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Medo maior que se tem, é de vir canoando 

num ribeirãozinho, e dar, sem espera, no 

corpo dum rio grande. 

(Guimarães Rosa) 



RESUMO 

 

 

Este trabalho desenvolve uma leitura por cinco contos de Guimarães Rosa: “A hora e vez de 

Augusto Matraga”, “Campo Geral”, “A Benfazeja”, “Esses Lopes” e “Meu tio o Iauaretê”, 

inclusos respectivamente em Sagarana, Corpo de Baile, Primeiras Estórias, Tutaméia e Estas 

Estórias. Assim, empreende-se um breve percurso no intuito de observar na gênese criativa do 

autor uma temática maniqueísta, em cuja concepção do mundo, com intensividade poética, 

opõe-se o bem e o mal. Para tanto, a pesquisa respalda-se na Simbologia Mítica, na Crítica 

Literária e em Aspectos da Metafisica, além da análise de clássicos ensaios literários, na 

abordagem da estrutura dessas histórias. Busca-se demonstrar que no sertão rosiano, o 

contraditório contribui para especulação sobre o homem humano, na aprendizagem contínua 

de sua travessia. 

 

 

Palavras-chave: contos; Guimarães Rosa; homem humano; travessia. 



ABSTRACT 

 

 

This study develops a reading of five tales of Guimarães Rosa: “A hora e vez de Augusto 

Matraga”, “Campo Geral”, “A Benfazeja”, “Esses Lopes” and “Meu tio o Iauaretê”, included, 

respectively, in Sagarana, Corpo de Baile, Primeiras Estórias, Tutaméia and Estas Estórias. 

Then, undertakes a brief course in order to observe in the creative genesis of the author a 

manichean theme, whose view of the world, with poetic intensity, opposes the good and the 

evil. This research thus has drawn upon the Mythical Symbolism, in Literary Criticism and 

aspects of Metaphisics, in addition to analyzing classic literary essays in approaching of 

histories masterpiece structure. It has also demonstrate that in the rosiano hinterland the 

contradictory contributes to the speculation about the human man, in the continuous learning 

of his passing. 

 

 

Keywords: tales; Guimarães Rosa; human man; passing. 
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INTRODUÇÃO 

 

Escrevendo suas aventuras literárias, como assim denominava seus livros, João 

Guimarães Rosa descobria sempre “um novo pedaço de infinito” (Lorenz, 1991, p. 72). Desse 

modo, suas “aventuras não têm tempo, não têm princípio nem fim” (Lorenz, 1991, p. 72), 

conforme relata em entrevista a Günter Lorenz. Não é fácil delimitar uma travessia pelo sertão 

rosiano, pois nessas estórias em que a infinidade se sobrepõe, muitas ideias advêm. Eterna, 

como os grandes rios por ele amados, mas não imutável, pois de acordo com Heráclito “para 

os que entram nos mesmos rios, outras e outras são as águas que correm por eles” (Kirk- 

Raven, 1966, p. 198), a obra de Rosa se renova a cada olhar, e, desse modo, como diz Italo 

Calvino a respeito das obras clássicas, é leitura “que nunca terminou de dizer aquilo que tinha 

para dizer” (Calvino, 2007, p.11). Então o sertão se estendeu à pesquisa, e João, como um 

conto contado por ele mesmo, norteou o caminhar.   

 

João era fabulista? 

fabuloso? 

fábula? 

sertão místico disparando 

no exílio da linguagem comum?  

(Andrade, 2003, p.11) 

 

O fragmento do poema de Carlos Drummond de Andrade, “Um chamado João”, 

publicado como homenagem póstuma, três dias após a morte de Guimarães Rosa, no Correio 

da Manhã de 22 de novembro de 1967, é, como o restante desses versos, pleno de 

interrogações, indicando quão misterioso é João Guimarães Rosa, pois, exclama ainda 

Drummond, “ficamos sem saber o que era João e se João existiu de se pegar”. 

De Cordisburgo para o mundo, eis o encantador das palavras, João Guimarães Rosa. 

Certamente seria esse o presságio se algum vidente estivesse nesse pedacinho de Minas 

Gerais onde, a 27 de junho de 1908, nasceu João. Por volta dos 10 anos de idade, ele saiu de 

sua pequenina cidade “trás montanhas” para estudar em Belo Horizonte, formando-se em 

Medicina no ano de 1930 e posteriormente, em 1934, ingressando na carreira diplomática, o 

que lhe possibilitou viajar pelo mundo. Embora sua estreia no cenário literário tenha sido em 

1946, com o livro de contos Sagarana, dez anos antes já havia recebido o prêmio da 

Academia Brasileira de Letras pelos poemas de Magma, nos quais, segundo a comissão 

julgadora, encontra-se “vivo de beleza, todo o Brasil: a sua terra, a sua gente, a sua alma, o 

seu bem e o seu mal” (Rosa, 1997, p. 6). 
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Contudo, a versão inicial de Sagarana, submetida ao concurso Humberto de Campos, 

da Livraria José Olympio, em 1938, perdera o primeiro lugar para Maria Perigosa, de Luís 

Jardim, fato que, tempos depois, é lamentado em “Conversa de bastidores”, de Linhas Tortas, 

por Graciliano Ramos, um dos jurados que havia votado a favor da obra de Lima, em 

detrimento do livro de Rosa, “cartapácio de quinhentas páginas grandes: uma dúzia de contos 

enormes, assinados por certo Viator, que ninguém presumia quem fosse” (Ramos, 2005, p. 

351). Recordando o acontecido, Graciliano revela que naquele julgamento havia vacilado. Diz 

ainda que a obra certamente seria de um médico mineiro, “lembrava a origem: montanhoso, 

subia muito, descia — e os pontos elevados eram magníficos”, embora os vales” o 

desapontassem. Relendo Sagarana, em sua publicação, já em 1946, Graciliano observa que o 

volume de quinhentas páginas “emagreceu bastante e muita consistência ganhou em longa e 

paciente depuração” (Ramos, 2005, p. 353). Segundo Graciliano, eliminaram-se três histórias, 

“capinararam-se” coisas nocivas e as partes boas se aperfeiçoaram, sobretudo, “A hora e vez 

de Augusto Matraga”, que fez Graciliano “desejar ver Rosa dedicar-se ao romance” (Ramos, 

2005, p. 354). 

 Empreender uma travessia rosiana, ainda que breve, pois delimitada neste estudo em 

cinco contos, é desafio que perscruta o sertão, o homem e a alma humana. Desse modo, volto-

me novamente ao estudo de Guimarães Rosa iniciado em minha dissertação de mestrado, que 

discorreu sobre o pacto diabólico do Grande sertão: veredas, para analisar aspectos épicos e 

místicos-religiosos, bem como o discurso de poder presente nas estórias rosianas, no 

propósito de observar na gênese criativa do autor mineiro uma temática maniqueísta, em cuja 

concepção do mundo opõe-se o bem e o mal. “A hora e vez de Augusto Matraga” é o início 

dessa jornada, seguida pelas leituras de “Campo Geral”, “A Benfazeja”, “Esses Lopes” e 

“Meu tio o Iauaretê”. 

Os 12 contos, ou novelas (conforme designação do próprio Rosa), que inicialmente 

integravam Sagarana, reduziram-se a 9 narrativas, as quais têm como cenário o interior de 

Minas Gerais. Segundo o autor, o livro foi escrito em sete meses, depois “repousou” durante 

sete anos, para ser, em 1945, “retrabalhado” durante “cinco meses de reflexão e lucidez” 

(Rosa, 2003a, p. 25). O primeiro título escolhido foi “Sezão”, logo substituído por Contos, 

sob o pseudônimo de Viator. Dentre as estórias, “A hora e vez de Augusto Matraga” é 

definida por Rosa como “História mais séria, de certo modo síntese e chave de todas as 

outras” (Rosa, 2003a, p. 28). Nhô Augusto, Matraga, ou Estêves, conforme as denominações 

atribuídas ao protagonista, é o personagem valentão que se impõe pela força no sertão, o qual, 

no decorrer da trama,  espancado e quase morto por um desafeto, é acolhido por um casal de 
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pretos, e assim amparado busca a salvação de sua alma, tendo como peculiar propósito ir  para 

o céu, “nem que seja a porrete!...”. Em penitência por esse objetivo conhece um famoso chefe 

de jagunços, por meio do qual acaba por encontrar sua “hora e vez”. 

Em “Campo Geral”, conto poético de Rosa contido em Corpo de Baile, livro 

publicado em 1956, apenas alguns meses antes da obra-prima Grande sertão: veredas 

(romance que os pesquisadores ainda discutem se fora destinado ao conjunto de Corpo de 

Baile), Rosa expõe a perspectiva confusa do olhar infantil de Miguilim, que no cotidiano de 

sua vida simples, no Mutúm, procura compreender a violência com que se apresenta para ele 

o sertão, principalmente no que diz respeito aos desentendimentos com o pai e a precoce 

morte do irmão, visão que clareia com ajuda do doutor da cidade, cujos óculos proporcionam 

ao menino de “vista curta” a apresentação silenciosa da verdade. Assim, analogamente ao 

mito da caverna, de Platão, uma nova realidade, que se revela na exuberância do sertão, se 

abre para Miguilim, pois, segundo a dialética platônica, a Ideia do Bem, a mais perfeita de 

todas as ideias, é também a Suprema Beleza, que Miguilim parece constatar ao final da 

estória. As novelas que compõem o Corpo de Baile rosiano, embora autônomas, estabelecem 

relações entre si, sobretudo por meio de personagens recorrentes, como exemplifica Miguilim, 

que posteriormente surge como Miguel, já adulto, em “Buriti”, conto final da coletânea, 

completando assim o tempo da escritura. 

As novelas em número de sete são premissas do aspecto místico dessas estórias que, 

em sua unicidade, retratam o sertão, pois o sete é considerado número sagrado, segundo 

Chevalier-Gheerbrant (2008, p. 826), simbolizando um ciclo completo. Sete é também 

característico do culto de Apolo, bem como representa a totalidade do universo em 

movimento. Em relação a Apolo, o texto de “Campo Geral” destaca a figura do dançador Seu 

Aristeu, que personificaria tal divindade. A ideia da dança, presente já no título do Corpo de 

Baile, também se apresenta numa das epígrafes do neoplatônico Plotino que antecipa os 

contos e que projeta no movimento da dança uma identificação com a própria arte, expondo o 

“dansador” como a imagem desta vida, que procede com arte, pois, “a arte da dança dirige 

seus movimentos”. Em “Campo Geral”, o leitor acompanha a trama pelos olhos de Miguilim, 

e deve manter-se atento ao claro-escuro do Mutúm, para apreender a poesia com que se 

apresentam as diferentes nuances do sertão. 

Em Primeiras Estórias, coletânea de 21 contos publicada em 1962, procurei 

compreender a história de “A Benfazeja”,  cuja personagem central, Mula-Marmela, surge sob 

a defesa do narrador, o qual explica os motivos que levaram-na a assassinar o marido e matar 

o enteado: o bem da comunidade, já que eles, respectivamente Mumbungo e Retrupé, apesar 
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de amados pela Mula-Marmela, eram terríveis marginais que atemorizavam o perdido 

lugarejo em que se desenvolve a estória, da qual o leitor toma conhecimento de forma 

indireta. Porém, para as pessoas que não aceitam tal concepção, a benfazeja é, na verdade, 

malfazeja. Assim, entre o grotesco e o sublime, e envolta nas sombras do mistério, a Mula-

Marmela se revela na dicotomia barroca, que expõe o contraste entre o corpo (Mula) e o 

espírito (Marmela), por meio da metáfora sofisticada de Rosa. 

