a imagem enquanto 

representação da narrativa. O autor estabelece uma gama de situações que se 

relacionam como imagem e reflexo, criando a atmosfera de um espelho ao 

longo de seu livro e não apenas em seu conto central, do ponto de vista físico, 

no contexto do livro. A estrutura que surge desse modelo é a de um jogo de 

espelhos em meio a narrativa em si. Configurando essa idéia como um jogo 

com o leitor, em que este é levado a descobrir os principais elementos desse 

sistema. Para a Profª Drª Betina da Cunha esse sistema possui como 

característica principal: 

 

O processo de reconhecimento de um momento ou de uma condição 
histórica passa, necessariamente, pela palavra escrita, considerada 
como elemento aglutinador e representativo de uma experiência 
ordenadora que se quer instaurar pela síntese comunicativa e 
expressividade verbal. (CUNHA, 2009, p. 73) 

 

 Com essa exemplificação do processo de construção do texto pelo viés 

da ordem escrita podemos desenvolver nossa perspectiva da chave de leitura 

baseados no modo como as narrativas do livro foram escritas e como elas 

influenciam no contexto narrativo em que julgamos como coerente para esse 

trabalho. O espelho desconstrói a realidade expondo a capacidade de 

aglutinação do homem enquanto ser social, fazendo com que essa aglutinação 

seja, nada mais, nada menos que a própria realidade, que se desfaz quando 

exposta aos seus elementos de coesão, como é o caso do eu na sociedade. O 

espelho funciona como chave de leitura do nosso trabalho, porque entendemos 

que ele provoca a ruptura da análise comum de Guimarães Rosa na medida 
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em que confronta Rosa com Rosa, os contos se espelhando dão a dimensão 

de realidade que se desfaz pelo choque consigo mesma. Para tanto 

entendemos que é apropriado uma abordagem acerca dos pormenores da 

produção rosiana para que tenhamos um referencial teórico apropriado para 

constituir um estudo acerca das implicações dessa perspectiva em espelho que 

defendemos como coerente para o estudo de Guimarães Rosa. Como o 

espelho é o que reflete a luz, reproduzindo uma imagem similar aquela que lhe 

foi confrontada, o livro de Rosa constrói pela similaridade uma leitura acerca 

dos contos que o livro traz, recriado uma análise sobre eles pelo processo de 

repetição. 

 De modo a mostrar uma singularidade no conto “O espelho”, 

singularidade essa que nos aproxima da forma como entendemos o livro 

Primeiras Estórias, o espelho e, principalmente, a imagem que o narrador do 

conto em questão persegue, são metáforas para a construção literária, a 

escritura em si. Como o narrador estabelece como sua a imagem distorcida 

que enxerga no único conto do livro que tem uma ambiência urbana, ele passa 

a procurá-la indefinidamente por todos os lugares em que vai, para que dessa 

forma possa unir as duas pontas de um mesmo enredo. Da mesma maneira faz 

o autor com seu livro, ele une as duas pontas do livro ao colocar o mesmo 

menino sem nome na primeira e na última estória do livro. Ao se ver no 

espelho, o narrador do conto talvez tenha encontrado a si mesmo em uma 

imagem que não se repete ao longo da narrativa, mas faz com que se crie, 

para o leitor uma imagem especular da narrativa e do livro como um todo. 

 A possibilidade do autor estabelecer o espelho como o referente da 

linguagem permite que haja uma reinterpretação da imagem na narrativa, 
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criando nuances que favoreçam o processo analítico como característica 

fundamental do texto, para tanto utilizamos como exemplo para nossas idéias 

um dos artigos publicado na revista literária  O Eixo e a Roda, da UFMG, de 

autoria do Professor Afrânio Coutinho: 

 

E por que não pensar a linguagem como espelho? Pensemos, pois, 
na especularidade do espelho, ou seja, na especificidade das 
propriedades do espelho no texto de Rosa. De um lado, podemos 
dizer que o espelho, como materialidade, não é processo que se 
reduz à operação de produzir, em reflexo, as imagens que vão sendo 
mostradas na superfície de sua lâmina como se ali pudesse 
acontecer apenas a dimensão visível das imagens. Nesse sentido, o 
espelhamento processaria as imagens passíveis de reprodução e, 
como tal, constituiriam os objetos marcados pela movimentação 
coagulada da aparência de vida. À primeira vista, tal processo de 
constituição da visão das imagens, não consideraria a possibilidade 
da diferença dos olhares na sua produção, reduzindo as imagens à 
ilusão superficial da reprodução em série. Diante dos limites da 
reprodução, o espelho não só reflete, mas, ainda, e, 
simultaneamente, refrata. Disso o herói-narrador não se esquece. 
Especula. (COUTINHO, 2006, p.. 303.) 

 

 Assim, acreditamos que é através do espelho que se formula uma chave 

de leitura. Tal modalidade se concretiza ao se observar que o espelho é o meio 

pelo qual o conto pode ser lido e interpretado, gerando uma caracterização 

definitiva de sua leitura e do seu sentido como um todo no contexto do livro de 

Guimarães Rosa.  
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CAPÍTULO 03- A MORTE 

 

Da mesma maneira que existe uma relação entre os processos de 

construção de sentido, em Guimarães Rosa, obtidos com o manuseio da 

linguagem, também há uma estilística que é intrínseca as suas obras, a figura 

da morte como elemento de conceituação. A análise dos contos presentes em 

Primeiras Estórias de João Guimarães Rosa denota a presença constante da 

figura da morte como direção interpretativa, o que pode ser justificado pela 

observação de certos elementos recorrentes nas vinte e uma estórias. Da 

mesma maneira em que pode ser observada como linguagem, a morte pode 

configurar-se como elemento interpretativo ou mesmo metafórico, dentro do 

conjunto desses contos. A presença da morte como imagem e como presença 

física, no livro, provoca uma forma de constituirmos esse contexto de estudo. A 

interpretação que se constrói neste trabalho, leva em consideração os pontos 

destacados por esse processo, o da formulação da figura da morte que delimita 

o objeto de estudo numa área de ação mais condensada e que nos serve de 

apoio estrutural à nossas necessidades. Aparentemente, não há nenhuma 

ligação entre essas duas formas que interligam-se através da figura 

interpretativa da morte, pois, para estudo em torno da literatura, é necessário 

considerar elementos de ordem diversa: 

 

Na realidade, um pensamento teológico, um tema artístico ou 
literário, em suma, tudo o que parece resultar de uma inspiração 
individualista, só pode encontrar forma e estilo se for ao mesmo 
tempo muito próximo e um pouco original em relação ao sentimento 
geral de sua época. Com menor parcela de proximidade não seria 
nem mesmo pensável pelos autores e nem compreendido, pela elite 
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ou pela massa. (...). A originalidade contém ao mesmo tempo 
veleidades sem futuro ou, ao contrário, a anunciação profética das 
transformações futuras. (ARIÈS, p. 13-14, 1977). 

 

 Como forma de orientar a maneira de leitura e interpretação de nosso 

estudo, dividimos a configuração que a morte alcança em Guimarães Rosa, 

determinando as áreas a serem abrangidas por cada uma das qualificações 

que podem ser enxergadas no conjunto da obra em destaque. A primeira 

dessas configurações refere-se a imposição da morte, que é observada pela 

presença contínua e obrigatória da morte como objeto próprio da narrativa e 

que participa do enredo às vezes até como personagem. Desse modo, há uma 

análise acerca das implicações que a figura da morte estabelece ao longo da 

obra de Guimarães Rosa dentro das características dessa figura. Entendemos 

que a melhor forma de apresentarmos o tema é configurá-lo em uma divisão 

em quatro partes, que estabelecerão um modo de análise sobre a morte e suas 

características. Ao mesmo tempo em que configuraremos esse conceito, 

apresentaremos uma abordagem da figura da morte em suas características na 

sociedade ocidental e suas relações com a literatura desde a Idade Média até 

os dias atuais. Dessa maneira, tentaremos relacionar nosso objeto de estudo 

com as demandas estilísticas e sociais do mundo no qual Primeiras Estórias foi 

concebido. 

 Ao perpassar o enredo de cada estória, a própria morte estabelece o 

modo pelo qual podemos enxergá-la, devido à descontinuidade observada no 

interior de cada conto e na organização geral do volume. Aparentemente, não 

há nenhuma ligação entre essas duas formas que, propondo um caos, 
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interligam-se através da figura interpretativa da morte, pois, para estudo em 

torno da literatura, é necessário considerar elementos de ordem diversa. 

Dentro dessa perspectiva, trabalharemos com uma apresentação de cada um 

dos quatro tipos de configuração que a morte possui nesse contexto, 

esclarecendo como é possível observar cada um deles no comparativo entre os 

contos de Primeiras Estórias. Estruturamos o processo de formação do estudo 

ao longo da obra de Rosa, em que a morte aparece e se estabelece como 

veículo de ordem interpretativa, buscando justificar essa afirmativa como 

manifestação de linguagem.  

Os estudos roseanos, embora abordem temas eventualmente ligados à 

idéia de morte, não contam com uma abordagem na qual essa idéia seja o fio 

condutor da análise, como pretendemos fazer. Desse modo, estabelecemos os 

principais constituintes dessa análise, pois a morte aparece como componente 

de alguns contos de Rosa e se estrutura como personagem, presença concreta 

dentro do enredo, fazendo com que o leitor espere por ela como algo natural e 

certo na continuidade da narrativa. Podem ser estabelecidos pontos de análise 

a partir de contos como “A menina de lá” e “Os irmãos Dagobé”, que exprimem 

a imposição citada através das características interpretativas que possibilitam o 

estudo desse contexto em meio ao processo de análise do espectro de morte, 

que perpassa todos os dois contos Primeiras Estórias. O objetivo dessa 

perspectiva tipológica é alcançar uma maior interpretação daquilo que nós 

entendemos como o cerne do nosso trabalho, que é a relação entre a figura da 

morte e os vinte e um contos presentes no livro. Ao atravessar o enredo de 

cada uma das estórias, a idéia de morte assume traços tipológicos que 
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permitem que seja analisada em suas variantes descriminadas e que, assim, 

possamos estabelecer um contexto geral desse aspecto. 