Segundo Paulo Rónai, o epíteto de Primeiras Estórias “não alude a trabalhos da 

mocidade ou anteriores aos já publicados em volumes, e sim à novidade do gênero adotado, a 

estória” (Rónai, 2001a, p. 18). Diz ainda Rónai, que embora esse termo hoje em dia já 

apareça também sem conotação folclórica, “referido às narrativas de Guimarães Rosa 

envolve-se numa aura mágica, num halo de maravilhosa ingenuidade, que as torna 

visceralmente diferentes de quaisquer outras” (Rónai, 2001a, p. 18). 

O conto, conforme Dácio Antônio de Castro, “utiliza elementos do imaginário 

popular, fundidos com lendas do mundo inteiro” (Castro, 1993, p. 52). Desse modo, a estória 

emoldura aspectos do mito da caverna de Platão, bem como podem ainda ser artísticamente 

interpretados componentes das Erínias e das Eumênides, de Ésquilo e da Medéia de 

Eurípedes. 

Temida e rejeitada pelos moradores do lugar, sobretudo por ser velha e feia, a 

“furibunda de magra” Mula-Marmela é legada às sombras sob o estereótipo de bruxa, que a 

mantém às margens da sociedade, e assim, configurada numa aparência subumana, vai ao 

longo do texto assimilando a imagem do bode expiatório na expurgação dos males da 

comunidade. A trágica estória de “A Benfazeja”, em que o bem e o mal complementam a 

dúplice natureza da Mula-Marmela, expõe um final epifânico, que conduz a inquietantes 

reflexões sobre os mistérios da vida e da morte. 

As Primeiras Estórias de Guimarães Rosa são, na verdade, parábolas que guardam 

ensinamentos, pois o próprio narrador de “A Benfazeja” alerta o leitor para a compreensão da 

estória: “Pensem, meditem nela, entanto” (Rosa, 2001a, p. 187). 

É preciso atentar também para “Esses Lopes”, de Tutaméia (Terceiras Estórias), e 

sobretudo para a personagem Flausina, protagonista e narradora, a quem cabe defender sua 

própria história: conta que ainda mocinha sofreu o assédio de homens violentos de uma 

mesma família, os Lopes. Porém, de escrava torna-se dominadora da situação, pois ela 

aprende com o sofrimento a tirar proveito das circunstâncias, e assim tecer a trama que vai 

eliminar seus opressores. “Os outros obram a estória da gente” diz Flausina analisando como 

se tornou cativa, mas, sem carga de culpa, favorece a morte do primeiro Lopes, “o rompente 
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sedutor”: “Na cachaça, botava sementes da cabaceira-preta, dosezinhas; no café, cipó-timbó e 

saia-branca. Só para arrefecer aquela desatada vontade” (Rosa, 1979, p. 46). É importante 

notar que a manipulação das ervas lembra o caldeirão das bruxas, fonte das transmutações 

mágicas que, para Flausina, proporciona a reviravolta da condição de escrava a dominadora. 

Isso ocorre também por influência do aprendizado da leitura e da escrita: “Tracei as letras, 

carecia de ter o bem ler e escrever”, argumenta a personagem em seu narrar. Após a morte dos 

Lopes (Zé, Nicão, Sertório e Sorocabano), finalmente Flausina encontra o amor, o que 

humaniza sua vida e possibilita-lhe a redenção. 

Superando o estigma do bem e do mal, Flausina apresenta um elo de ligação com  a     

Mula-Marmela, qual seja a transcendência das dificuldades, dos percalços da vida. Nesses 

contos, o destaque da morte, como fim de um ciclo, proporciona substância às histórias e, de 

certo modo, refletindo-se sobre a morte, aprende-se a viver. Desse modo, a protagonista de 

“Esses Lopes” e a benfazeja Marmela revelam-se na dualidade das santas e liliths rosianas 

como humanas mulheres, ao modo de Riobaldo, do Grande sertão, para o qual “O diabo não 

há”, pois “Existe é homem humano. Travessia” (Rosa, 2006, p. 608).  

Benedito Nunes registra que, quase sempre, ao final de cada estória dessas Terceiras, 

“há um acerto de contas que satisfaz, repondo nos eixos a vida desgarrada, um inesperado 

demão da sorte, do acaso ou das circunstâncias, que emenda o fio que antes se rompeu, troca 

o sim pelo não e o não pelo sim” (Nunes, 1976, p. 204-205). Ademais, a coletânea de 

quarenta contos e quatro prefácios de Tutaméia, publicada em junho de 1967, guarda o que 

Nunes configura como “estórias de uma só estória” e assim os pequenos relatos que já trazem 

no título do livro o significado de “nonada, baga, ninha, inânias, ossos-de-borboleta, 

quiquiriqui, tuta-e-meia, mexinflório, chorumela, nica, quase-nada; mea-omnia”, conforme 

expõe o próprio Rosa no glossário do último prefácio, são “episódios de divina e altíssima 

comédia, mito em que nos compreendemos sem nada compreender” (Nunes, 1976, p. 210). 

Outrossim, a “Tutaméia” ou o “quase-nada” do título é equacionado por  “mea-omnia”, 

(expressão latina que pode ser traduzida como todos os meus bens, todas as minhas coisas), 

confirmando, como diz Paulo Rónai, que “o ficcionista pôs no livro muito, se não tudo, de si” 

(Rónai, 2001b, p. 15). Juntos, analisa ainda Rónai, os prefácios e as estórias constituem ao 

mesmo tempo “uma profissão de fé e uma arte poética em que o escritor, através de rodeios, 

voltas e perífrases, por meio de alegorias e parábolas, analisa o seu gênero, o seu instrumento 

de expressão, a natureza da sua inspiração, a finalidade da sua arte, de toda arte” (Rónai, 

2001b, p.17). 
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Quanto a “Meu tio o Iauaretê”, que para Haroldo de Campos representa na obra de 

Guimarães Rosa “o estágio mais avançado de seu experimento com a prosa”, é uma das oito 

novelas do livro Estas Estórias, que apresenta ainda a entrevista “Com o vaqueiro Mariano”. 

Essa obra foi organizada postumamente pelo professor Paulo Rónai o qual explica que quatro 

dessas estórias foram publicadas em vida por Rosa, dentre elas “Meu tio o Iauaretê”, presente 

no número 25 da revista Senhor, em março de 1962. Para Antonio Callado, é um conto 

assustador, “Talvez a história curta mais importante da literatura brasileira”, de certo modo 

comparável com a Metamorfose de Kafka, em que “de repente o sujeito acorda e virou uma 

barata enorme, virou um inseto”, pois, de modo análogo em “Meu tio”, “o personagem que 

está conversando com o outro começa a sentir que aquele outro é mais onça provavelmente 

que gente” (Callado, 2011, p.10). 

Trata-se da história de um índio que vive no ermo dos gerais, incumbido de desonçar 

tal região, quando inesperadamente recebe um visitante com quem mantém um intenso 

diálogo, apesar da narrativa só registrar a fala do narrador-onceiro, ainda que plena de 

indícios das interpelações do forasteiro-visitante. No espaço de uma noite se dá o relato do 

matuto que se diz parente de onças, quando então, procurando intimidar o suposto 

interlocutor, passa a contar várias estórias acerca desses animais, bem como acerca de sua 

própria ferocidade. Seu contar, portanto, tem uma função, assemelhando-se ao que observa 

Walter Benjamin em relação à natureza da verdadeira narrativa: “Ela tem sempre em si, às 

vezes de forma latente, uma dimensão utilitária” (Benjamin, 1993, p. 200). Em contrapartida 

às atrocidades praticadas pelo bugre, primeiro contra as onças e depois contra os homens, há o 

sentimento indelével demonstrado em relação à onça Maria-Maria, o que, paradoxalmente, 

também atesta uma transformação, expressa na poética rosiana, capaz de retratar o idílio 

amoroso homem/onça. 

O conto é marcado por uma mistura de linguagens que perfazem a voz narrativa, na 

qual sons onomatopaicos, o tupi e o português produzem uma fala ambígua que se adéqua 

assim ao mestiço protagonista da trama, Tonho Tigreiro, filho de índia com branco e parente 

de onça, que em sua fala final evoca ainda uma identificação com os negros através da 

afirmação, “Eu --- Macuncôzo”, usando esse termo africano como forma de escapar ao 

disparo da arma do visitante ante a metamorfose encenada.  Desse modo, além das oposições 

primitivo e civilizado  e do amalgama étnico índio, branco e negro, o texto, cujo término é 

ambiguamente inconcluso, ressalta a dicotomia humano versus animal, numa conversa 

irresistível, cujo convite ao narratário parece também ser endereçado ao leitor, já no momento 

inicial da fala: “--- Hum? Eh-eh... É. Nhor sim. Ã-hã, quer entrar, pode entrar...”.  
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Respondendo ao apelo dessa estória, bem como ao chamado sedutor das demais arroladas 

neste estudo, adentrei mais uma vez as veredas rosianas, como a ouvir a voz do Menino 

(Reinaldo/Diadorim) prestes a transpor o Rio São Francisco, no Grande Sertão, “aquela 

terrível água de largura: imensidade”, quando então “sério, naquela sua formosa simpatia, deu 

ordem ao canoeiro, com uma palavra só, firme mas sem vexame: --- ‘Atravessa!’” (Rosa, 

2006, p. 105). Tal qual o barqueiro, obedeci.  
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1 NHÔ AUGUSTO — O HOMEM  

 

MATRAGA NÃO É MATRAGA 

 

Lá em cima daquela serra, 

passa boi, passa boiada, 

passa gente ruim e boa, 

passa a minha namorada  

(Rosa, 2003a) 

 

A exemplo da quadra de desafio acima que inicia, e de certo modo sintetiza a 

abordagem de Sagarana – o sertão de “gente ruim e boa” – uma das epígrafes de “A hora e 

vez de Augusto Matraga” é igualmente reveladora da ambivalência presente neste texto, 

essencialmente no que se refere à simbólica representação da pobreza e da riqueza de “ Nhô 

Augusto – o homem” : 

 

Eu sou pobre, pobre, pobre, 

Vou-me embora, vou-me embora 

                                      ..................................................... 

Eu sou rica, rica, rica, 

Vou-me embora, daqui!...  