 A primeira das configurações que expomos é aquela que determina a 

imposição da morte, estabelecendo assim como essa figura pode, ao mesmo 

tempo, ser linguagem e personagem de uma narrativa. A imposição que se 

estabelece é no plano estrutural, criada em torno da narrativa e que a abrange, 

compondo um conjunto narrativo em que a linguagem é o principal elemento de 

sua configuração, permitindo que haja uma possibilidade de se enxergar a 

morte no plano da narrativa não apenas como sendo um elemento estilístico, 

mas também um elemento estrutural. 
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A IMPOSIÇÃO DA MORTE 

 

Como imposição, a morte, em sua configuração de espectro, surge ao 

longo das narrativas através da linguagem, mas transcende esse patamar e se 

estabelece como um processo intrínseco aos personagens, manifestando-se 

continuamente e determinando sua presença como parte integrante e 

indissociável da narrativa. 

Entendemos que é válido citar aqui os escritos do estudioso e psiquiatra 

francês Jaques Lacan sobre a representação do que se manifesta através de 

linguagem como uma forma de expressar o símbolo ao qual se refere: 

 

Portanto, não é uma linha do discurso, mas todas (e cada uma, em 
seu gênero, trazendo um efeito de determinação do sentido, isto é, 
de razão), que vão reunir-se no outro pólo do campo da linguagem, o 
da fala. Ele não está, além disso, no pólo da palavra, pela 
singularidade da estrutura que apresenta uma forma contrariada. (...) 
A ação da fala, na medida em que o sujeito entende fundar-se nela, 
é tal que o emissor, para comunicar sua mensagem, tem que recebê-
la do receptor, e ainda por cima só consegue emiti-la sob forma 
invertida. (LACAN, 2003, p. 161-162) 

 

O que justifica a importância dessa característica interpretativa nesse 

capítulo é o fato de podemos relacioná-la a todos os contos do livro de Rosa, 

determinando o que poderemos tomar como possibilidade analítica. Dentro 

desse contexto, é válido relacionar a obra de Lacan com autores que 

dimensionam a morte em suas perspectivas de análise literária, como é o caso 

de Peter Pal Pelbart (2007, p. 23), para quem “a morte pode ser exprimida 

como uma manifestação da linguagem em meio ao contexto social ao qual está 
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vinculada.” Podemos citar como exemplo dessa perspectiva analítica, os textos 

“A terceira margem do rio” e “Famigerado”, que são formas de exprimir uma 

interpretação consistente e coerente sobre o enredo e suas relações com o que 

foi determinado no âmbito da análise exposta no ponto em questão. 

Ao tornarem-se externos ao ambiente em que vivem, os personagens 

dos contos rosianos utilizam a linguagem que os aproxima da morte e que se 

impõe como espectro desta, sendo a alternativa ao mundo dito real de cada 

um, a sua configuração imagética para realidade, em que esta é destituída de 

significado enquanto que a realidade paralela a cada personagem é rica de 

significados e conexões de linguagem, estabelecendo a morte da primeira 

como a revelação da segunda. Nesse ponto é que estão estabelecidas a morte 

e a redenção, explicitadas num contexto de imposição daquela e desta como 

conseqüência sua. Acreditamos que, da forma como há uma imposição da 

morte no objeto de estudo analisado no presente trabalho, também foi 

explicitada de forma coerente, com os principais elementos que justificam sua 

ocorrência distribuída ao longo desta parte do capítulo. 

“A menina de lá” traz a morte como intermitência, pois se exprime como 

uma espera por algo que não tardará a acontecer pelas informações de 

fragilidade, doença e pobreza que marcam a personagem-título do conto, “E 

ela, menininha, por nome Maria, Nhinhinha dita, já nascera já muito para 

miúda, cabeçudota e com olhos enormes” (ROSA, 1977, p.17). A sua morte é 

esperada desde o início da narrativa, sendo essa espera surpreendida pela 

atividade que ocorre enquanto a morte não vem, pois o “lá” do título não é seu 

local de origem, não está referindo-se aí a um ponto geográfico, mas a um 



 

55 

 

destino além da compreensão. A morte, nesse contexto, apresenta-se não só 

de forma concreta, como um ato em si, mas também como linguagem, pois a 

menina do título desconstrói a linguagem usada pelos outros à sua volta, como 

também os atos ditos normais. Desse modo, se estabelece a imagem da morte 

em torno do enredo do conto, para que, mesmo desaparecida, a menina possa 

influenciar seus familiares. A lembrança, dada pelo caixão enfeitado, dos 

lugares e falas que ela proferia, torna-se a presença configurada após a 

ausência, que determina o desfecho do conto. A relação entre o narrador e a 

menina do conto pode ser expressa pela linguagem que ambos abordam de 

modos diferentes, e que denota a perspectiva de cada um a respeito do 

simbólico aqui entendido na perspectiva do estudioso Jaques Lacan: 

 

No que concerne a uma pretensa construção do espaço que aí se 
acredita apreender, nascente, parece-me antes encontrar o 
momento que atesta uma relação já estabelecida com o aqui e o lá, 
que são estruturas da linguagem. (...) Será preciso lembrar que, ao 
se privar do recurso lingüístico, o observador só pode perder a 
incidência eventual das oposições características, em cada língua, 
para conotar a distância (...) entre o aqui e o lá? Em suma, algo 
lingüístico está na construção do espaço. (LACAN, 2003, p. 365) 

 

Dessa maneira, podemos entender que é a linguagem que configura a 

morte no plano do simbólico, que é onde a menina Nhinhinha estabelece sua 

presença, que acaba tornando-se ausência para aqueles que ficaram. Há entre 

este conto e “Os irmãos Dagobé” um jogo entre a previsibilidade e a ligação 

entre o imaginário e o simbólico que estão no mesmo plano narrativo, onde o 

diagnóstico de morte aproxima-se do da loucura dos personagens, pois a 

menina Nhinhinha está no contexto de previsibilidade sobre seus atos e sobre 
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as conseqüências desses atos, da mesma maneira que os irmãos que, 

possivelmente, irão vingar o valentão morto o fazem à hora do sepultamento e 

do encontro com o assassino. A realidade é submetida ao simbólico para que 

esses personagens possam sobressair-se, são elementos que estabelecem a 

ínfima ligação entre os planos observados nos enredos. Os contos de Rosa 

presentes, dentro da perspectiva da imposição da morte, são previsíveis 

porque se baseiam na forma como as estórias são desenvolvidas, em que os 

personagens apresentam suas características de externos ao meio em que 

surgem. Retomando Lacan, lembramos que: 

 

A psicanálise postula que o inconsciente, onde o “eu não sou” do 
sujeito tem a sua substância, é invocável pelo “eu não penso” como 
aquele que imagina ser senhor de seu ser, isto é não ser linguagem. 
(...) É do vazio que os centra, portanto, que esses objetos retiram a 
função de causa em que surgem para o desejo. (LACAN, 2003, 
p.324-325.) 

 

Já no conto “Os irmãos Dagobé”, a morte aparece como presença do 

início ao fim, na ocorrência de um velório e sepultamento de um conhecido 

assassino e valentão que, ante a possibilidade de ser vingado, determina o 

desenrolar da narrativa. A morte estabelece o modo de contagem do tempo em 

meio ao enredo, que se dá de forma lenta e certa, como o é um velório. A 

quase certeza de que o matador do assassino será justiçado faz com que a 

atenção nesse ato seja constante: “Sangue por sangue, por mais uma noite, 

umas horas enquanto honravam o falecido, podiam suspender as armas, no 

falso fiar. Depois do cemitério, sim, pegavam o Liojorge, com ele terminavam” 
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(ROSA, 1977, p.23), ao que o enredo responde com uma ação diametralmente 

oposta: o perdão, por parte dos irmãos do morto, ao seu algoz,  

 

Olhou-o curtamente. Levou a mão ao cinturão? Não. A gente era que 
assim previa, a falsa noção do gesto. Só disse, subitamente ouviu-
se: - ‘Moço, o senhor vá, se recolha. Sucede que o meu saudoso 
Irmão é que era um diabo de danado...’.(ROSA, 1977, p.26) 

 

A morte constante na narrativa expõe o sentido de sua ocorrência: 

interrompe-se no plano da realidade e propõe um novo começo aos irmãos que 

dão nome ao conto, praticando junto com o enterro do irmão mais velho, o 

sepultamento de suas práticas violentas, ou seja, uma morte no plano 

simbólico. A morte aparece como o meio que leva a um novo ponto, 

desenvolvendo-se como um movimento conseqüente a outro. 

Nesse ponto, destacamos que há uma linha interpretativa nos contos por 

nós estudados que observa uma imposição da morte enquanto característica 

estrutural da narrativa rosiana. Aparece um contínuo da figura da morte que, ao 

perpassar os contos, imprime aos mesmos um contexto em que a morte, 

aparentemente, não é presente, mas compõe um quadro estilístico que 

enriquece o conteúdo, denotando sua aparição como uma realidade paralela. 

Acreditamos que haja uma possibilidade de se perceber essa imposição 

através de algumas características ligadas ao enredo e à estrutura do texto de 

Rosa como um todo. 

Para tornar nossas colocações plausíveis, utilizamo-nos de teóricos 

como Philippe Ariès, que estabelece alguns elementos da presença da morte 
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na História e sociedades ocidentais através de suas mais variadas 

configurações, estabelecendo até uma ponte com o contexto literário. É nesse 

ponto de inflexão que desejamos interpor nossa análise, estabelecendo como a 

literatura pode se aproximar da figura da morte de um modo tão particular 

como o faz em Guimarães Rosa, através da linguagem e de suas 

configurações de estilo e estrutura textual. Ao relacionar o tema da morte com 

o cotidiano dos personagens, Rosa impõe essa figura como parte integrante de 

seu texto, permitindo que haja uma interdependência entre esse tema e o 

enredo que se configura, gerando uma interpretação acerca da possibilidade 

de a figura da morte determinar a narrativa, sendo por esse motivo uma 

imposição. 

A construção de um espectro da morte, nas narrativas de Guimarães 

Rosa analisadas, se estabelece em torno de uma manifestação da linguagem, 

percebe-se, através dos diálogos e situações apresentadas pelo narrador, que 

a morte é inevitável a qualquer momento das estórias, provocando no leitor a 

percepção de que há uma presença da morte. Essa presença é o espectro em 

questão, que tentaremos descortinar daqui por diante. 

A morte na narrativa rosiana é uma ferramenta de interpretação do texto, 

pois através desse ponto de vista, chegamos a um processo de entendimento 

do texto através da figura da morte, configurada como espectro ao longo dos 

textos e que através da narrativa ganha novas configurações na medida em 

que é observada. Apesar da aparente desconectividade entre os textos de 

Primeiras Estórias e a idéia do espectro de morte, há uma linha que ampara 

essa observação, se levarmos em conta que há na obra de Rosa enquanto 
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conjunto, um processo de redimensionamento da língua através da “morte” 

desta e sua conseqüente reestruturação através dos neologismos empregados 

por Guimarães Rosa em suas experiências lingüísticas e estilísticas. Pois  

 

A estória defere seu caráter de iluminação, de olhar súbito para 
dentro do indizível, do figurado relato hermético de quem retorna de 
iniciação em elêusicos mistérios. O período de uma vida, de cada 
vida, não é nada quando colocado contra a lentíssima história da 
espécie; mal se começa a desconfiar que se está vivo e já é hora de 
morrer. A inevitabilidade de viver e de morrer, quando vistas a vida e 
a morte como solidárias – só morre o que vive e só vive o que morre 
- , implica na continuidade do processo vital, em que vida e morte 
são razão e causa uma da outra. (GALVÃO, p. 37, 1978). 

 

Entendemos que os contos tomados como exemplo dessa perspectiva e 

citados anteriormente, podem nos mostrar o quanto essa possibilidade de 

morte como possibilidade lingüística evolui do plano estilístico para o plano da 

estrutura do texto em si, deixando ser uma manifestação de como a linguagem 

pode representar a morte para essa mesma linguagem configurar-se como 

sendo a representação de um espectro de morte no texto de Rosa. Esse 

espectro representa a imposição na medida em que ele alcança o patamar de 

componente da narrativa, amparando o processo de construção e 

desenvolvimento do texto como algo esperado, mas nunca mencionado, 

apenas insinuado. 

A ligação que se estabelece entre os dois contos citados anteriormente 

desenvolve-se de acordo com a idéia de fim através da morte, pois tanto o 

assassino do mais velho dos irmãos Dagobé quanto a menina Nhinhinha, que 

cria um mundo imaginário e prevê sua própria morte, o fazem como atos de 
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defesa. A morte possibilita o fim da violência negando-a em sua essência, no 

caso dos irmãos Dagobé, e permite que a família da menina Ninhinha possa 

seguir seu incerto destino, mesmo desfecho que oferecido ao matador do 

assassino Dagobé. Está, portanto, estabelecido o fim do ciclo de morte através 

da própria morte. 

É nesse ponto de inflexão que desejamos interpor nossa análise, 

estabelecendo como a literatura pode se aproximar da figura da morte de um 

modo tão particular como o faz em Guimarães Rosa, através da linguagem e 

de suas configurações de estilo e estrutura textual, obedecendo a regra de 

evolução da compreensão da morte pelo homem moderno como nos faz 

enxergar Ariès: 

 

Assim, as imagens da morte traduzem as atitudes dos homens 
diante da morte numa linguagem nem simples nem direta, mas cheia 
de artimanhas e circunlóquios. Podemos à guisa de conclusão, 
resumir sua longa evolução em três etapas significativas: 

a) No fim da Idade Média, as imagens macabras significavam, 
segundo Huizinga e Tenenti, um amor apaixonado pela vida e ao 
mesmo tempo, creio eu, o fim de uma tomada de consciência, 
iniciada no século XII, da individualidade própria à vida de cada 
homem; 

b) Do século XVI ao XVIII, as imagens eróticas da morte 
atestam a ruptura da familiaridade milenar do homem com a morte. 
Como disse La Rochefocauld, o homem não pode mais olhar de 
frente nem o sol nem a morte; 

c) A partir do século XIX, as imagens da morte são cada vez 
mais raras, desaparecendo completamente no decorrer do século 
XX; o silêncio que, a partir de então, se estende sobre a morte 
significa que esta rompeu seus grilhões se tornou uma força 
selvagem e incompreensível. (ARIÈS, 1977, p. 92) 

 

Como imposição, a morte, em sua configuração de espectro, surge ao 

longo das narrativas através da linguagem, mas transcende esse patamar e se 

estabelece como um processo intrínseco aos personagens, manifestando-se 
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continuamente e determinando sua presença como parte integrante e 

indissociável da narrativa. Ao tornarem-se externos ao ambiente em que vivem, 

os personagens utilizam a linguagem que os aproxima da morte e que se 

impõe como espectro desta, sendo a alternativa ao mundo dito real de cada 

um, a sua configuração imagética para realidade, em que esta é destituída de 

significado enquanto que a realidade paralela a cada personagem é rica de 

significados e conexões de linguagem, estabelecendo a morte da primeira 

como a revelação da segunda. Nesse ponto é que está estabelecido a morte e 

redenção citada no parágrafo anterior, explicitada num contexto de imposição 

daquela e desta como conseqüência sua. Acreditamos que a forma como há 

uma imposição da morte no objeto de estudo analisado foi explicitada de forma 

coerente, com os principais elementos que justificam sua ocorrência distribuída 

ao longo desta parte do capítulo. 

É como espectro que a morte acompanha os personagens principais dos 

textos até configurar-se como a presença que percebemos desde o início e que 

se impõe ao longo do texto para se condensar em imagem alegórica e recurso 

de estilo. A morte se impõe porque assim o texto nos levou a crer, se não 

houvesse um espectro de morte pairando sobre os personagens, do início ao 

fim da narrativa, não se daria esse caráter de imposição aos contextos aqui 

mencionados. Essa imposição da morte como forma e conteúdo de um mesmo 

processo, o de induzir o leitor a perceber o que vai acontecer até o final de 

cada conto, mas com a vantagem deste ser surpreendida com o modo pelo 

qual é realizado esse processo uma carga interpretativa muito mais forte e 

completa. 
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A morte nesse contexto se impõe como redenção e recomeço, pois os 

personagens passam pelo processo de morte e o contexto no qual estão 

envolvidos tende a se reestruturar, constitui-se um recomeço para todos 

aqueles que estão envolvidos. O espectro apresenta-se, manifesta-se e 

quando conclui sua participação, promove uma redenção de todos que 

participaram de sua manifestação. Ao se impor, a morte enquanto espectro na 

obra de Guimarães Rosa estabelece um viés interpretativo não só para sua 

presença como também para suas conseqüências, constituindo um modo de 

análise em que a linguagem alcança um patamar mais elevado nessa 

conjectura. 

Entendemos que é válido citar os escritos de Jaques Lacan sobre a 

representação do que se manifesta através de linguagem como uma forma de 

expressar o símbolo ao qual se refere: 

 

Portanto, não é uma linha do discurso, mas todas (e cada uma, em 
seu gênero, trazendo um efeito de determinação do sentido, isto é, 
de razão), que vão reunir-se no outro pólo do campo da linguagem, o 
da fala. Ele não está, além disso, no pólo da palavra, pela 
singularidade da estrutura que apresenta uma forma contrariada. 
(...). A ação da fala, na medida em que o sujeito entende fundar-se 
nela, é tal que o emissor, para comunicar sua mensagem, tem que 
recebê-la do receptor, e ainda por cima só consegue emiti-la sob 
forma invertida. (LACAN, 2003, p. 161-162) 

 

Esse patamar alcançado pela linguagem reflete o quanto esta é credora 

da obra de Rosa, exprimindo as principais características de análise e 

interpretação de acordo com o uso ao qual a ela é dado, possibilitando a cada 

novo trabalho que envolva Guimarães Rosa, uma observação da importância 
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da linguagem na sua construção textual. Desse modo, entendemos que a 

imposição da morte na obra em questão passa determinante pela linguagem e 

suas possibilidades interpretativas que permitem que haja um espectro de 

morte dentro da narrativa rosiana e que esse espectro forma-se em torno dos 

principais personagens através da linguagem que desenvolvem e que os 

aparta da realidade a qual estão inseridos. 
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A AUSÊNCIA DA MORTE 

 

No segundo ponto de nossa tipologia sobre a morte e suas inflexões na 

obra de Guimarães Rosa, abordaremos a ausência da morte como 

característica interpretativa dos contos apresentados como objeto de estudo. A 

ausência discriminada pelo título desse tópico determina a ausência como um 

dos elementos da análise em que a morte se estabelece, manifestada pela 

presença de um espectro que, ao se tornar ausência, exprime o modo como a 

linguagem domina a narrativa e determina como a morte configura-se como o 

fio condutor da narrativa. 

Torna-se ausência aquilo que surge em meio ao processo das relações 

interpessoais, seja dentro da família, seja no contexto do contato do indivíduo 

com o outro, produzindo assim a ausência da falta, que é fundamental na 

medida em que denota uma busca pelo preenchimento da mesma, através de 

atos e ações, tornando essa falta um processo de busca e encontro pessoal 

com aquilo que nos torna mais humano, o nosso lugar no mundo. A ausência 

como falta exprime a morte como realidade de interpretação dos contos de 

Rosa, destacando seus elementos contextuais dentro da narrativa e 

determinando como é possível lê-los através de suas características 

estilísticas. 

A ausência que se torna presença e a presença que se configura em 

ausência, assim pode relacionar o conceito exposto, pois nos dois casos 

aparece um espectro que torna-se ausência ou muda desta para uma presença 
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de acordo com o movimento em torno da linguagem que favorece essas 

aparições ou substituições. A ausência se configura como linguagem através 

das principais características estilísticas que o texto denota, pois é através da 

linguagem que ela, enquanto manifestação do espectro da morte, aparece em 

todos os contos do livro roseano. Ausência em que, segundo Rivera: 

 

De cantar desaparece... para onde se vai? Para lá, um lugar sempre 
em movimento, sempre lá, nunca mais aqui; um lugar que não é 
mais que uma promessa, uma suposição, para situar alguém que 
não está em lugar nenhum, que é o próprio trânsito entre lugares, a 
própria transferência. (RIVERA, p.37, 2005). 

 

Entendemos que a configuração de uma manifestação da ausência da 

morte pode ser percebida na medida em que a linguagem determina essa 

aparição, de um espectro de morte, que pode ser interpretada de acordo com o 

reflexo social da busca pela falta fundamental, no caso dos personagens dos 

contos em questão, essa falta se estabelece a  partir do momento em que são 

postos em confronto com uma realidade da qual não podem escapar, que é o 

momento em que deixam de ser eles mesmos e passam a ser uma 

representação, dada pela linguagem da narrativa. 