(Rosa, 2003a, p. 363) 

 

O ensaísta Antonio Candido vê em Augusto Matraga um dos grandes tipos da nossa 

literatura, dentro do conto que pode ser inserido “entre os dez ou doze mais perfeitos da 

língua”. Discorrendo sobre o enorme êxito de Sagarana, Candido expõe como Guimarães 

Rosa retoma a concepção do contista-narrador: 

 

Sagarana se caracteriza pela paixão de contar. O autor chega a 

condescendência excessiva para com ela, a ponto de quebrar a espinha das 

suas histórias a fim de dar relevo a narrativas secundárias, terciárias, cujo 

conjunto resulta mais importante do que a narrativa central. Deixa-se ir ao 

sabor dos casos, não perdendo vasa para contá-los, acumulando detalhes, 

minuciando com pachorra, como quem dá a entender que, em arte, o fim não 

tem a mínima importância, porque o que importa são os meios. Todos os 

meios e até a ampliação retórica são bons, desde que nos arrebatem da vida, 

transportando-nos para a vida mais intensa da arte. (Candido, 1991, p. 246) 

 

O enredo da novela, que a certa altura do texto o narrador provocativamente informa 

ser “uma estória inventada, e não é um caso acontecido, não senhor” (Rosa, 2003a, p.383), 

expõe a história de Augusto Estêves, Nhô Augusto ou Augusto Matraga, perverso, pervertido 
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e poderoso sertanejo que por uma série de infortúnios cai em decadência. Queda que 

desencadeia toda uma transformação no personagem e expõe a representação de conflitantes 

valores humanos como as noções de certo e errado. Valores que serão alterados, induzindo o 

leitor a reflexões que vão além de uma posição dualista entre bem e mal. De acordo com 

Comte-Sponville, se todo valor é relativo, o bem não é mais que uma ilusão: 

 

[...] é o que resta de um juízo de valor positivo, quando se desconhecem as 

condições subjetivas que o tornam possível. Diz-se por exemplo que a saúde, 

a riqueza ou a virtude são bens, o que dá a entender que valem por si, 

quando na verdade valem somente na medida que os desejamos. Que 

importa a saúde ao suicida, a riqueza ao santo, a virtude ao canalha? ‘Não há 

Bem nem Mal’, dizia Deleuze a propósito de Espinosa, ‘só há o bom e o 

ruim (para nós)’. O bem é o bom, quando se acredita que ele o é em si.  

(Comte-Sponville, 2003, p. 77) 

 

Ao perder a saúde e a riqueza, Nhô Augusto empenha-se na conquista da virtude, por 

meio da qual espera alcançar um claro propósito: “Eu vou p’ra o céu, e vou mesmo, por bem 

ou por mal! E a minha vez há de chegar...” (Rosa, 2003a, p. 381). O paradoxal 

comportamento de Matraga, que no anseio da bem-aventurança justifica a própria violência, 

“P’ra o céu eu vou, nem que seja a porrete”, parece já vir anunciado no provérbio capiau que 

também serve de epígrafe ao conto, “sapo não pula por boniteza, mas por percisão”, pois, com 

exatidão, o personagem opera sua transformação premido pela necessidade. 

 

Matraga não é Matraga, não é nada. Matraga é Estêves. Augusto Estêves, 

filho do coronel Afonsão Estêves, das Pindaíbas e do Saco-da-Embira. Ou 

Nhô Augusto – o homem – nessa noitinha de novena, num leilão de atrás da 

igreja, no arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores do Córrego de Murici. 
(Rosa, 2003a, p. 363)  

  

Assim tem início a fabular estória de Matraga, com o personagem num festivo leilão 

de igreja, envolvido na disputa de uma mulher-à-toa, por quem um dos presentes, “capiau de 

cara romântica”, estava apaixonado, fato que não representa obstáculo para o desenfreado 

Nhô Augusto Estêves, que não respeita os sentimentos de sua mulher, Dona Dionóra e nem 

mesmo se importa com a própria filha, Mimita, de apenas dez anos. Por cinquenta mil-réis, 

Nhô Augusto arremata a “Sariema”, na verdade Tomázia, e manda estapear o capiauzinho 

amoroso. Contudo, logo depois repudia a moça, humilhando-a por sua falta de beleza. 

“— Que é?!...Você tem perna de manuel-fonseca, uma fina e outra seca! E está que é 

só osso, peixe cozido sem tempero... Capim p’rá mim, com uma sombração dessas!... Vá-se 

embora, frango d’água! Some daqui!” (Rosa, 2003a, p. 366)  
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Em difícil situação financeira, com dívidas enormes após a morte do pai, o Coronel 

Afonsão, Nhô Augusto, que “tivera uma meninice à louca e à larga, de filho único de pai 

pancrácio”, torna-se ainda mais desregrado. Para piorar essa situação, o valentão fica sabendo, 

por intermédio de Quim Recadeiro, que Dionóra fugira com outro homem, Ovídio Moura, 

levando Mimita com ela. Além disso, toma conhecimento que seus capangas, mal-pagos, 

debandaram para o lado de um seu inimigo, o Major Consilva. Sozinho, Nhô Augusto busca 

acertar contas com o Major e posteriormente matar Dionóra e Ovídio, numa clássica 

demonstração da ética patriarcalista sertaneja, “negócio de honra, com sangue só p’ra o 

dono”, conforme adverte o recadeiro Quim. Mas ao chegar à chácara do Major, Nhô Augusto 

é surpreendido pelos jagunços deste, que lhe cobrem o corpo de pancadas. Dentre os capangas 

do Major encontra-se o “capiauzinho mongo que amava a mulher-à-toa Sariema”. 

 

E Nhô Augusto fechou os olhos, de gastura, porque ele sabia que capiau de 

testa peluda, com o cabelo quase nos olhos, é uma raça de homem capaz de 

guardar o passado em casa, em lugar fresco perto do pote, e ir buscar da rua 

outras raivas pequenas, tudo para ajuntar à massa-mãe do ódio grande, até 

chegar o dia de tirar vingança. 

Mas, aí, pachorrenta e cuspida, ressoou a voz do Major: 

— Arrastem p’ra longe, para fora das minhas terras... Marquem a ferro, 

depois matem. (Rosa, 2003a, p. 374) 

 

Desse modo, no rancho do Barranco, espancado e quase morto, Nhô Augusto, “meio 

nu, todo picado de faca, quebrado de pancadas e enlameado grosso, poeira com sangue”, tem  

sua polpa glútea direita  marcada  com ferro abrasado, que lhe imprime  na carne a insígnia do  

Major: um triângulo inscrito numa circunferência. Momento desesperador que o impele a se 

atirar barranco abaixo: “Era uma altura. O corpo rolou lá em baixo, nas moitas, se sumindo”. 

Tomado por morto, entretanto Nhô Augusto é encontrado por um casal de pretos já chegados 

na velhice, Serapião e Quitéria, que o acolhem e curam suas feridas. 

 

Esfriou o tempo, antes do anoitecer. As dores melhoraram. E, aí, Nhô 

Augusto se lembrou da mulher e da filha. Sem raiva, sem sofrimento, 

mesmo, só com uma falta de ar enorme, sufocando. Respirava aos arrancos, 

e teve até medo, porque não podia ter tento nessa desordem toda, e era como 

se o corpo não fosse mais seu. Até que pode chorar, e chorou muito, um 

choro solto, sem vergonha nenhuma, de menino ao abandono. 

E, sem saber e sem poder, chamou alto soluçando:  

— Mãe... Mãe. (Rosa, 2003a, p. 378) 

 

Ao recuperar-se das dores físicas, Nhô Augusto deseja a cura interior, aspiração que 

pode ser expressa no apelo à mãe ou ao consolo de Deus, rezando, trabalhando e 
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penitenciando-se na espera de conquistar o céu. Passam-se os anos, até que, no povoado do 

Tombador, onde o personagem se radicara, surge Joãozinho Bem-Bem, famoso líder de 

jagunços, que em agradecimento a estadia oferecida por Nhô Augusto o convida para 

acompanhar seu bando. Mas, empenhado em ir para o céu, o penitente recusa. Tempos depois, 

Nhô Augusto deixa seus protetores, pai Serapião e mãe Quitéria, e parte montado num 

jumento para o destino que lhe aprouver. Chegando ao Arraial do Rala-Coco torna a encontrar 

Joãozinho Bem-Bem, no momento em que este está prestes a executar, por motivo de 

vingança, um homem inocente. É chegada a hora e vez de Augusto Matraga que se opondo 

aos desmandos do cangaceiro bate-se em duelo com este. Os dois morrem, mas a regeneração 

de Nhô Augusto Estêves, das Pindaíbas, é reconhecida, pois um “meio-parente” dele, João 

Lomba, assiste o desenrolar da cena e vê que do semblante moribundo de Matraga “subia um 

sério contentamento” (Rosa, 2003a, p. 413). 

Conforme Walnice Galvão, em “Matraga, sua marca”, o símbolo impresso no glúteo 

do personagem, “um triângulo inscrito numa circunferência”, tem um significado claramente 

cristão, já que o triângulo é sinal clássico da Santíssima Trindade. Outrossim, o triângulo está 

inscrito numa circunferência e o círculo forma múltiplos conceitos como a eternidade, o 

universo, a divindade e a perfeição. Além disso, “o signo do triângulo dentro do círculo é um 

grafismo altamente simbólico e muitíssimo corrente na Alquimia” (Galvão, 1978, p. 61). 

Desse modo, a estudiosa relata que o emblema de Matraga revela claros sinais de 

transcendência, sobretudo por tal emblema ter sido impresso com ferro em brasa na carne de 

Matraga deve, portanto, “ter uma ligação íntima com seu destino”. Discorrendo sobre marcas 

ignominiosa e de pertença, isto é, a que assinala seu portador como criminoso ou escravo e a 

que indica “uma apartação para melhor e é sinal de eleição”, a autora conclui que Matraga 

soube transformar sua marca de ignomínia em marca de pertença. Galvão observa que 

Matraga atravessa todo um processo de santidade, porém os esforços para ser asceta 

contrariam sua índole.  

 

Ele é um guerreiro e é como guerreiro que irá se tornar santo. Difícil foi-lhe 

aceitar a predestinação, pois também ele recalcitrava contra o aguilhão; mais 

difícil ainda foi ler corretamente aquilo que já estava marcado em sua carne, 

o sinal de Deus. De certo modo já presente em sua jornada como opostos em 

tensão, identificados com um princípio masculino (o pai violento 

reproduzido) e um princípio feminino (a avó que o criara, religiosa e 

rezadeira, desejando fazer do neto um padre), é a ferração que vai iniciar o 

penoso caminho de decifração da marca e do destino. (Galvão, 1978, p. 60) 
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Galvão esclarece ainda que o triângulo e a circunferência têm ao mesmo tempo um 

estatuto igual e oposto. Iguais porque constituem figuras primárias da Geometria Plana e 

opostas porque “a circunferência, constituída por um número infinito de pontos, enquanto 

círculo, tem tendencialmente um número infinito de lados, e o triângulo o número mínimo 

possível de lados para constituir uma figura geométrica” (Galvão, 1978, p. 60). Galvão 

observa ainda que a alegria de Matraga no momento de sua morte, “é a alegria dos mártires, 

da alma que, enfrentando a provação, reconhece que está prestes a integrar-se em Deus, 

passando pelo sacrifício do corpo” (Galvão, 1978, p. 60). Para refletir sobre esses 

questionamentos é necessário retroceder ao momento da queda do personagem.  

 

AMBIVALENTE SERTÃO 

A façanha guerreira que o herói utiliza para escapar dos seus algozes, ou seja, pular 

barranco abaixo, inicia uma nova fase do personagem em busca de sua redenção, a qual é 

constituída com dor, parcimônia e muita vontade de conquistar o céu. Ademais, conforme 

Chevalier-Gheerbrant, os saltos fazem parte de certas cerimônias litúrgicas, simbolizando a 

ascensão celeste. Então, quando as dores melhoraram, pelos cuidados dos pretos, e passado o 

pranto, a tristeza instalou-se em Nhô Augusto. 

 

Uma tristeza mansa, com muita saudade da mulher e da filha, e com 

um dó imenso de si mesmo. Tudo perdido! O resto, ainda podia... 

Mas, ter a sua família, direito, outra vez, nunca. Nem a filha... Para 

sempre... Era como se tivesse caído num fundo de abismo, em outro 

mundo distante. (Rosa, 2003a, p. 378) 

 

Essa segunda queda leva, ainda mais, o personagem a repensar sua vida e penitenciar-

se de seus pecados, para isso conta com os conselhos do padre, que às escondidas o confessa e 

lhe expõe que “tristeza é aboio de chamar o demônio” e o que vale é a fé e o trabalho, pois 

Nhô Augusto ainda poderia ter “muito pedaço bom de alegria”. Cada um tem a sua hora e a 

sua vez: você há de ter a sua, vaticina o religioso. Desse modo, Nhô Augusto, que agora só 

esperava pela salvação de sua alma, “Espantava as ideias tristes, e, com o passar do tempo, 

tudo isso lhe foi dando uma espécie nova e mui serena de alegria. Esteve resignado, e fazia 

compridos progressos na senda da conversão” (Rosa, 2003a, p. 381). Então, juntamente com o 

casal de “pretos samaritanos, que, ao hábito de se desvelarem, agora não o podiam deixar nem 

por nada”, Nhô Augusto parte para um sitiozinho longínquo, no povoado do Tombador, cujo 

nome já insinua a sua conversão, pois, nesse local ele deita por terra seus antigos pecados e  

inicia sua pretensa ascensão a Deus. 
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E assim se deu que, lá no povoado do Tombador, — onde, às vezes, pouco 

às vezes e somente quando transviados da boa rota, passavam uns 

bruaqueiros tangendo tropa, ou uns baianos corajosos migrando rumo ao sul, 

— apareceu, um dia, um homem esquisito, que ninguém não podia entender, 

mas todos gostavam logo dele, porque era meio doido e meio santo; e 

compreender deixaram para depois.  (Rosa, 2003a, p. 382) 

 

Trabalhando para si e “para os vizinhos de seu fogo, no querer de repartir, dando de 

amor o que possuísse”, Nhô Augusto não fumava, não bebia, e não pensava em mulheres, a 

fim de esquecer suas desventuras. Mas, ocorreu que passando por lá um velho conhecido, o 

Tião da Theresa, o penitente recebe notícias inquietadoras: Dionóra vivendo bem com o 

amante, Mimita prostituída e Quim Recadeiro, seu fiel comparsa, morto, por causa dele, Nhô 

Augusto, cumprindo desforra contra o major Consilva. A par de tantas desgraças, Nhô 

Augusto pede para o visitante silenciar sobre o seu paradeiro, pois não existe mais nenhum 

Nhô Augusto Esteves, das Pindaíbas, ao que Tião retruca com desprezo; “Estou vendo, 

mesmo. Estou vendo...”. Devido a essa nova humilhação, Nhô Augusto já não consegue mais 

espantar a tristeza e com ela instala-se uma vontade de fazer coisas mal-feitas: “como que, se 

bebesse e cigarrasse, e ficasse sem trabalhar nem rezar, haveria de recuperar sua força de 

homem e seu acerto de outro tempo, junto com a pressa das coisas, como os outros sabiam 

viver” (Rosa, 2003a, p. 385). 

Passam-se os meses e Nhô Augusto vai se acostumando com os novos sofrimentos, 

servindo os outros e esperando a sua vez, tomado por uma “tristeza bondosa” (quase alegria?). 

Contudo, aos poucos “alguma coisa pegou a querer voltar para ele, a crescer-lhe do fundo 

para fora, sorrateira, como a chegada do tempo das águas, que vinha vindo paralela” (Rosa, 

2003a, p. 387), e a vida assim expõe-se radiante, como somente a palavra rosiana pode narrar: 

 

Com calor dos dias aumentando, e os dias cada vez maiores, e o João-de-

barro construindo casa nova, e as sementinhas, que hibernavam na poeira, 

esperando na poeira, em misteriosas incubações. Nhô Augusto agora tinha 

muita fome e muito sono. O trabalho entusiasmava e era leve. Não tinha 

precisão de enxotar as tristezas. Não pensava nada... E as mariposas e os 

cupins-de-asas vinham voar ao redor da lamparina... Círculo rodeando a lua 

cheia, sem se encostar... E começaram os cantos. Primeiro os sapos: — 

‘Sapo na seca coaxando, chuva beirando’, mãe Quitéria!... — Apareceu uma 

jia na horta, e pererecas dentro de casa, pelas paredes... E os escorpiões e as 

minhocas pulavam no terreiro, perseguidos pela correição dos lava-pés, em 

préstitos atarefados e compridos... Aí, o peixe-frito pegou a cantar de noite. 

A casca de lua, de bico para baixo, ‘despejando’... Um vento frio, no fim do 

calor do dia... Na orilha do atoleiro, a saracura fêmea gritou, pedindo três 

potes, três potes, três potes para apanhar água... Choveu. (Rosa, 2003a, p. 

387- 388) 
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Na verdade, a tristeza, sofrimento da alma, que se sobrepõe à dor física sentida por 

Matraga, é mesmo uma passagem de espírito do personagem que se desvanece na conquista 

da alegria, no regozijo espiritual que começa a se implantar num desejo intenso: o céu. Ou, 

como diria Espinosa (apud Comte-Sponville, 2003, p. 21), “passagem a uma realidade 

superior”. Segundo Sponville, há na alegria uma mobilidade específica, que é sua força e ao 

mesmo tempo sua fraqueza:  

 

Algo nela — ou em nós — a impede de durar. Daí o desejo de beatitude 

(desejo de eternidade) e o sonho de felicidade (de que a alegria talvez seja o 

único conteúdo psicológico observável). Assim, a alegria é nosso guia e 

nossa regra: é a estrela-guia da alma. Ela é, para nós, a origem da ideia de 

salvação. (Comte-Sponville, 2003, p. 21) 

 

Conforme expõe Antonio Candido, “em ‘A hora e vez de Augusto Matraga’ há uma 

certa entrada de primavera — verdadeiro Sacre du Printemps — em que a natureza nos 

comunica sentimento quase inefável, germinal e religioso” (Candido, 1991, p. 246).  É nesse 

estado de alma que se dá o primeiro encontro de Matraga com o “arranca-toco, o treme-terra, 

o come-brasa, o pega-à-unha, o fecha-treta, o tira-prosa, o parte-ferro, o rompe-racha, o 

rompe-e-arrasa: Seu Joãozinho Bem-Bem” (Rosa, 2003a, p. 389). Este outro ambíguo 

personagem rosiano, herói determinado que tem como epíteto um múltiplo Bem, insondável 

na simbologia do jagunço justiceiro e vingador, é lembrado por Riobaldo, no Grande sertão, 

como o mais bravo de todos os chefes cangaceiros, embora “ninguém nunca pôde decifrar 

como ele por dentro consistia” (Rosa, 2006, p. 17). E, ao contrário de Augusto Matraga, cujos 

traços físicos não são definidos, a caracterização de Bem-Bem é minuciosa:  

 

O bando desfilou em formação espaçada, o chefe no meio. E o chefe — o 

mais forte e o mais alto de todos, com um lenço azul enrolado no chapéu de 

couro, com dentes brancos limados em acume, de olhar dominador e tosse 

rosnada, mas sorriso bonito e mansinho de moça — era o homem mais 

afamado dos dois sertões do rio: célebre do Jequitinhonha à Serra das 

Araras, da barra do Jequitaí à barra do Verde Grande, do rio Gavião até nos 

Montes Claros, de Carinhanha até Paracatu; maior do que Antonio Dó ou 

Indalécio. (Rosa, 2003a, p. 389). 

 

Assim, de passagem pelo Tombador, Joãozinho Bem-Bem, tem em Nhô Augusto um 

anfitrião incansável e o convida para acompanhar o bando. 

 

— Mano velho, o senhor gosta de brigar, e entende. Está se vendo que não 

viveu sempre aqui nesta grota, capinando roça e cortando lenha... Não quero 

especular coisa de sua vida p’ra trás, nem se está se escondendo de algum 
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crime. Mas comigo é que o senhor havia de dar sorte! Quer se amadrinhar 

com meu povo? Quer vir junto? 

— Ah, não posso! Não me tenta, que eu não posso, seu Joãozinho Bem-

Bem... 

— Pois então, mano velho, paciência. 

— Mas nunca que eu hei de me esquecer dessa sua bizarria, meu amigo, meu 

parente, seu Joãozinho Bem-Bem! (Rosa, 2003a, p. 396). 

 

O convite sedutor inquieta Nhô Augusto, que vê na adesão ao bando a oportunidade de 

vingar seus padecimentos, pois era só falar que Joãozinho Bem-Bem e seus comparsas 

rebentavam com todos que tivessem tido parte em seus descaminhos. A recusa a tal 

oferecimento era como se tivesse a carne abrasada novamente: “Eh, mundo velho de 

bambaruê e bambaruá!... Eh, ferragem!...”, clama Matraga, repensando as suas faltas. 

Ademais, o personagem, aferrado à sua obstinação, não quer retroceder no percurso em que 

espera a salvação por meio de um Deus que lhe surge em sonho harmoniosamente 

identificado à imagem dos valentões do sertão, garantindo-lhe assim a credibilidade. 

 

E Nhô Augusto cuspiu e riu, cerrando os dentes. 

Mas, qual, aí era que se perdia, mesmo, que Deus o castigava com mão mais 

dura... 

E só então foi que ele soube de que jeito estava pegado à sua penitência, e 

entendeu que essa história de se navegar com religião, e de querer tirar sua 

alma da boca do demônio, era a mesma coisa que entrar num brejão, que, 

para frente,  para trás e para os lados, é sempre dificultoso e atola sempre 

mais. 

Recorreu ao rompante: 

— Agora que eu principiei e já andei um caminho tão grande, ninguém não 

me faz virar e nem andar de fasto! 