Nos vinte e um contos presentes em Primeiras Estórias, essa 

manifestação da morte como espectro e como ausência aparece 

constantemente, pois todos circulam em torno dessa idéia, ao mesmo tempo 

em que estão contidas dentro dela. De que conceito tão vago, pelo que possui 

de aplicável a mais de uma corrente, como o de literatura em Guimarães Rosa, 

pode-se dimensionar outro tão vasto quanto o de morte? Da mesma maneira 
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que a abrangência do conceito pode ser aplicada a cada um dos enredos 

fluídicos do livro rosiano. Em que estão baseados esses contos é o que menos 

importa, pois a morte consegue ser lida tanto como metáfora quanto como 

linguagem, no movimento circular do qual fazem parte, enquanto escritura, 

estabelecendo assim a ausência citada nesse tópico e que orienta a temática 

da morte enquanto espectro em Rosa. 

De todos os contos do livro Primeiras Estórias, “A terceira margem do 

rio” é o mais conhecido e difundido, e que aparece em nossa análise como a 

idéia metafórica de morte, além de condicioná-la como sendo uma linguagem, 

daquele que se extrai ao mundo e permanece ao largo de sua família como um 

fantasma, uma presença não pronunciada, mas sabida. “Sou um homem de 

tristes palavras. De que era que eu tinha tanta, tanta culpa? Se o meu pai, 

sempre fazendo ausência: e o rio – rio - rio, o rio - pondo perpétuo”. (ROSA, 

1977, p. 31). Ao mesmo tempo em que não interfere no desenrolar do cotidiano 

familiar, o pai é acompanhado pelo filho, que se abstrai de sua vida para 

acompanhá-lo, de longe, dando-lhe alimento e roupas. A preparação para a 

provável, mas não realizável substituição do pai pelo filho, demonstra que o 

não-lugar ocupado pelo pai pode abrigar outro, que é este filho que não viveu 

esperando pelo instante do pai e não morreu para assumir o lugar deste: 

 

Ele me escutou. Ficou em pé. Manejou remo n‟água, proava prá cá, 
concordado. E eu tremi, profundo, de repente: porque, antes, ele 
tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto – o primeiro, 
depois de tamanhos anos decorridos! E eu não podia... Por pavor, 
arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento 
desatinado. Porquanto que ele me pareceu vir: da parte de além. (...) 
Sou homem, depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai 
ficar calado. (ROSA, 1977, p. 32) 
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A morte vai dimensionar-se como sendo a figura narrativa que determina 

o enredo, pois no momento em que vai substituí-lo, o filho volta atrás, como 

movido por um instinto de sobrevivência que faz o suicida arrepender-se no 

instante final de seu ato. Mesmo querendo substituir o pai, o filho não pode, 

pois já era descentrado daquele processo, não fazia mais parte do mundo real, 

por isso não poderia ocupar o lugar do pai, ele mesmo já havia se tornado 

espectro daquilo que fora. 

No conto “Famigerado” ocorre uma série de situações que levam sempre 

ao reconhecimento da morte no outro. Enquanto o jagunço representa a morte 

para o “doutor”, “Sobressalto. Damázio, quem dele não ouvira? O feroz de 

estórias de léguas, com dezenas de carregadas mortes, homem 

perigosíssimo.” (ROSA, 1977, p. 09), este era a configuração da morte como 

prática social para o iletrado. “Vosmecê agora me faça a boa obra de querer 

me ensinar o que é mesmo que é: fasmisgerado... faz – me – gerado... 

falmisgeraldo... familhas – gerado...?” (ROSA, 1977, p. 10. Grifo do autor) 

Na medida em que transita num movimento de idas e vindas, em que a morte 

sempre será a presença final, o conto propõe que haja uma presença tão forte 

quanto as armas do bandido, a sua inferioridade diante do conhecimento 

alfabetizado do seu oponente. A morte é uma configuração de linguagem, o 

domínio da palavra caracteriza o mais forte, ao mesmo tempo em que exprime 

a morte dentro deste contexto narrativo, como a falta e a ameaça: falta de 

conhecimento do jagunço, e ameaça de violência por parte do mesmo. 
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O encerramento da peleja entre os dois ocorre com a satisfação, por 

parte do jagunço, de ter sido elogiado, ante a confirmação de alguém mais 

sábio que ele, o que devolve ao bandido a sua posição de autoridade e 

confiança, representado o afastamento da possibilidade de morte ao narrador. 

“– Olhe: eu, como o sr. me vê, com vantagens, hum, o que eu queria uma hora 

destas era ser famigerado – bem famigerado, o mais que pudesse!...” (ROSA, 

1977, p. 11). A salvação do narrador não é dada pelas armas, mas por seu 

conhecimento acerca da linguagem, que evita sua morte, pela manipulação 

que faz do significado da palavra buscada, exprimindo apenas o sentido 

desejado pelo interlocutor e alcançando, assim, o objetivo de livrar-se de sua 

incômoda visita. 

Configura-se uma relação entre o desvio da morte e a influência do 

discurso, pela palavra, nesse processo. Tanto o famigerado do conto anterior 

quanto o pai do conto referente, estabelecem uma dimensão de não-ser que a 

palavra quebra e torna diferente, interligado ao sistema social do qual haviam 

sido apartados. Tanto o velho, senil e quixotesca quanto o jagunço assassino e 

violento têm sua ligação e integração com o mundo real através da palavra, 

que gera o discurso provocado por um vetor, que os conduz a esse termo. No 

caso do pai é ausência de palavras que o caracteriza e é representado no 

plano da palavra pelo filho e narrador; no caso do famigerado é o doutor letrado 

que produz o significado da palavra-título do conto. 

Essa partida se configura em busca e estabelece um eterno retorno, pois 

o pai da terceira margem e o famigerado são constituídos como elementos de 

materialização da morte, que fica em suspenso pelo tempo da narrativa, o que 
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não é, não fica sendo. Não há como explicar o sentido da partida, pois se está 

sempre começando e voltando. O famigerado não parte enquanto sua estória 

não se contextualiza, da mesma maneira que o pai não parte enquanto não 

sabe se o filho o substituirá, sendo ele próprio a terceira margem de um rio o 

qual esse mesmo filho e a família também fazem parte. 

Apesar de possuir um estilo característico, o coloquialismo de Rosa, em 

sintonia com uma série de elementos que dão o tom dos contos em questão, 

cada uma das estórias contadas apresenta uma nuance de vai e volta que 

pode ser explicado pela imagem do fort-da, explicada por Freud, que 

desenvolveu este conceito inspirado em seu neto Ernest, que à época tinha um 

ano e meio de idade. Ao jogar um brinquedo para longe e puxar de volta, com 

este comportamento pode ser ilustrada da seguinte maneira: ao jogar e puxar o 

objeto, a criança repetia simultaneamente as palavras referentes ao 

acontecimento: “fort-da”, foi-se/voltou, ou mesmo, para lá/para cá, como nos 

versos do poeta Manoel Bandeira. Este procedimento se dá depois da partida 

da mãe, e de forma incessante. Esta criança, diferentemente das demais, não 

chora com a sua partida; ao invés disso, transforma sua experiência em jogo. A 

princípio, encontrava-se numa situação passiva, dominada pela experiência, 

como se a mãe, ao se ausentar, a tivesse rejeitado. Contudo, ao repetir o 

movimento, assumia o papel ativo, passando a repelir, tomando o controle da 

situação, talvez dizendo: Pois bem, então: vá embora! Não preciso de você. 

Sou eu que estou mandando você embora. Freud condiciona que isto pode ser 

atribuído ao instinto de dominação e ao desejo de vingar-se da mãe.  
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Também podemos exemplificar essa imagem através da espiral, que em 

seu desenho cíclico, sempre dispõe planos equivalentes e paralelos, onde uma 

mesma imagem pode ser observada de pontos diferentes, mas com a mesma 

projeção. É o que ocorre no livro de Rosa, pois se constroem várias imagens 

de morte, mas com o mesmo movimento, que parte de um ponto determinado e 

configura-se em várias possibilidades de observação e análise, misturando-se 

em uma projeção cada vez mais crescente e ampliada. Esse movimento de 

duplicação e de projeção paralela sobre a ausência, pois a dimensiona como 

sendo algo que nos provoca uma busca, por ser falta é duplicada porque 

sugere o que desejamos ter, tornando-se assim duplo enquanto ausência. Nos 

contos de Rosa analisados também há uma duplicação da ausência, dada pela 

falta que ela exprime e que inicia a busca por seu preenchimento, o que pode 

ocorrer apenas na morte, seja como metáfora seja como linguagem. A 

duplicação que leva à percepção da falta em Rosa, conforme teoriza Rivera, 

 

(...), encontra-se em todo o conto uma alternância de caracteres 
normais e itálicos. Talvez seja mais adequado dizer que o texto é 
cortado, escandido e duplicado por frases em itálico, em contraponto 
à narrativa que se desenrola em letras sem grifo algum. Assim, dois 
planos narrativos se alternam e tornam o texto curiosamente duplo, 
em sua própria construção ficcional que vai desenrolando-se 
conforme seu processo de rememoração. Se um lugar estrutura-se, 
por dentre os fios tecidos, onde um sujeito poderia surgir, este 
localiza-se portanto entre dois sujeitos da narrativa, estranhamente. 
Tal lugar parece, assim, não se constituir em um espaço fixo, mas 
corresponder a um movimento, uma oscilação entre duas posições 
díspares. (RIVERA, p.50, 2005). 

 

Em todos os conjuntos narrativos do livro é possível observar a presença 

da morte mesmo quando esta é apenas uma idéia, que acaba configurando-se 
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como linguagem e realidade. Essa linguagem é que determina a ausência que 

surge como configuração do espectro de morte. Entendemos que os contos 

tomados como exemplo dessa perspectiva e citados anteriormente, mostra-nos 

o quanto essa possibilidade de morte como variante lingüística evolui do plano 

estilístico para o plano da estrutura do texto em si, deixando ser uma 

manifestação de como a linguagem pode representar a morte para essa 

mesma linguagem configurar-se a representação de um espectro de morte no 

texto de Rosa. Esse espectro representa a imposição na medida em que ele 

alcança o patamar de componente da narrativa, amparando o processo de 

construção e desenvolvimento do texto como algo esperado, mas nunca 

mencionado, apenas insinuado. 