E, à noite, tomou um trago sem ser por regra, o que foi bem bom, porque ele 

viajou, do acordado para o sono, montado num sonho bonito, no qual havia 

um Deus valentão, o mais solerte de todos os valentões, assim parecido com 

seu Joãozinho Bem-Bem, e que o mandava ir brigar, só para lhe 

experimentar a força, pois que ficava lá em cima, sem descuido, garantindo 

tudo. (Rosa, 2003a, p. 397-398) 

 

Após a partida de Joãozinho Bem-Bem e do estímulo da tentação, Matraga parece 

estar apaziguado, se concedendo pequenos prazeres sem o temor do pecado e não pensando 

mais em morrer e nem em ir para o céu. Apegava-se às rezas e aguentava firme, “com o diabo 

ali perto, subjugado e apanhando de rijo, que era um prazer. E somente por hábito, quase, era 

que ia repetindo: — Cada um tem a sua hora, e há-de chegar a minha vez!”, como uma prece 

enviada a si mesmo, na crença de sua própria potência. Desse modo, opondo-se a dor, 

regozijava-se na agradável satisfação de concretizar um desejo que esperava fruir, e, como 

observa Epicuro (apud Comte-Sponville, 2003, p. 468), o prazer ‘estabelece-se como 
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princípio de toda escolha e de toda recusa’. Entre Deus e o diabo, o homem humano em sua 

travessia. A perspectiva metafísica de Francis Utéza sobre o Grande sertão de Guimarães 

Rosa, pode se ajustar à inquietação de Matraga, amenizada à medida que o personagem se 

autoafirmava: 

 

Na natureza, todas as formas novas - minerais, vegetais e animais – surgem 

da decomposição de formas anteriores, como outros tantos receptáculos de 

uma energia única. Assim, a todo instante, a Unidade do Cosmo se realiza na 

Multiplicidade em perpétuo devenir. O ‘Bem’ surge do ‘Mal’ e vice-versa: 

simples questão de focalização. Tudo depende do momento em que 

pretendemos suspender o curso da evolução e julgar com nossa estreiteza de 

visão: ‘Onde está o Bem? Onde está o Mal? Está no olhar que lançamos às 

coisas, não nas coisas’”. (Utéza, 1994, p. 73) 

                            

O tom da novela de Rosa altera solenidade e riso (expressos, por exemplo, nas irônicas 

e trágicas alcunhas de Joãozinho Bem-Bem), que podem ser sintetizados na frase reveladora 

da intenção de salvação de Nhô Augusto: “P’ra o céu eu vou, nem que seja a porrete!...”. O 

filósofo social russo Mikhail Bakhtin, em A cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento, faz uma perfeita explanação sobre o risível em diferentes épocas, ressaltando 

que, durante o Renascimento, “o riso penetrou decisivamente no seio da grande literatura e da 

ideologia ‘superior’, contribuindo assim para a criação de obras de arte mundiais” (Bakhtin, 

2010, p. 62), como o Dom Quixote, de Cervantes, as comédias de Shakespeare e o livro de 

Rabelais. O verbete “riso”, do Dicionário Filosófico, de Sponville, expõe que “Rimos quando 

o sentido se choca forçosamente contra o real, até se pulverizar em contato com ele. Riso: 

explosão de sentido” (Comte-Sponville, 2003, p. 525). Na verdade, explosão de sentido é o 

que se observa na narrativa rosiana, cujo tempo mítico parece ser o próprio determinante 

disso. O riso expressa-se também, a certa altura do conto de Rosa, como pura alegria, pois ao 

cabo de sua longa penitência, de quase sete anos de abnegação e trabalho, quando as chuvas 

cessaram, Nhô Augusto desconhece o mundo ao avistar a manhã mais bonita que já pudera 

ver. 

 

Estava capinando, na beira do rego.  

De repente, na altura, a manhã gargalhou: um bando de maitacas passava, 

tinindo guizos, partindo vidros, estralejando de rir. E outro. Mais outro. E 

ainda outro, mais baixo, com as maitacas verdinhas, grulhantes, gralhantes, 

incapazes, de acertarem as vozes na disciplina de um coro. (Rosa, 2003a, p. 

399) 

 



26 

 

Essa manhã gargalhante rompe o período de luto de Nhô Augusto que então se 

prontifica a partir: “ Adeus, minha gente, que aqui é que mais não fico, porque a minha vez 

vai chegar, e eu tenho que estar por ela em outras partes!” (Rosa, 2003a, p. 401). Montado 

num jumento “animalzinho assim meio sagrado, muito misturado às passagens da vida de 

Jesus” (Rosa, 2003a, p. 401), Nhô Augusto empreende viagem, deixando para trás o povoado 

do Tombador, apesar dos rogos da mãe preta Quitéria e do pai preto Serapião. A tristeza por 

fim parece dissipar-se e dar origem à alegria, na verdade, parece ser ela própria, tristeza, a 

fonte dessa alegria. Aspirando à tranquilidade de espírito (ao modo de Demócrito), “ele 

achava muitas coisas bonitas, e tudo era mesmo bonito, como são todas as coisas, nos 

caminhos do sertão” (Rosa, 2003a, p. 401). Julia Kristeva, abordando o tema depressão e 

melancolia, questiona se o belo objeto é aquele que, de forma incansável, “volta depois das 

destruições e das guerras para testemunhar que existe uma sobrevivência à morte, que a 

imortalidade é possível?” (Kristeva, 1987, p. 95). É com surpreendente alegria que Nhô 

Augusto percebe então a beleza do sertão. 

 

Pela primeira vez na sua vida, se extasiou com as pinturas do poente, com os 

três coqueiros subindo da linha da montanha para se recortarem num fundo 

alaranjado, onde, na descida do sol, muitas nuvens pegam fogo. E viu voar, 

do mulungu, vermelho, um tié-piranga, ainda mais vermelho  e o tié-

piranga pousou num ramo do barbatimão sem flores, e Nhô Augusto sentiu 

que o barbatimão todo se alegrava, porque tinha agora um ramo que era de 

mulungu. (Rosa, 2003a, p. 402) 

 

Andando solto, sem obrigação nenhuma, “e bem com Deus”, Nhô Augusto deixava ao 

jerico a escolha do caminho a seguir. Mesmo nas encruzilhadas cabia ao asno (que para os 

alquimistas é uma representação do ser obstinado) selar a sorte do personagem, eximindo Nhô 

Augusto da responsabilidade de assumir sozinho as suas ações. Essa passagem da novela traz 

à lembrança o cavaleiro andante de Cervantes, o qual, nas encruzilhadas, deixava à escolha de 

Rocinante o caminho a seguir. Na verdade, Augusto Matraga é, ele próprio, uma 

encruzilhada, na qual se debatem ou se cruzam o bem e o mal, a lembrar, deste modo, a deusa 

Hécate, em sua ambivalência benéfica e maléfica. Junito de Sousa Brandão expõe que Hécate 

é cultuada nas encruzilhadas porque cada decisão a ser tomada num trívio “postula não apenas 

uma direção horizontal na superfície da terra, mas antes e especialmente uma direção vertical 

para um ou para outro dos níveis de vida escolhidos” (Brandão, 2001, p. 274). Personificada 

como tendo três corpos ou três cabeças, “olhando em três direções, ‘como se estivesse numa 

encruzilhada’” (Kury, 2003, p. 172), Hécate, a senhora dos três mundos, céu, terra e inferno, 
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analogamente induz a refletir sobre Matraga, guardião do bem e do mal e da transvaloração 

desses valores. Transpondo o seu “inferno” e apreciando a terra, Matraga aspira ao céu, 

libertando-se da fraqueza e aceitando no gozo do viver a existência, numa espécie de defesa 

do amor fati, tal qual o übermensche, o super homem nietzscheano. 

Nietzsche acusa a filosofia de não se posicionar além do bem e do mal. Para o 

pensador, que excede a sua época por meio de uma obra que mescla poesia e reflexões em 

aforismos que destoam dos filósofos tradicionais, ao modo de um inovador cavaleiro 

quixotesco, o valor supremo que deve nortear o critério do que é bom, verdadeiro e belo é a 

vontade do forte. Desse modo, é bom o que vem da força, é mau o que vem da fraqueza. Na 

apresentação de Além do Bem e do Mal, Marcelo Backes expõe que Heidegger descreve 

Nietzsche como “o último dos filósofos metafísicos” (Nietzsche, 2011b, p. 11). Assim, 

Heidegger situa o pensamento de Nietzsche numa “história da metafísica”, da qual ele, 

Nietzsche, seria a última fase, “antes que ela fosse enfim superada pela experiência do 

pensamento heideggeriano” (Lefranc, 2003, p. 298), afirmação polêmica em face da postura 

antimetafísica de Nietzsche. Já o filósofo-poeta argumenta que “a crença fundamental dos 

metafísicos é a crença nas oposições de valores” (Nietzsche, 2011b, p. 22). Nietzsche diz que 

se pode duvidar desse conceito, sobretudo especulando se há mesmo oposições, pois para ele 

seria até mesmo possível que aquilo que constitui o valor das boas e veneradas coisas reside 

precisamente “em serem elas insidiosamente aparentadas, ligadas, entrelaçadas, talvez até 

essencialmente iguais a essas coisas ruins, aparentemente contrárias” (Nietzsche, 2011b, p. 

23). Em suas máximas, o filósofo expõe que admitir a inverdade como condição de vida 

significa, sem dúvida, opor-se “de uma maneira perigosa aos sentimentos de valor habituais, e 

uma filosofia que ousa isso, apenas por fazê-lo já se coloca além do bem e do mal” 

(Nietzsche, 2011b, p. 24). Para Nietzsche “A arte é a tarefa suprema e a atividade 

propriamente metafísica da vida” (Nietzsche, 2007, p. 23), o que pode ser observado na 

escrita poética de Rosa, sobretudo no texto em análise, “A hora e vez de Augusto Matraga”, 

em que os princípios dionisíaco e apolíneo, dispõem-se esteticamente no personagem 

Matraga. Comte-Sponville expõe que o princípio apolíneo é o principio da individuação, 

“pelo qual cada ser é o que é, mas também do equilíbrio e do comedimento, pelo qual se 

contenta com sê-lo”, opondo-se assim ao princípio dionisíaco, “que é o do descomedimento, 

da fusão, do devir, do ilimitado – do trágico”. Esses dois princípios, conforme Sponville, são 

complementares, “a maior parte das obras-primas concerne aos dois” (Comte-Sponville, 2003, 

p. 56). 
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 Segundo ainda Marcelo Backes, Nietzsche acreditava que o homem só se salvaria 

pela aceitação da finitude, pois assim se converteria em dono de seu destino, libertando-se 

então do desespero para “afirmar-se soberanamente no gozo e na dor de existir, ultrapassando 

os limites de sua condição” (Nietzsche, 2011b, p. 9). Assim se formaria o super-homem, ou 

melhor, o além-do-homem, que se sobreporia à fraqueza, recusando-se à integração no 

“rebanho comum dos fracos”. Matraga pode ser situado nessa categoria a partir do momento 

em que aceita conciliar tristezas e alegrias, observando nas manhãs gargalhantes a dor do 

existir. O personagem parece compreender que as virtudes enfim cultivadas por ele 

originaram-se de suas paixões. “De teus venenos extraíste um bálsamo; ordenhaste tua vaca 

Aflição, e agora bebes o doce leite de seus úberos” (Nietzsche, 2011a, p. 42), esta sentença 

pronunciada por Zaratrusta, personagem nietzscheano, poderia estar endereçada a Matraga, 

cujo criador, Rosa, em sua particular linguagem sobre o bem e o mal, traz à lembrança as 

sentenças de Nietzche, pois é perceptível observar na transcendental trajetória de Nhô 

Augusto a metáfora do deus-homem, Matraga, cujo conhecimento adquirido pós-queda foi 

preponderante para sua elevação pessoal. 

Retomando a saga de Nhô Augusto, que em seu retorno, levado pelo jerico, achava 

tudo bonito, “como são todas as coisas nos caminhos do sertão” (Rosa, 2003a, p. 401), há que 

se ressaltar um inusitado encontro do personagem, tal qual cavaleiro medieval em pleno 

chapadão, com um bode amarelo e preto, preso por uma corda cuja ponta servia de guia a um 

cego,“ esguio e meio maluco”, viajando em direção oposta, que entoava “lenta e mole 

melopeia”:  

 

Eu já vi um gato ler 

e um grilo sentar escola, 

nas asas de uma ema 

jogar-se o jogo da bola, 

dar louvores ao macaco. 

Só me falta ver agora 

acender vela sem pavio, 

correr p’rá cima a água do rio, 

o sol a tremer com frio 

e a lua tomar tabaco!... 

(Rosa, 2003a, p. 403) 

 

Essa obscura passagem do conto, marcada pela toada do cego que, em lírico ritmo 

trovadoresco, afirma ver coisas impossíveis, favorece um olhar para a simbologia nefasta do 

bode que direciona o cego, em oposição à figura branda do jerico que conduz Matraga, 

configurando mais uma vez a ambivalência do texto rosiano. Ademais, as cores do bode 
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evidenciam esses signos ambivalentes, pois conforme Lexikon (2004, p.16), o amarelo no 

oriente opõe-se ao preto, mas ao mesmo tempo é estreitamente ligado a ele “e corresponde às 

relações múltiplas dos dois princípios yang (amarelo) e yin (preto)”, os quais nunca se opõem, 

dispondo-se em uma contínua relação de influências mútuas. O princípio yin, conforme ainda 

Lexikon, diz respeito “ao que é negativo e feminino, à escuridão, à terra, à passividade, à 

umidade, à linha interrompida”, enquanto que o yang, corresponde ao que é  positivo e 

masculino, “ à claridade, ao céu, à atividade, à secura e à linha contínua” (Lexikon, 2004, p. 

209). Outrossim, segundo Chevalier-Gheerbrant, o bode é um animal trágico de cujo nome 

origina-se uma forma de arte, já que, “literalmente, tragédia significa canto do bode”. Esses 

cantos acompanhavam os ritos de sacrifício de um bode nas festas de Dioniso, “pois a esse 

deus o animal era particularmente consagrado” (Chevalier-Gheerbrant, 2008, p.134). A alusão 

ao trágico, subentendida nesse excerto, espelha o questionamento humano contido nas obras 

de Rosa, pois, conforme Massaud Moisés (apud Muller, 1965: 11, 14, 15) os modernos 

especialistas, procurando sistematizar as constantes da tragédia no decorrer dos séculos, 

expõem os seguintes resultados: 

 

‘A tragédia poderia ser definida como uma ficção inspirada por uma séria 

preocupação com o problema do destino do homem’, ‘não apenas com os 

seus malogros no amor, negócios ou guerra, nem com os seus padecimentos 

por injustiças sociais ou políticas, mas também as suas relações com a 

totalidade da conjuntura que o envolve, a sua posição no universo, o sentido 

último de sua existência’. (Moisés, 2004, p. 450) 

 

Segundo Roberto Machado, o que é a arte e qual a importância que ela tem para a vida 

são questões fundamentais na filosofia de Nietzsche, que procura essas respostas através de 

“uma reflexão sobre a Grécia arcaica que sempre lhe serviu de modelo privilegiado na crítica 

aos valores da decadência” (Machado, 1999, p.17). O pessimismo radical do grego é ilustrado 

por Nietzsche através da sabedoria de Sileno: 

 

Reza a antiga lenda que o rei Midas perseguiu na floresta, durante longo 

tempo, sem conseguir capturá-lo, o sábio SILENO, o companheiro de 

Dionísio. Quando por fim ele veio a cair em suas mãos, perguntou-lhe o rei 

qual dentre as coisas era a melhor e a mais preferível para o homem. 

Obstinado e imóvel, o demônio calava-se; até que, forçado pelo rei, 

prorrompeu finalmente, por entre um riso amarelo, nestas palavras: — 

Estirpe miserável e efêmera, filhos do acaso e do tormento! Por que me 

obrigas a dizer-te o que seria para ti mais salutar não ouvir? O melhor de 

tudo é para ti inteiramente inatingível: não ter nascido, não ser, nada ser. 

Depois disso, porém, o melhor para ti é logo morrer. (Nietzsche, 2007, p. 33) 
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Os gregos, conforme Nietzsche, suportaram a tragédia da vida interpondo os deuses 

olímpicos em seu viver, “deuses da alegria e da beleza, resplandecentes filhos do sonho” 

(Machado, 1999, p. 18), os quais, desse modo,  assim o legitimam, o que induz Nietzsche a 

reconhecer na força da arte apolínea o meio capaz de reverter a filosofia de Sileno , a pior de 

todas as coisas para os gregos seria então morrer; “a segunda pior é simplesmente morrer um 

dia” (Nietzsche, 2007, p. 34). Para Roberto Machado a visão trágica do mundo interpretada 

por Nietzsche “é um equilíbrio entre a ilusão e a verdade, entre a aparência e a essência: o 

único modo de superar a radical oposição metafísica de valores” (Machado,1999, p. 26).  

 

MATRAGA É ESTÊVES 

Assim, o caminhar sem culpa de Nhô Augusto, sob uma visão valorizada do mundo, 

parece já contrapor-se, paradoxalmente, ao ideal suprassensível do céu, como se o 

personagem, tocado pelo trágico pensamento nietzscheano, defendesse a alegria de viver, 

como os helênicos da Grécia arcaica, os quais, segundo o filósofo, esboçavam um perfeito 

equilíbrio entre o dionisíaco e o apolíneo, ou seja, entre o sonho e a embriaguez. 

Ultrapassando, portanto, o desmando de sua primeira fase no conto, em que, violento e 

autoritário, representa o poder no povoado do Murici, no qual arremata a Sariema e mostra-se 

voltado para a vingança, e sobrepondo-se também ao momento posterior à queda do barranco, 

quando se volta para a retidão do espírito, seguindo os conselhos do padre, a esperar pelo céu, 

a terceira fase de Matraga parece harmonizar os caracteres de Dioniso e Apolo, que se 

estabelecem no personagem após o conhecimento das notícias levadas pelo Tião da Theresa.  

Retomando o trajeto do personagem, que, conforme Benedito Nunes (1976, p. 176), 

“retorna à vida seguindo a trajetória incerta e indiferente de sua montaria” e esta, às vezes 

empacava, porque o jegue, como todo jumento, “era terrível de queixo-duro, e tanto tinha de 

orelhas quanto de preconceitos” (Rosa, 2003a, p. 404), e quando isso ocorria, “Nhô Augusto 

ficava em cima, mui concorde, rezando o terço, até que o jerico se decidisse a caminhar outra 

vez” (Rosa, 2003a, p. 404).   Mas, “somadas as léguas e deduzidos os desvios”, vinham 

sempre para o sul, seguindo “na direção das maitacas viajoras”, aves barulhentas, que dos 

céus parecem assinalar o caminho libertador de Nhô Augusto, que assim chega ao arraial do 

Rala-Coco, povoado em polvorosa com a presença do bando de Joãozinho Bem-Bem, 

ocasionando um encontro que se mostra prazeroso para os dois amigos e futuros contendores, 

como  expressa a fala  do jagunço: “— Está vendo, mano velho? Quem é que não se encontra, 

neste mundo?... Fico prazido, por lhe ver. E agora o senhor é quem está em minha casa... Vai 

se arranchar comigo. Se abanque, mano velho, se abanque!...” (Rosa, 2003a, p. 405). 
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Abancado, Nhô Augusto sente a falta de um dos melhores homens do chefe jagunço, o 

menino Juruminho, morto à traição, mas que logo seria vingado por Joãozinho Bem-Bem, que 

reitera o convite para Matraga ingressar em sua tropa, sob as armas do capanga morto que 

agora queriam dono novo, atestando em seu parecer o que via no penitente: 

 

— ... eu gostei da sua pessoa, em-desde a primeira hora, quando o senhor 

caminhou para mim, na rua daquele lugarejo... Já lhe disse, da outra vez, na 

sua casa: o senhor não me contou coisa nenhuma da sua vida, mas eu sei que 

já deve de ter sido brigador de ofício. Olha: eu, até de longe, com os olhos 

fechados, o senhor não me engana: juro como não há outro homem p’ra ser 

mais sem medo e disposto para tudo. É só o senhor mesmo querer [...]. 

(Rosa, 2003a, p. 406) 

 

Com as armas de Juruminho em mãos, Nhô Augusto recusa a maior de todas as suas 

tentações, e ri para o chefe dos guerreiros e ri também para si mesmo, “e era o riso do capiau 

ao passar a perna em alguém, no fazer qualquer negócio” (Rosa, 2003a, p. 407). Certamente 

era o riso reflexivo de quem compreende e assume uma situação, renegando os demônios, 

interior e exterior. Neste estado de ânimo desenrola-se o ato final do conto, isto é, a luta 

armada entre Augusto Matraga e Joãozinho Bem-Bem, desencadeada pelo rogo de um velho 

pai em busca do perdão do chefe dos cangaceiros, que procura vingar Juruminho matando um 

dos filhos do suplicante, por serem irmãos do presumido assassino: “— O senhor é poderoso, 

é dono dos choros dos outros... Mas a Virgem Santíssima lhe dará o pago por não pisar em 

formiguinha do chão... Tem piedade de todos nós, seu Joãozinho Bem-Bem!...” (Rosa, 2003a, 

p. 408). Vendo sua súplica recusada o pai exclama: “— Pois então, satanás, eu chamo a força 

de Deus p’ra ajudar a minha fraqueza no ferro de tua força maldita!...” (Rosa, 2003a, p. 409). 

Sob esse significante chamado é que ocorre a intervenção de Matraga em favor do velho pai. 

Renato Janine Ribeiro expõe que Joãozinho Bem-Bem, senhor da morte que curiosamente 

tem no nome o bem reiterado, possui sua ética, valoriza em Matraga o igual, o par, e mesmo 

quando decide executar a sentença contra os parentes do rapaz que lhe matou um jagunço há 

critério nisso, dispondo-se a uma concessão, “cruel à nossa leitura e generosa a seus olhos: 

que o avô decida qual menino deve morrer” (Ribeiro, 2001, p. 198). Portanto, ainda que preso 

por laços de simpatia e admiração, Joãozinho Bem-Bem repudia o atrevimento do amigo, ou 

seja, o pedido de Matraga, que se opõe à vingança em defesa da família do suplicante, 

iniciando-se então o embate final, anunciado assim pela voz de Nhô Augusto: 

 

— Epa! Nomopadrofilhospritossantamêin! Avança cambada de filhos-da 

mãe, que chegou minha vez!...  
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E a casa matraqueou que nem panela de assar pipocas, escurecida à fumaça 

dos tiros, com os cabras saltando e miando de maracajás, e Nhô augusto 

‘gritando qual um demônio preso e pulando como dez demônios soltos’.  

(Rosa, 2003a, p. 410) 

 

Eis o momento da transformação de Matraga, que clama pela tríade sagrada, a qual 

também é una, suscitando assim a imagem do emblemático triângulo inserido na 

circunferência e calcado a ferro e fogo no personagem, transformando-se, desse modo, de 

marca de ignomínia em marca de pertença. Matraga em sua ascensão resgata o gérmen da 

violência anterior à queda, numa espécie de equilíbrio entre o apolíneo e o dionisíaco. Uma 

explanação do antrópologo René Girard em A violência e o sagrado pode evidenciar essa 

característica no conto de Rosa: 

 

Se o equilíbrio é a violência, como na tragédia grega, a não-violência 

relativa garantida pela justiça será necessariamente definida como 

desequilíbrio, como uma diferença entre o ‘bem’ e o ‘mal’, paralela à 

diferença sacrificial do puro e do impuro. Assim, não há nada mais estranho 

a esta concepção que a ideia de justiça como balança sempre igual, 

imparcialidade nunca perturbada. A justiça humana enraiza-se na ordem 

diferencial e sucumbe ao mesmo tempo que ela. Onde quer que o equilíbrio 

interminável e terrível do confronto trágico se instale, desaparece a 

linguagem do justo e do injusto. De fato, o que dizer aos homens quando 

eles chegam a esse ponto, senão reconciliem-se e ou punam-se uns aos 

outros. (Girard, 1990, p. 72) 

  

O resgate da violência, como valor vital para Matraga, parece inibir sua visão para um 

mundo pós-morte, na valorização do momento prazeroso e trágico da disputa. Assim, Matraga 

enfrenta Joãozinho Bem-Bem, num clássico duelo em um mundo à revelia, que se fará ainda 

mais presente, sob a arte de Rosa, no Grande sertão: veredas, no embate entre o andrógino 

Diadorim e o diabólico Hermógenes. 