Assim, concluímos a exemplificação do segundo ponto de expressando 

a ausência como um elemento de ordem interpretativa na obra de Rosa, na 

medida em que estabelece o modo pelo qual a morte configura-se como 

constitutivo de análise. Sendo ausência, a morte provoca uma referência direta 

com o tema anterior e com os demais elencados, estabelecendo assim uma 

maneira de explicar o aparecimento da figura da morte e suas conseqüências 

para o contexto da narrativa. Na terceira parte de breve análise sobre a 

tipologia da morte em Guimarães Rosa, apontamos como sendo a memória da 

morte o elemento que provoca a percepção do domínio do sentido na obra 

rosiana, onde a linguagem é o vetor que promove a expansão da memória e 

sua dimensão de elemento de contextualização, como o faz a morte enquanto 

contexto. 

 



 

72 

 

A MEMÓRIA DA MORTE 

 

Neste ponto de nosso trabalho, estabeleceremos algumas questões 

vinculadas ao processo de interpretação do espectro de morte como uma 

manifestação da memória, em que o subconsciente vincula-se com a realidade 

através das características interpretativas que se relacionam à linguagem. A 

memória, a manifestação do subconsciente no tocante aos elementos que 

circulam em torno da realidade, promove uma configuração da interpretação 

tanto no plano da realidade quanto no do imaginário, estabelecendo um 

processo de construção da análise da figura de morte e suas manifestações 

em torno da configuração da linguagem como determinante do processo da 

narrativa rosiana. 

Ao invadir o plano da realidade, o plano da memória provoca naquele, 

um choque, fazendo com que se misturem e componham um novo plano da 

narrativa, em que a realidade é julgada como algo que fere a memória 

enquanto manifestação de um novo modo de enxergá-la. Esse processo de 

enxergar a realidade a partir de um ponto pouco usual da mesma forma que é 

a memória, provoca a substituição daquela por esta, o que torna a linguagem o 

veículo pelo qual este processo se manifesta e configura-se determinante. Na 

interpretação que se faz necessária no tocante à narrativa e suas inflexões de 

ordem analítica e estrutural é necessário exprimir os meios pelos quais esse 

processo acontece, desfazendo suas camadas como numa boneca russa. Do 

mesmo modo que algo que contém outra coisa, só revelada após uma 

identificação, tal como a analogia teorizada por Afrânio Coutinho: 
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As imagens da coisa dentro da outra funcionam como um padrão 
que se repete analogicamente me todos os níveis da natureza, que 
nossa experiência e tradição cultural estão habituadas a separar: nos 
homens, nos animais, nos elementos naturais, nos seres 
inanimados. Logicamente, o padrão reiterado em todos os níveis da 
natureza revela a analogia imanente a todos eles e se traduz em 
panteísmo. Literariamente, o padrão é um operador que veincula, 
mostrando e sugerindo “sensivelmente”, essa analogia e esse 
panteísmo. (COUTINHO, p. 418, 1991). 

 

Sob esse ponto de vista, a memória enquanto componente da narrativa 

se faz como um processo crescente de diminuição da presença da realidade 

dentro da narrativa, fazendo com que a rememoração de um período de tempo 

indefinido pela lembrança provoque a possível mudança da realidade a partir 

de um ponto em particular, nesse caso a linguagem. A configuração da 

linguagem nesse processo ganha a importância de ser o elemento que permite 

que a memória configure-se numa representação da morte enquanto manifesta 

suas figuras. 

A morte aparece nesse contexto como sendo a representação daquilo 

que a realidade procura esconder e que a memória traz à tona. A descoberta 

da morte só é possível com a abstração da realidade, a memória é que 

determina esse processo, possibilitando que a descoberta desse espectro de 

morte seja possível mais pela sua incidência inconsciente do que pela sua 

presença na realidade. 

É uma memória da morte porque estabelece como e quando os fatores 

que levam a compreender a morte enquanto espectro dentro da narrativa só 

são revelados de acordo com a progressão da memória do narrador e suas 
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conseqüentes decepções com o plano da realidade por causa de suas 

inflexões de ordem estilística, algo um tanto semelhante ao que acontece com 

o personagem principal de Em Busca do Tempo Perdido de Marcel Proust, em 

que, segundo a análise de Gilles Deleuze em Proust e os Signos, passam a 

ocorrer sucessivos choques entre a realidade que é vivenciada pelo narrador e 

aquela que ele lembra por meio de sua memória dessas mesmas situações. No 

caso do livro rosiano abordado, e dos contos que tomamos como exemplo para 

este tópico, os personagens vivem a memória e só ao final da narrativa é que 

estabelecem um comparativo com a realidade. Mas da mesma maneira que na 

avaliação de Deleuze determina-se que existam choques entre o real e a 

memória, choques estes que provocam o aprendizado sobre algo que se vê 

nos dois planos, o da realidade e o da memória; na narrativa de Guimarães 

Rosa também o resultado é a descoberta de algo que é julgado como sendo 

uma espécie de aprendizado. Vislumbra-se em Rosa um questionamento 

semelhante ao que Deleuze dirige à obra de Proust: 

 

Em que consiste esta idéia de morte, inteiramente diferente da 
agressividade da primeira ordem (um pouco como, na psicanálise, o 
instinto de morte se distingue das pulsões destruidoras parciais)? Ela 
consiste num determinado efeito de tempo. Sendo dados dois 
estados de uma mesma pessoa, um antigo, de que nos lembramos, 
e outro atual, a impressão de envelhecimento de um a outro tem por 
efeito fazer recuar o antigo (...) como se tivessem passado períodos 
geológicos. (DELEUZE, p.158, 1987). 

 

Dessa forma, entendemos que o texto de Rosa estabelece um processo 

de choque entre a realidade e a memória, para que desse processo saia um 

contexto de descoberta da morte enquanto espectro dentro da narrativa. Esse 
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processo só pode ser estabelecido e configurado pela linguagem, que limita e 

determina o espaço da narrativa como modo de configuração da memória e da 

realidade. Os contos que utilizamos para estabelecer essa relação exprimem o 

quanto a presença de um espectro de morte depende de uma memória, que o 

torna presente em todo o contexto da narrativa, sendo claro como figura 

estilística no processo de construção do livro, determinando assim a relação 

entre realidade e memória. A garantia que surge em meio a esse processo é de 

que haverá uma nova vida após a morte, nova vida dentro de um contexto de 

realidade submetida ao imaginário, pois: 

 

De modo que todo o romance nasce do nonada e retorna a ele, num 
movimento cíclico voltado sobre si mesmo. Significantes nascem 
sempre carregados de significados novos, até a obra se constituir 
num significante único de um único significado. O movimento é da 
síntese à análise e da análise à síntese. (COUTINHO, p. 370, 1991). 

 

Acreditamos que esse processo de relação entre memória, realidade e 

morte é percebido com maior intensidade de acordo com o que estabelecemos 

como sendo o referente direto para o espectro de morte nesse ponto de nossa 

análise, a memória e suas conseqüências para a interpretação do texto em 

Guimarães Rosa. A morte aparece como sendo um reflexo da memória porque 

a exprime em um paradoxo com a realidade, provocando a sua ruptura e a 

elevação da mesma à posição de plano definitivo. Como a realidade é diluída 

dentro do processo de rememoração, ocorre uma configuração da memória 

como plano do subconsciente que determina as ações e o desfecho da 
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narrativa, promovendo a memória da morte à realidade oculta pela prática 

diária de viver em um mundo de convenções. 

Boa parte da obra de Guimarães Rosa retrata a travessia de um 

personagem em busca de sua própria identidade, tentando, a partir de um olhar 

voltado para o passado, elaborar em sua consciência tudo que se passa na tela 

de sua mente ao longo dessa travessia. Assim o faz Riobaldo, que para 

resgatar Diadorim do plano da memória, a traz à realidade da narrativa, conta 

sua história. É a morte que possibilita ao jagunço apossar-se da linguagem, 

pois é através da narrativa que ele procura compreender o passado, assim 

eternizando-o, mesmo que ainda inconformado com sua perda. Da mesma 

forma, o narrador do conto "Nenhum, Nenhuma", do livro "Primeiras Estórias", 

narra em primeira pessoa, tentando também compreender a aproximação da 

morte. O narrador rosiano caminha como se estivesse perdido no labirinto de 

suas lembranças, encontrando as saídas após um árduo e doloroso esforço. 

 Ao longo de sua jornada, ele enfrenta uma tensão entre a memória e a 

realidade, no resgate do passado, que não retorna em sua pureza original, mas 

é conseqüência de uma seleção dos fatos lembrados. Os personagens de 

Rosa parecem caminhar pelas memórias, vagar pela psique, sendo guiados 

pelos fios das suas experiências vividas e não completamente elaboradas no 

plano da realidade Eles são movidos pela necessidade de narrar suas 

experiências, para melhor compreendê-las e ordená-las em sua mente. Na 

travessia empreendida por estes personagens, presente, passado e futuro se 

mesclam, como reflexos de um mesmo tempo, que, ao sabor de suas 

lembranças, constrói uma nova realidade através da memória.  
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Diante do tempo transcorrido, os protagonistas rosianos mantêm uma 

atitude interrogativa. Como Sherazade, personagem das "1001 Noites", que 

sobrevive à pena de morte decretada pelo sultão, apenas por acender a chama 

da narrativa que desfia noite após noite diante da curiosidade do marido, os 

protagonistas da obra de Guimarães Rosa narram para fugir da morte. Ao 

mesmo tempo em que a morte surge como memória, ela caracteriza toda a 

construção da narrativa, pois sua presença, no plano do que chamamos 

realidade é apenas a configuração dessa perspectiva. Por esse motivo 

estabelecemos que a memória da morte, vincula-se em nossa análise, ao 

processo de construção de uma realidade paralela, que é criada e estruturada 

para, através da linguagem, desenvolver-se como narrativa. 