 

E aí o povo encheu a rua, à distância, para ver. Porque não havia mais balas, 

e seu Joãozinho Bem-Bem mais o Homem do Jumento tinham rodado cá 

para fora da casa, só em sangue e em molambos de roupas pendentes. E eles 

negaceavam e pulavam numa dança ligeira, de sorriso na boca e de faca na 

mão. (Rosa, 2003a, p. 410)  

 

Matraga mata Joãozinho Bem-Bem com uma facada que lhe talha do púbis ao 

estômago, mas é morto a bala pelo jagunço. Nos estertores da morte confirmam a amizade 

consolidada na valentia comportamental, num pathos resultante de uma vontade de superação 

protagonizada por Matraga, que nos momentos finais abençoa a filha e perdoa Dionóra. Com 
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sorriso intenso nos lábios lambuzados de sangue, “de cujo rosto subia um sério 

contentamento”, morre Augusto Matraga. Segundo Antonio Candido há em Guimarães Rosa 

“uma ontologia peculiar do jagunço que, sem prejuízo, e mesmo por causa dos aspectos 

sociológicos muito vivos, parece o traço mais característico do seu universo ficcional” 

(Candido, 1977, p.156). Desse modo, o jagunço rosiano é encarado “como forma de paladino, 

a ser aproximado da ficção medieval”. Candido expõe ainda que as raízes do jagunço de Rosa 

já se encontram em “A hora e vez de Augusto Matraga”, no qual “vemos de que maneira pode 

emergir da situação comum de jaguncismo um sentido voltado para o símbolo”: 

 

No momento em que se fez jagunço, Nhô Augusto sobe em vez de cair, pois 

está adotando uma forma justa de comportamento, cujo resultado final é, 

paradoxalmente, suprimir o jaguncismo, — como ocorrerá também em 

Grande sertão com o comportamento de Riobaldo. Ser jagunço torna-se, 

além de uma condição normal no mundo-sertão (onde ‘a vontade se torna 

mais forte que o poder do lugar’), uma opção de comportamento, definindo 

um certo modo de ser naquele espaço. Daí a violência produzir resultados 

diferentes do que esperamos na dimensão documentária e sociológica,— 

tornando-se, por exemplo, instrumento da redenção. ‘Prá o céu eu vou, nem 

que seja a porrete!’— dizia Nhô Augusto Matraga; e acabou indo a tiro e a 

faca, num paradoxo que o faz parecer triunfante, com o corpo furado de bala. 

(Candido, 1977, p. 153) 

 

É interessante observar que o nome Matraga abre o conto, identificando o personagem, 

pela voz do narrador, como um nada: “Matraga não é Matraga, não é nada”, sendo então 

Augusto Estêves ou Nhô Augusto, e volta a nomear o herói somente no final da novela, 

quando então se transforma em Matraga. Roberto DaMatta, em estudo sobre o sistema social 

brasileiro, expõe que os dois nomes de Augusto Estêves, Nhô Augusto e Matraga, marcam 

seus dois papéis sociais predominantes: 

 

De um lado, sua pessoa revelada pelo fazendeiro poderoso e prepotente, 

aquele que comanda e separa homens e que é proprietário de terra, gado e 

gente. Que se julga ‘alteado’ e capaz de transcender as divisões entre o Bem 

e o Mal, o puro e o impuro. Isso, pelo menos, é o que nos informa o nome do 

senhorio, Nhô Augusto. Num outro polo, entretanto, o nome Matraga parece 

indicar o ligador de homens e categorias sociais, revelando um papel social 

que não foi herdado com o gado e com a terra, mas duramente constituído 

por uma penitência: uma descida ao mundo dos pobres, dos negros e dos 

párias, após ter perdido a condição de poder. (DaMatta, 1997, p. 318) 

 

Já na explanação de Walnice Galvão a narrativa de Rosa é uma história pia, e como 

leitura pia deve ser lida, em sua simbologia e na circularidade que impõe o nome Matraga no 

início e no fim do conto. Ademais, no “momento em que se inicia o relato, o relatado já 
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ocorreu há muito tempo e está fechado em sua perfeição de acontecido” (Galvão, 1978, p. 62). 

Segundo Walnice Galvão, Matraga encontra seu destino no Rala-Coco, próximo ao arraial do 

Murici de onde partira no início da novela, numa progressão que implica “em fases de vida 

que são vencidas, superadas, deixadas para trás, para que um novo homem surja de cada uma 

delas” (Galvão, 1978, p. 63). Conforme Galvão, assim o personagem é possuidor de três 

nomes, quais sejam, o mítico, Matraga, o social, Augusto Estêves, e o individual, Nhô 

Augusto. O número três é também representativo em outros aspectos da narrativa, pois são 

três os lugares em que transcorrem as fase da vida de Matraga: o Arraial do Murici, do 

prepotente Augusto Estêves, o Tombador, do penitente Nhô Augusto e o lugarejo do Rala-

Coco, onde Matraga encontra sua hora e vez. Segundo Chevalier- Gheerbrant (2008, p. 899), 

o três é um número fundamental universalmente, “exprime uma ordem intelectual e espiritual, 

em Deus, no cosmo ou no homem”. Ainda segundo esses estudiosos, “o simbolismo do 

triângulo abrange o simbolismo do número três”, o que traz novamente à lembrança o 

triângulo que demarca a carne de Matraga.  

O final da novela de Rosa, marcado pela revolta de Matraga contra Joãozinho Bem- 

Bem, que desse modo evita a morte de um inocente, é paradoxal em relação ao 

comportamento anterior do personagem, que procura negar a violência esperando o 

benemérito do céu. Contudo, se visto por uma ótica nietzscheana, Nhô Augusto parece 

libertar-se de grilhões metafísicos, ou seja, da moral cristã em que se apoia na intenção de 

transformar-se em um homem melhor. Parece mesmo não esperar mais pela recompensa 

celestial, contentando-se então com a felicidade do velho que implora pela vida do filho. Sem 

medo da punição divina, pretendendo apenas estar bem com sua consciência, Nhô Augusto 

descarta a ascese e coloca-se além do bem e do mal, sob uma interpretação moral própria, ou 

melhor, numa transvaloração de valores, em cuja peculiar justiça visa o porvir, o buscado céu 

matraguiano, por ele assim, talvez, compreendido. 

Vencendo a resignação e a renúncia, às quais fora atrelado pela dor, esquecendo-se da 

salvação da alma no corpo então fortificado, Matraga parece reviver sua índole guerreira. 

Nietzsche, discorrendo sobre o valor da moral, interpreta o latim bonus (bom) como “o 

guerreiro”, desse modo, bonus seria “o homem da disputa, da dissensão” (Nietzsche, 2009, p. 

20), como o herói rosiano Matraga. Analogamente ao que o filósofo constitui como uma 

genealogia da moral, pode ser observado em Matraga etapas de “bem” e de “mal”, quais 

sejam, o ressentimento, a consciência de culpa e o ideal ascético, para, enfim, o personagem 

assumir  a vontade do “guerreiro”, ultrapassando os valores estabelecidos, num sentido extra-

moral, em uma transmutação de valores ao modo dos princípios nietzscheanos, erguidos 
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“acima da moral comum, além do bem e do mal” (Nunes, 1991, p. 62). Sob a ótica 

transgressora de Nietzsche, aprecia-se no conto de Rosa, uma inovadora arte de contar, que se 

inicia em Sagarana e se estende a outras aventuras literárias, pois, conforme expõe Antonio 

Candido, prosseguindo nesse rumo Guimarães Rosa o aprofunda durante anos, “numa série de 

contos longos, o último dos quais cresceu a ponto de se tornar um romance: respectivamente 

Corpo de Baile (2 volumes) e Grande sertão: veredas, ambos publicados em 1956” (Candido, 

1989, p. 207). 

Exemplo de comportamento contraditório, frequentemente encontrado na obra de 

Rosa, Augusto Matraga é uma mistura de bem e de mal. Em sua transformação pessoal, de 

“cobra má, que quem vê tem de matar por obrigação”, o personagem, que passa de poderoso a 

oprimido, chega a ser considerado um homem santo, na forma como é enaltecido pelo velho 

choroso de quem é o salvador da família, assemelhando-se assim ao caso de Maria Mutema, 

uma das muitas narrativas secundárias do Grande sertão: veredas. Mutema assassina o 

marido despejando no ouvido dele “um terrível escorrer de chumbo derretido”, além de 

propiciar a morte do Padre Ponte, a quem se confessava de três em três dias envenenando-lhe 

os ouvidos com a alegação que dele “gostava em fogo de amores” e por causa dele havia 

matado o marido. Isso tudo sem razão alguma, maldade pura, apenas pelo “prazer do cão”. 

Contudo, “... pela arrependida humildade que ela principiou, em tão pronunciado sofrer, 

alguns diziam que Maria Mutema estava ficando santa” (Rosa, 2006, p. 227). O próprio 

Riobaldo, bandido e justiceiro, é símbolo de contradições, pois dividido entre Deus e o Diabo, 

o personagem espelha a angústia da condição humana, e no seu conflitante especular afirma 

que “Deus existe mesmo quando não há. Mas o demônio não precisa de existir para haver” 

(Rosa, 2006, p. 60). Ademais, as trajetórias de Riobaldo e de Matraga, embora díspares, são 

plenas da tragicidade humana, em que quase sempre o mal é combatido com outro mal, como 

evidencia a violência que redime, mas também destrói o “valentão arrependido” Matraga, 

conforme observa Paulo Rónai. Transcendência é a palavra-chave para definir os objetivos de 

Matraga em Sagarana e de Riobaldo em Grande sertão, pois o descontentamento é o laço que 

os liga; sentimento enfatizado por Rosa, unamuno do sertão a empreender esforços para dotar 

de sentido a existência humana. Certamente Matraga não busca as “absolutas estrelas”, 

experiência do sagrado, pretensão do jagunço Riobaldo. Sagrado que pode vir do demo, mas 

também de um ambivalente e traiçoeiro Deus, “uma beleza de traiçoeiro” (Rosa, 2006, p. 23). 

Procurar redimir-se das faltas que praticara, ambicionando o céu, é a pretensão de Matraga. 