Nossa proposta é analisar a morte como manifestação literária na obra 

de Guimarães Rosa, mas sob o prisma da manifestação da memória como 

elemento do enredo e ponto de análise da narrativa. Nesse aspecto, alguns 

pontos dimensionam a memória da mesma maneira que um objeto da estrutura 

do subconsciente em choque com a realidade manifestada enquanto 

linguagem. A memória ganha o plano da realidade para que se possa 

interpretá-la de acordo com o contexto ao qual foi exposta e que momentos são 

revisitados. Com que objetivo pode-se estabelecer essa relação? Uma série de 

características podem ser observadas ao interpretarem-se esses momentos, 

pontos esses que se manifestam na medida em que analisamos a obra de 

Rosa tendo a morte em perspectiva. Acreditamos que exemplos dessa 

perspectiva são as narrativas “Nenhum, nenhuma” e “O cavalo que bebia 

cerveja”, estruturadas em torno da manifestação da memória com relação ao 



 

78 

 

processo da realidade, sendo o que resulta desse processo uma forma de 

interpretação. 

O conto em que a dimensão de morte pode ser mais bem analisada 

dentro do processo de memória como condicionante narrativo de Guimarães 

Rosa em Primeiras Estórias é “Nenhum, nenhuma”, pois que este conto 

constrói-se a partir de uma utilização da linguagem, da metáfora e da 

configuração concreta para exprimir a idéia de morte à qual procuramos 

justificar na presente análise: 

 

Dentro da casa – de – fazenda, achada, ao acaso de outras várias e 
recomeçadas distâncias, passaram-se e passam-se, na retentiva da 
gente, irreversos grandes fatos – reflexos, relâmpagos, lampejos – 
pesados em obscuridade. A mansão, estranha, fugindo, atrás de 
serras e serras, sempre, e à beira da mata de algum rio, que proíbe 
o imaginar. Ou talvez não tenha sido numa fazenda, nem no 
indescoberto rumo, nem tão longe? Não é possível saber-se, nunca 
mais. (ROSA, 1977, p. 43) 

 

Há a possibilidade interpretativa de que todos os personagens 

masculinos possam ser agrupados como sendo o mesmo, que enxerga a si 

próprio ao longo dos anos, a caminho da morte, morte esta enxergada na figura 

do homem maduro, doente terminal, da velha que não interage mais com os 

outros e é um resquício de tempos que os outros não mais recordam. Por uma 

brecha na memória, fechada no final do conto, o menino pode encontrar-se 

com suas fases, interagindo com elas, na mesma medida em que observa seus 

erros e pode arrepender-se deles, enquanto espera pela morte: 
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O homem sem aspecto tenta agora parecer-se com outro – um 
desses velhos tios ou conhecidos nossos, deles o mais silencioso. 
Mas segundo se apurou, não era. Alguém, apenas, chamara-o, na 
ocasião, de nome com aproximada assonância; e os dois, o ignorado 
e o sabido, se perturbam. (...) Se eu conseguir recordar, ganharei 
calma, se conseguisse religar-me: adivinhar o verdadeiro e o 
real, já havido. Infância é coisa, coisa? (...) O Moço não falava, 
agora. Falido, ido, noutro confusamento, ele rompeu a chorar. Pouco 
a pouco, o Menino, devagarinho, chorava, também, o cavalo 
soprava. O Menino sentia: que, se, de um jeito, fosse ele poder 
gostar, por querer, desse moço, então de algum modo, era como se 
ele ficasse mais perto da Moça, tão linda, tão longe, para sempre, na 
soledade. Daí, viu-se em casa. Chegara. (ROSA, 1977, p. 43-50. 
Grifo do autor) 

 

Expõe-se a morte em forma de passagem, que provoca uma revelação, 

tanto em um como no outro, a morte pode ser um personagem, mas, sobretudo 

se estabelece enquanto linguagem. A partir de um elemento que perpassa o 

enredo, convivendo com todos os personagens, nenhum recebendo nome 

próprio, apenas designações de ordem genérica (o Moço, o Menino, a Moça, o 

Homem), a única personagem que recebe uma designação é a velha, a Nenha, 

configurada em sua falta de linguagem, na morte. Na medida em que possibilita 

um processo de interpretação estabelecido na imagem de morte. O Moço e o 

Menino surgem, passam certo período de tempo entre seu contexto imagético 

e voltam ao seu plano de realidade, apesar disto, mesmo que seja incerto e 

desconhecido, possibilita sua revelação. 

Em tom de realismo fantástico, o conto “O cavalo que bebia cerveja” 

propõe um processo narrativo em que a morte participa e acompanha o 

enredo, fazendo com que o leitor veja-se numa encruzilhada interpretativa que 

se estabelece com o desfecho, onde tudo não teria passado, aparentemente, 

de um delírio do narrador. 
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Lá nunca voltei. Não, que não me esqueço daquele dado dia – o que 
foi uma compaixão. Nós dois, e as muitas, muitas garrafas, na hora 
cismei que um outro ainda vinha sobrevir, por detrás da gente, 
também, por sua parte: o alazão façalvo; ou o branco enorme, de 
São Jorge; ou o irmão, infeliz medonhamente. Ilusão, que foi, 
nenhum ali não estava. Eu, Reivalino Belarmino, capisquei. Vim 
bebendo as garrafas todas, que restavam, faço que fui eu que tomei 
consumida a cerveja toda daquela casa, para fecho de engano. 
(ROSA, 1977, p. 85) 

 

A morte ocorrente seria a da narrativa, pois se o narrador enxerga a si 

mesmo como alguém que pode ter se enganado no que viu e presenciou, 

perde-se toda a fundamentação de verossimilhança necessária ao processo 

interpretativo, calcado o tempo inteiro na memória que ele tem dos possíveis 

fatos. Há um corpo no enredo, mas não é possível compreender como chegou 

ali ou se já estava desde o início, além do fato do cavalo beber cerveja ser 

apenas uma característica do fantástico no enredo ou ser a configuração da 

morte como função de sentido. 

A partir da linguagem, encontram-se os dois contos em questão nessa 

análise, que além de “Nenhum, nenhuma” compreende “O cavalo que bebia 

cerveja” no mesmo plano interpretativo da idéia de um contexto analítico de 

uma memória da morte, expondo-se a uma interpretação a partir da linguagem, 

em que a morte é a garantia de uma vida nova, estabelecendo assim como 

pode ser analisado a configuração de morte, ao mesmo tempo em que a 

dimensiona. Nos dois contos, há uma utilização da linguagem que se sobrepõe 

aos elementos da narrativa e proporciona que haja uma interpretação da 

memória nesse sentido. A garantia que surge em meio a esse processo é de 

que haverá uma nova vida após a morte, nova vida dentro de um contexto de 

realidade submetida ao imaginário. 
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O processo de compreensão da chamada memória da morte se 

estabelece em torno dos contos citados como exemplo, mas permite que se 

perceba que há um modo diferente de análise dos contos de Guimarães Rosa, 

modo este que vincula linguagem, estrutura textual e análise literária, que 

nosso trabalho tenta contextualizar através de suas colocações. O processo 

em questão compreende uma maior caracterização da obra e dos pontos que 

julgamos importantes, onde uma memória da morte é referente para os 

enredos porque se constitui em torno de conjecturas, de possibilidades, de 

nuances que só são perceptíveis pelo que há de conflitante com a realidade. A 

morte em sua configuração de memória propõe uma releitura da realidade a 

partir de pontos que não se constituem como certeza, em nenhum dos contos 

apresentados. 

A morte, assim, ganha uma perspectiva como referente imagético, 

permitido por causa da interação entre os planos da realidade e o do 

imaginário, que condicionam a narrativa, permitindo que os personagens 

desconstruam o que está proposto e reelaborem a partir de fragmentos, novas 

possibilidades de construção da narrativa. 
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O RITUAL DA MORTE 

 

O quarto ponto, que estabelecemos como o final de nossa análise 

acerca da metáfora da morte enquanto espectro na obra de Guimarães Rosa, 

em seus contos incluídos em Primeiras Estórias, intitula-se “O ritual da morte” e 

trata de como se constrói na obra de Rosa esse ritual, que é familiar a todo o 

processo de formação literária. Acreditamos que neste ponto em que 

chegamos torna-se necessária a presença de narrativas como “Sequência” e 

“Fatalidade”, que constituem verdadeiras danças da morte, onde o esperado e 

inevitável é a morte, constituindo o enredo uma contínua espera pela morte, 

ritualizada em diálogos, enredo e atmosfera das narrativas expostas como 

exemplo de nossa perspectiva analítica. 

Ao expormos o último ponto de nossa tipologia da morte em nosso 

objeto de estudo, esperamos poder relacionar na obra de Guimarães Rosa um 

ritual que estabelece como a morte se configura em meio às narrativas de 

Primeiras Estórias e como esse ritual pode ser percebido e analisado. A morte 

como já foi explicitado é um processo em que um espectro permanece como 

parte integrante da narrativa em Rosa e como espectro é passível de ser 

analisada de acordo com a linguagem que o torna presença, linguagem esta 

que serve tanto para mitificar a morte na narrativa como para desmistificá-la 

enquanto interpretação desse mesmo processo. O ritual nada mais seria do 

que o processo de formulação da despedida e da concretização da separação 

definitiva, da morte em si. 
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Para cada conto que utilizamos há um modo de perceber que um ritual 

da morte se faz presente e torna-se passível de análise. O ritual é construído 

de acordo com a narrativa, levando o leitor a enxergar a morte como uma figura 

que, se não tem presença física, possui uma presença metafísica, manifestada 

em torno do ritmo da narrativa e que pode ser percebida pela linguagem 

enquanto condicionante desse processo. O ritual que citamos se estabelece 

em torno da narrativa como uma sombra, o espectro anteriormente citado, e 

que determina como a estória conduzirá essa dança da morte. 

Podemos perceber o ritual da morte em Primeiras Estórias a partir de 

suas inflexões de ordem estilística, pois todos os contos apresentam um modo 

de abordar a morte em que essa fosse um ritual que evolui de acordo com o 

avanço da narrativa e que leva o leitor a perceber o que está acontecendo 

somente quando não há mais volta e a interpretação está vinculada às 

entrelinhas da narrativa, estabelecendo se pode ser identificada a presença da 

morte enquanto ritual e dança. Como existe essa presença de ritual e todos os 

contos do livro, e por ser essa apenas mais uma análise da obra do escritor 

mineiro, acreditamos que possam configurar-se outras combinações de contos 

que possibilitem esse mesmo processo estilístico 

Essa dança, esse ritual, é perceptível enquanto uma manifestação 

daquilo que nos faz procurar escapar à morte, evitar a todo custo encontrá-la, 

mesmo que seja em espectro e imagem figurativa, mais ou menos o que faz da 

relação entre pai e filho no conto “A terceira margem do rio” uma 

exemplificação desse aspecto ritual da morte  
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O conto “Seqüência” desenvolve-se como um movimento circular e 

espiral, que partindo de um ponto sem importância aparente, a fuga de uma 

vaca durante o transporte de uma fazenda a outra, cria as características de 

“narrativa surpresa”, onde o desfecho é completamente diferentemente daquilo 

que é proposto ao longo do conto. A morte aparece em meio à seqüência de 

fatos que compõem a estória, por vezes o rapaz personagem está prestes a 

morrer “os joelhos bambeava, descaía, quase caía para a frente o cavaleiro / O 

rapaz: obcego. Sofria como podia, nem podia mais desespero. O arrepio negro 

das árvores” (ROSA, 1977, p. 59), enquanto procura pela vaca de seu pai, mas 

o sentido da seqüência do título é levá-lo ao encontro da moça personagem. 

 

A uma roda de pessoas. Às quatro moças da casa. A uma delas, a 
segunda. Era alta, alva, amável. Ela se desescondia dele. 
Inesperavam-se? O moço compreendeu-se. Aquilo mudava o 
acontecido. Da vaca, ele a ela diria: - „É sua.‟ Suas almas se 
transformavam? E tudo à sazão do ser. No mundo nem há 
parvoíces: o mel do maravilhoso, vindo a tais horas de estórias, o 
anel dos maravilhados. Amavam-se. E a vaca – vitória, em seus 
ondes, por seus passos. (ROSA, 1977, p.60) 

 

Já em “Fatalidade” expõe-se a morte como personagem secundário ao 

conjunto da narrativa, em que não sabemos se o delegado e justiceiro irá tomar 

a causa do capiau para si ou se irá apenas assistir o desfecho do encontro 

deste com o valentão. A continuidade do conto estabelece que a morte irá 

acontecer, só não se sabe como nem quando, mas configura também que a 

linguagem, que apenas dois dos personagens dominam, o narrador e o 

delegado, é um condicionante de morte, já que os dois outros não tem esse 

domínio e necessitam da ajuda deste. 
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Nos contos que se interpõem nesse sistema, configura-se a morte como 

processo interpretativo de encontros e desencontros em meio ao modo da 

narrativa circular e paralela que surgem nas duas estórias. Como se encontram 

e se desencontram ao longo do enredo, os personagens provocam uma visão 

da morte enquanto metáfora do ritual de passagem, que vale tanto para o moço 

que persegue a vaca, quanto para o matuto em busca de vingança e justiça. O 

encontro com a futura esposa e o desencontro com a morte são dados por um 

plano de realidade que se utiliza de um vetor, no primeiro caso é a vaca que 

tende sempre a desviar o curso do seu encontro com o moço, da mesma 

maneira que no segundo é o delegado o instrumento de encontro do matuto 

com sua honra. 

Dessa maneira encerramos a configuração de pontos a serem 

analisados ao longo deste capítulo como forma de embasar uma perspectiva 

não só estilística, mas também histórico e social, gerando uma 

contextualização das características estruturais do livro e a relação dos contos 

presentes no mesmo com a teoria que compõe o quadro geral da análise do 

nosso objeto de estudo dentro da perspectiva que julgamos coerente e que 

defendemos ao longo do capítulo. 

A configuração de uma perspectiva histórico e social da morte pode ser 

determinada de acordo com a produção bibliográfica que se estabelece com 

Peter Pal Pelbart e Philippe Ariès, autores que relacionam a morte com o 

mundo de configurações estéticas e literárias que se desenvolveu após a Idade 

Média no Ocidente e que se difundiu como sendo uma perspectiva cultural 

inerente ao avanço tecnológico do homem em relação ao seu processo de 
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desenvolvimento econômico. Da mesma maneira que esses autores 

configuraram um viés interpretativo vinculado ao processo histórico, autores 

como Sigmund Freud e Jaques Lacan expuseram a relação do homem com o 

seu inconsciente, configurado, este, como linguagem e exprimindo sua relação 

com o real e com o simbólico através de figuras como a metáfora e a 

metonímia, que são conjugados de acordo com a relação entre o homem e 

suas manifestações da ordem do imaginário, como destaca Walnice Nogueira 

Galvão: 

 

Muitos e muitos séculos mais tarde, uma personagem de ficção, o 
Matraga, também saberá transformar sua marca de ignomínia em 
marca de pertença. Ferrado como rês no quarto traseiro com ferro de 
ferrar gado, reservado a animal e propriedade, trilhará o duro 
caminho da penitência e cumprirá em seu destino o sinal numionoso 
– triângulo em circunferência – com o que foi marcado. Mas antes de 
chegar lá, e praticamente a meio caminho, a questão da marca 
reaparece, com enorme força, no surgimento do fenômeno da 
estigmatização. (GALVÃO, 2008, p. 54.) 

 

Dentro dessa perspectiva que o imaginário envolve as manifestações 

humanas, também Michel Foucault ao descrever a Nau dos Loucos nos fala 

desse fenômeno, que procura nos separar daquilo que fere a convenção: 

 

Fechado no navio, de onde não se escapa, (...) é entregue ao rio de 
mil braços, ao mar de mil caminhos, a essa grande incerteza exterior 
a tudo. É um prisioneiro no meio da mais livre, da mais aberta das 
estradas: solidamente acorrentado à infinita encruzilhada. É o 
passageiro por excelência, isto é, o prisioneiro da passagem. E a 
terra à qual aportará não é conhecida, assim como não se sabe, 
quando desembarca, de que terra vem. Sua única verdade e sua 
única pátria são essa extensão estéril entre duas terras que não lhe 
podem pertencer. (FOUCAULT, 1978, p. 12.) 
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Desse modo, se estabelecem os pontos de convergência possíveis entre 

Guimarães Rosa e as formas de interpretação que mencionamos, o conjunto 

dessas possibilidades de análise pode ser configurado em torno do nosso 

objeto de estudo e característica interpretativa, o espectro da morte, como 

contexto na produção de Rosa, principalmente em seus contos, distribuídos na 

obra Primeiras Estórias, que favorecem o nosso ponto de vista e o tornam 

plausível, de acordo com os temas aqui explicitados. A possibilidade 

interpretativa que estes contos permitem em nosso estudo pode ser justificada 

de acordo com os pontos defendidos ao longo de nossa análise, em que tanto 

a linguagem da morte como também suas características como figura, espectro 

e metáfora surgem ao longo de uma análise em torno do elemento de falta que 

aparece em todas as narrativas que iremos analisar sob esse prisma 

Acreditamos que é plenamente justificável a colocação de um viés 

interpretativo vinculado a análise psicanalítica em nosso texto, pois a formação 

de uma figura da morte pode ser analisada de acordo com as manifestações de 

metáfora, linguagem e contextualização. Para que não seja uma proposta 

analítica sem nexo com o texto rosiano e suas possibilidades interpretativas, 

condicionamos a exposição dos textos dos mencionados com outros, que 

procuram justificar outras variantes de interpretação que enriquecem nosso 

trabalho. 

Ao contrapor essas linhas de interpretação, procuramos justificar a 

possibilidade de condicioná-las a um mesmo parâmetro de análise, o que nós 

estabelecemos como o ponto principal deste estudo, que é a configuração de 

uma aparição da figura de morte dentro de um contexto de várias 
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possibilidades interpretativas nas narrativas curtas de Guimarães Rosa, 

contidas no livro Primeiras Estórias. O ritual que se configura nos contos 

descritos e exemplifica nossa possibilidade analítica é visto também em um 

outro conto do mesmo livro de Guimarães Rosa, em “Sôroco, sua mãe, sua 

flha” há uma ritualização de uma despedida que nada mais é do que a 

ritualização da morte. Assim, acreditamos que existe um processo de 

contextualização do ritual que encerra nossa tipologia na descrição que Rosa 

faz da despedida da filha e da mãe de Sôroco, pois seu vagão nada mais é que 

o féretro que as levará a um local do qual não mais retornarão.  

A imposição da morte das duas ocorre por seu estado de demência, o 

que obriga o seu animento, como os loucos medievais o eram, e como foi tão 

bem descrito por Michel Foucault no seu “História da loucura”, em que 

descreve o périplo ao qual os dementes eram obrigados, sendo postos em 

barcos e deixados à correnteza até que aportassem numa outra cidade e o 

processo recomeçasse. A ausência da morte no conto aparece quando todos 

os habitantes da cidade entoam, junto com Sôroco, a canção sem sentido que 

as duas mulheres cantavam, provocando naqueles que participam desse 

momento uma memória daquilo que não mais existe, ou seja, a presença física 

das duas mulheres. O ritual é descrito como o conto em si, como ele se 

descortina aos olhos do leitor como uma grande procissão fúnebre, um velório 

de pessoas vivas, mas que morreram no plano da linguagem, já que não se 

comunicam com os demais, transformando o seu mundo particular numa marca 

de pertença que as transforma em exteriores ao ambiente do qual faziam parte, 

sendo por isso, expulsas dele. 



 

89 

 

CONCLUSÃO 

 

Encerrado o processo de análise dos pontos de inflexão de Primeiras 

estórias, de Guimarães Rosa, a morte e a figura do espelho se apresentam 

como as principais características de nosso trabalho pelo que possuem de 

mais intrínseco ao modelo analítico abordado. A pesquisa bibliográfica foi de 

importância fundamental neste trabalho, pois as teorias utilizadas e justificadas 

permitiram a abordagem segura dos aspectos levantados quando da 

formulação de nossas hipóteses. 

Podemos constatar que depois de algumas reflexões teóricas sobre a 

função do espelho e as inflexões da morte, por conseguinte, especificamente, 

na narrativa Roseana e de forma ampla na narrativa em geral e sobre a sua 

abordagem na ficção moderna, vimos nas últimas páginas que a morte em 

Primeiras estórias, como já o título sugere, tende a abandonar a sua dimensão 

cronológica e histórica, inserindo-se no plano atemporal e mítico. Tal 

característica, inerente à moderna prosa de ficção, é simultaneamente 

acompanhada pelo movimento oposto, pela conservação da linearidade 

temporal na narrativa, vinculada à expressão tradicional. A esta ambivalência 

corresponde a existência de um duplo ângulo narrativo: da ótica tradicional que 

se esforça por manter o passado e da visão moderna ou pós-moderna 

concentrada no presente. Não se trata assim nem de uma opção nem da outra, 

mas das duas, ao mesmo tempo em que nos colocam perante uma síntese 

criadora de um terceiro momento, inerente à visão de mundo do autor.  

Tanto ou mais importante que a pesquisa bibliográfica, foram de grande 

auxílio as pesquisas que envolvem um cânone literário do porte de Guimarães 
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Rosa, além das múltiplas conexões que sua obra permite dado o tamanho da 

resenha crítica acerca de seus escritos, o que possibilitou ao nosso trabalho ter 

um escopo teórico mais dimensionado pela série de abordagens que se faz 

acerca de tão vasta obra.  

Ao concluir nossa análise, podemos perceber que a chave de leitura 

observada no modo de interpretação de Primeiras Estórias é configurada não 

só pelo espelho que delimita o tipo de observação, mas também pelo processo 

de referenciação da morte. Isto ocorre por que as duas leituras, a da morte e a 

do espelho, são complementares à medida que originam novas perspectivas de 

análise. 

Por esse motivo, escolhemos usar esses dois fatores como eixos de 

nosso trabalho. Tanto a morte, em suas configurações apontadas no texto, 

como o espelho e sua relação intrínseca com o modo de leitura, permitiram-nos 

uma abordagem sobre a obra de Guimarães Rosa de uma forma mais 

abrangente. Como existe uma extensa obra de crítica literária acerca da 

produção do autor mineiro, entendemos que as linhas de interpretação 

apresentadas constituem critérios importantes e pouco estudados do mesmo. 

As principais características desse modelo de análise vinculam que a 

morte e o espelho tornam possível de entendimento, em meio ao processo da 

escritura, como e porque a obra de Rosa é considerada um cânone e possui 

tão vasta produção de e sobre o autor. Com relação, mais ou menos explícita, 

com a linha do pensamento filosófico que reage contra o positivismo e as 

teorias evolucionistas, os autores como Proust, Joyce, trabalham a concepção 

do tempo cronológico, quantitativo e divisível em três dimensões, para, à 
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maneira bergsoniana, elaborar cada um do seu modo particular, no tempo 

vivido, numa sucessão do fluir intemporal. 

Por apresentar um viés metafísico e de caráter subjetivo, a literatura de 

Rosa permite que fatores tão próximos e tão díspares, ao mesmo tempo, sejam 

unidos em um único contexto interpretativo, porque dele fazem parte como 

forma estilística. Os elementos que se fazem necessários nesse processo são 

determinados por uma conjuntura que beira à proporção de ordem 

caracterizada pela maior e principal característica da produção literária na 

percepção de um estudo aprofundado em suas principais vinculações. 

É também interessante observar que vários elementos da obra de Rosa 

se deixam inspirar pelos mitos. Isto parece não ser por acaso, porque além da 

recorrência ao mito como forma de se exprimir metafisicamente, o autor utiliza 

o tempo vivido outro caminho em direção para a fuga à rigidez do tempo 

cronológico. Seria, então, o mito, um relato sagrado sobre a origem do homem 

e do cosmo, um protótipo da vida, cuja essência gira em torno da constante 

repetição de si próprio, gerando dentro da narrativa a história ao mesmo tempo 

em que cria o presente infinito de eterna recriação.  

A estrutura cíclica, que se situa próxima do pensamento mítico, não é 

estranha à vinculação estilística e estrutural de Guimarães Rosa. Ao abordar 

alguns pontos das problemáticas do espelho e da morte na narrativa, temos 

falado do objeto de estudo em questão, Primeiras Estórias, sem falar sobre o 

seu condicionante enquanto mote, a estória em si, que é uma forma narrativa 

na qual se baseia o volume que nos propusemos a analisar no nosso trabalho. 

Definindo de forma sucinta este gênero, podemos utilizar a conceituação usada 

pelo próprio Rosa em um de seus livros de contos: “A ESTÓRIA não quer ser 
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história. A estória, em rigor, deve ser contra a História. A estória, às vezes, 

quer-se um pouco parecida à anedota” (ROSA, p. 7, 1985). Assim, podemos 

explicá-la como sendo uma narrativa curta que, apesar de se fundamentar na 

história, de partir dos acontecimentos, simultaneamente o perpassa em um 

movimento de ruptura e passa para o plano do imaginário:  

 

A estória é o lugar desta vertigem de identidade, este defrontar-se 
com o vazio que interrompe o continuum, suspende o conceito de 
verdade histórica e instala a possibilidade de transgressão. A estória 
fala de um único lugar – lugar do sonho. Porque ao olhar é sempre 
exigido mais do que lhe é dado ver, constrói-se o sonho. A estória é a 
permanência dos traços do sonho na memória e do desejo que o 
sonho realiza: sinalizar para o sujeito a existência do desejo (PAULA, 
1968 p. 525,). 

 

Utilizando de uma mais ampla intensidade e seleção do que o conto, a 

estória estabelece um recorte no contínuo temporal e, reduz o texto, captando 

às linhas enxutas e essenciais. Da mesma maneira em que Paulo Rónai no 

prefácio à nona edição de Primeiras estórias afirma, “as estórias rosianas giram 

em torno de um acontecimento, porém não no sentido geral de uma ocorrência” 

(ROSA, 1977 p. Xxvi). A maioria das narrativas é marcada pela falta de um 

conflito exterior colocado no final; em seu lugar nos deparamos com uma 

tensão que se resolve no plano psíquico das personagens.  

O processo de abordar os limites da ação é mostrado no sumário da 

nona edição onde aparece nos desenhos, que são o signo do infinito, o mesmo 

símbolo da eternidade. A utilização deste signo no começo e no fim de cada 

desenho pode indicar que todas as narrativas, apesar da sua variedade 

temática e estrutural, formam pela atmosfera que deixam no leitor uma 

impressão como se cada narrativa se referisse a outras, como se apenas assim 
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fosse completada. Com esta interdependência dos contos, cria-se uma 

impressão de ciclo, apoiada pela estreita relação que guardam a primeira e a 

última estória, interligadas, pelo enredo, no aparecimento das mesmas 

personagens e motivos.  

O caso de duas narrativas concentradas em momentos-chave da 

formação de uma criança, numa simples incursão de recorrência. Na verdade é 

mais uma renovação, uma recriação qualitativa, pois existe entre elas um 

deslocamento da percepção do protagonista que se observa em sua dimensão 

inconsciente uma idéia de amadurecimento, sabedoria e perfeição sempre 

presentes no contexto das narrativas, por menores que sejam, como o autor 

afirma em: “O mundo se repete mal é porque há um imperceptível avanço” (“Lá 

nas campinas”, ROSA, 1985 p. 99,). A perfeição é um dos valores do círculo, 

juntamente com a homogeneidade e a totalidade. Assim, não nos parece 

desinteressante recorrer a uma simbologia de números. Se observarmos a 

estrutura do livro, podemos observar que o mesmo é composto de 21 

narrativas.  

Neste caso, o número 21 é um número cabal nesse processo, pois é  

considerado como símbolo da maturidade e perfeição: “simboliza a sabedoria 

divina, reflexo da luz eterna [que] por sua pureza, tudo atravessa e penetra” 

(CHEVALIER, 1998 p. 958,). Ele é associado à plena realização individual:  

 

21 é ímpar: é esforço dinâmico da individualidade que se elabora na 
luta dos contrários e abraça o caminho sempre renovado dos ciclos 
evolutivos. [...] É o indivíduo autônomo entre o espírito puro e a 
matéria negativa; é também a sua livre atividade entre o bem e o mal 
que dividem o universo; é, portanto, o número da responsabilidade e, 
curiosamente, o vigésimo primeiro ano foi escolhido por muitos povos 
como idade da maioridade (CHEVALIER, 1998 p. 959). 
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O círculo que pode ser entendido como um ponto estendido pode de 

certa forma, simbolizar o mundo. Podemos afirmar também que Primeiras 

estórias, ao captar momentos-chave da existência, em instantes de epifania. 

Onde ocorrem uma nova percepção e revelação do modo como se 

representam através da multiplicidade de experiências numa única metáfora 

existencial do homem que, passando constantemente por altos e baixos, segue 

para a eternidade. Dessa forma, irá se constituir numa viagem em direção à 

morte, que desempenha um papel importante no pensamento rosiano, e 

constitui uma proposta de eterna esperança e recriação assim como de retorno 

à essência da de uma paisagem uterina. Não é por acaso que tanto no início e 

no final do livro, formando uma espécie de prólogo e epílogo, quanto no meio 

da obra, o autor pôs uma estória que, esquematizando o contexto da morte e 

do amadurecimento individual, circula o tema da figura da criança em formação 

de sua experiência de mundo, mesmo que em “O Espelho” ocorra de forma 

indireta.  

A imagem do eterno retorno, desenvolvida como elemento estrutural, 

além da utilização de trechos que remetem à reflexão sobre a questão da 

morte e do duplo, nos levam a considerar a morte e o espelho como 

personagens importantes na obra de Rosa. A relação que existe entre uma 

perspectiva do escritor e a forma artística na qual esta é válida. 

É interessante observar como a narrativa rosiana ganha primazia no 

pensamento teórico contemporâneo. Podemos supor que sendo o tempo a 

condição da existência humana, a consciência dele tenha sido apenas 

determinante. Na modernidade, porém, a maneira de conceber o tempo, no 

sentido da sua interdependência do sujeito, da flexibilidade e da valorização do 
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momento. O reflexo disso se extenua na literatura como tema da experiência 

interna que agora começa a ocupar o primeiro plano na obra da análise em 

Rosa. A narrativa de Primeiras Estórias não se trata já de um retrato do 

humano em moldes do psicologismo, mas sim de uma abordagem acerca da 

experiência pessoal, pelo olhar do improvável e da subjetividade, junto com 

uma sondagem vertical das camadas inferiores da consciência 

A escolha por esses temas nos faz enxergar o quanto é repleta de 

significados e sentidos a obra de Guimarães Rosa, como também estes 

significados podem exprimir-se tanto como manifestação artística, como 

exercício de leitura e de descoberta de conectivos entre as quatro dimensões 

da percepção humana e seu principal vetor: o tempo. 
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