Contudo, tanto Matraga quanto Riobaldo remetem ao Fausto goethiano, que ao final da vida 

esboça o desejo de rejeitar o mal: “Só homem ver-me, homem só, perante a Criação, / Ser 
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homem valeria a pena, então” (Goethe, 2007, p. 951). Recorrendo à minha dissertação de 

mestrado, Outras verdades, muito extraordinárias, do Grande sertão, em que busco 

estabelecer uma relação entre o drama de Riobaldo e o demônio goethiano do Fausto, a magia 

ou “sobrelégio” que proporciona a Riobaldo o poder para alcançar seus objetivos origina-se 

do próprio homem, conforme conclui o ex-jagunço ao final do seu narrar, pois “existe é 

homem humano”. Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, expõe um pensamento que pode ser 

aproximado à convicção do fáustico personagem rosiano: “... há em geral boas razões para 

presumir que em algumas coisas todos os deuses teriam a aprender conosco, os homens. Nós, 

homens, somos – mais humanos...”. Haroldo de Campos depondo sobre esse tema expõe que 

as veredas rosianas são, inclusive, veredas do descaminho humano: 

 

Como termina no Grande sertão, o diabo não existe, o que existe é o homem 

humano. Começa com o demo no meio do torvelinho, nonada, e depois o 

que existe é o homem humano. O diabo não existe, existe a proposta do 

diabo e a negação do diabo, a hominidade ficando acima do diabo. O tema é 

fáustico. Assim como no Fausto termina o homem fazedor, evadindo-se das 

mãos do demo e por influencia de um ser andrógino, os anjinhos andróginos, 

no Grande sertão, por influencia de Diadorim, que é um personagem 

andrógino, o homem humano pode afirmar que o diabo não existe, o que 

existe é o homem humano. A factividade humana é que é o tema final do 

Grande sertão, mais do que todo esse enredo místico, metafísico, mas o que 

acaba sendo proposto é a hominidade, o fazer humano, a façanha humana 

acaba sobrelevando e por mediação de um ser andrógino — não é por acaso 

que existe este paralelo muito curioso com o Fausto. (Campos, 2011, p. 62) 

 

Desse modo, opondo-se aos sentimentos de valor habituais, essas estórias remetem à 

filosofia de Nietzsche, para quem os sentidos seriam atribuídos a partir de uma determinada 

escala de valores que se quer promover. Assim os seres humanos seriam criadores dos seus 

próprios projetos de vida, ou dos seus motivos para viver, como fizeram ficticiamente 

Riobaldo e Matraga. No texto rosiano, como no de Nietzsche, evidencia-se uma visão 

heraclitiana do mundo, na qual tudo é e não é. Para Heráclito de Éfeso as contradições 

constituem a essência da vida. Ademais, para o “Obscuro” como era cognominado o filósofo 

pré-socrático, o mundo está impregnado de constantes opostos: calor e frio, bem e mal, noite e 

dia seriam ao mesmo tempo múltiplos e unos. Portanto, não haveria ser estático, dinamismo 

que Heráclito representa pela metáfora do fogo, na qual mobilidade e inquietação simbolizam 

a mudança em sua globalidade: “Ninguém nunca banha duas vezes no mesmo rio”, dizia, pois 

tudo flui, tudo muda e nada fica. As relações entre o pensamento de Nietzsche e o de 

Heráclito possibilitam compreender comportamentos transgressores de personagens rosianos, 

como os já citados Matraga, Riobaldo e Maria Mutema, que parecem situar-se além do bem e 



37 

 

do mal. O próprio antagonista matraguiano, Joãozinho Bem-Bem, espelha esse dinamismo, o 

que, na verdade, retrata histórias do ser humano. 

Em Ecce Homo – como se chega a ser o que se é, obra singular de Nietzsche, o 

filósofo analisa a condição humana, sobretudo as constantes transformações sofridas pelos 

seres humanos, advindas de suas atitudes, certas e erradas. Essas mudanças podem ser 

observadas no interregno que estende-se do Nhô Augusto inicial da novela ao Augusto 

Matraga do término da estória, quando então o personagem encontra sua hora e vez. Os 

valores vivenciados, dionisíacos e apolíneos, determinam o destino de Nhô Augusto para ser 

quem ele é. Na cena final ele se reconhece, pois Matraga, na confluência poética rosiana, é 

Estêves, o homem humano, que equilibrado e satisfeito consigo mesmo, alcança o próprio 

céu, conforme expressa a alegria do protagonista ou, conforme Nietzsche, alcança a justa 

medida, a autonomia de sua própria vontade, sob a qual aceita o existir. 
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2 LONGE, LONGE, NO MUTÚM 

 

O BONITO E O FEIO 

Em “Campo geral”, texto que abre Corpo de Baile, Guimarães Rosa recria a visão de 

mundo de uma criança, “um certo Miguilim” do sertão dos gerais, cujas reflexões vão 

estabelecer laços literários com o ex-jagunço Riobaldo, do Grande sertão, para quem tudo é e 

não é, pois, ao longo do conto, o pequeno, intensamente sofrido, além de especular sobre os 

seus problemas familiares e a violência com que o mundo se apresenta para ele, revela-se um 

contador de estórias. Ademais, a narrativa destaca a travessia humana, enfoque caro a Rosa, 

contemplado tanto em “A hora e vez de Augusto Matraga”, de Sagarana, quanto nas veredas 

do Grande sertão. A infância é outro tema apreciado por Rosa em seus escritos, como 

exemplifica a fase da meninice de Riobaldo e Reinaldo (Diadorim), de grande importância no 

enredo do Grande sertão. Em “Campo Geral”, a despedida da infância, espécie de travessia 

de Miguilim, destaca um olhar para um mundo, que a poética rosiana expõe como “longe, 

longe”, no Mutúm, mas que, na verdade, como o sertão de Riobaldo exposto na análise de 

Antonio Candido, está em todo lugar: 

 

A experiência documentária de Guimarães Rosa, a observação da vida 

sertaneja, a paixão pela coisa e pelo nome da coisa, a capacidade de entrar na 

psicologia do rústico, ― tudo se transformou em significado universal 

graças à invenção, que subtrai o livro à matriz regional para fazê-lo exprimir 

os grandes lugares-comuns, sem os quais a arte não sobrevive: dor, júbilo, 

ódio, amor, morte, ― para cuja órbita nos arrasta a cada instante, mostrando 

que o pitoresco é acessório e que na verdade o Sertão é o Mundo. (Candido, 

1991, p. 295) 

 

Miguilim convive no Mutúm, remoto lugarejo, com o autoritarismo do pai e a 

submissão da mãe: origem dos conflitos que estabelecem o cenário no qual o personagem luta 

por seus objetivos. Para isso, o menino conta, paradoxalmente, com as orientações do irmão 

mais novo, Dito (Expedito José Cessim Caz), enunciador de frases certeiras, com o qual 

Miguilim questiona a vida num enfileirado de dúvidas. Henriqueta Lisboa diz que são nítidos 

os traços autobiográficos de Rosa nessa obra, espécie de biografia de infância, “em que há 

uma boa dose de transferência, quer dizer, de evocações colhidas aqui e acolá, para efeito de 

conjunto e tessitura da fábula” (Lisboa, 1991, p. 174). Segundo Henriqueta, o “eu profundo” 

de Rosa, “é de natureza infantil, instintiva, emotiva, manifestando-se, por isso mesmo, o seu 

gênio, com radiante espontaneidade” (Lisboa, 1991, p.174). Indagado sobre sua infância, em 

entrevista concedida a Ascendino Leite, publicada originalmente em O Jornal, Rio de Janeiro, 
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no dia 26 de maio de 1946, a resposta de Rosa expõe as similaridades entre o autor e 

Miguilim, o que então, dispõe o menino como um duplo de Rosa, sobretudo no que se refere a 

ainda desfocada visão da criança, pois, ao final do conto Miguilim descobre que possuía uma 

deficiente visão:  

 

Não gosto de falar da infância. É um tempo de coisas boas, mas sempre com 

pessoas grandes incomodando a gente, intervindo, comentando, 

perguntando, mandando, comandando, estragando os prazeres. Recordando o 

tempo de criança, vejo por lá um excesso de adultos, todos eles, mesmo os 

mais queridos, ao modo de soldados e policiais do invasor, em pátria 

ocupada. Fui rancoroso e revolucionário permanente, então. Já era míope e, 

nem mesmo eu, nem ninguém sabia disso. Gostava de estudar sozinho e de 

brincar de geografia. Mas, tempo bom, de verdade, só começou com a 

conquista de algum isolamento, com a segurança de poder fechar-me num 

quarto e trancar a porta. Deitar no chão e imaginar histórias, poemas, 

romances, botando todo mundo conhecido como personagens, misturando as 

melhores coisas vistas e ouvidas, numa combinação mais limpa e mais 

plausível, porque – como muita gente já compreendeu e já falou – a vida não 

passa de histórias mal arranjadas, de espetáculo fora de foco. (Leite, 2000, p. 

48)  

       

O topônimo Mutúm é um palíndromo, pois pode ser lido “indiferentemente da 

esquerda para a direita ou da direita para a esquerda” (Moisés, 2004, p. 334), desse modo, 

além de guardar em seu significado um jogo pueril, também pode materializar a própria 

região: um “covoão”, entre morro e morro, MutúM, numa menção à representação gráfica do 

termo. A palavra Mutúm possui raízes latinas, significando mudo, silencioso, aludindo assim 

ao isolamento da região. Ademais, Mutúm é também o nome de uma ave de canto noturno, o 

que poderia ainda remeter à obscuridade do lugar.  Miguilim, em seus sete, oito anos, tem o 

“lustro brilhante” da pedrinha designada pelo nome de “calculus”, referida numa das epígrafes 

do Corpo de Baile, citação do místico flamengo Ruysbroeck, pois as imagens líricas que 

perfazem “Campo Geral” entrelaçam a voz do narrador e do menino. Outrossim, outra frase 

de Ruysbroeck, que antecede os contos e alude à visão, indica um caminho para essas leituras: 

“Vede, eis a pedra brilhante dada ao contemplativo; ela traz um nome novo, que ninguém 

conhece, a não ser aquele que a recebe”. Na primeira edição de Corpo de Baile, composta de 

dois volumes, a página introdutória apresentava o conteúdo de sete novelas, as quais no índice 

são definidas como poemas, enquanto no índice remissivo final, Rosa designa as estórias 

como romances, que atualmente são publicados em três tomos. Porém, sem uma delimitação 

específica, sobressai-se em “Campo Geral” o tom de fábula e uma busca da verdade pelo 
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“menino poeta”, conforme Henriqueta Lisboa qualifica Miguilim, que sob uma aura 

neoplatônica parece querer ascender ao conhecimento: 

 

Se observarmos o comportamento de Miguilim em diferentes ensejos, seu 

psiquismo, intuições e reações, experiências afetivas, reflexões mentais, 

problemas morais, deslumbramento diante da natureza, apreensiva 

sensibilidade, fascinação pelas sete cores, desejo de compreender e ser 

compreendido, pudor no sofrimento, faculdade de contenção, fantasias 

despautadas, chegamos à conclusão tranquila de que se trata de um menino 

poeta. (Lisboa, 1991, p. 174) 

 

Discorrendo sobre Corpo de Baile, em correspondência com seu tradutor italiano, 

Edoardo Bizzari, Rosa comenta como deve ser difícil traduzir a obra: “o concreto, é exótico e 

mal conhecido; e o resto, que devia ser brando e compensador, são vaguezas intencionais, 

personagens e autor querendo subir à poesia e à metafísica, juntas, ou, com uma e outra como 

asas, ascender a incapturáveis planos místicos” (Rosa, 2003b, p. 37-38). Rosa expõe ainda 

para Edoardo Bizzari que os seus livros defendem o “altíssimo primado da intuição, da 

revelação, da inspiração sobre o bruxolear presunçoso da inteligência reflexiva, da razão, a 

megera cartesiana” (Rosa, 2003b, p. 90). Assim, atribui uma pontuação máxima para o valor 

metafísico-religioso de suas obras, nas quais o leitor constantemente se depara com o 

inusitado, como o Mutúm de Miguilim, que aproxima o criador da criatura. Abordando 

especificamente “Campo Geral”, Rosa diz a Bizzari que essa estória, “contém, em germes, os 

motivos e temas de todas as outras, de algum modo”: 

 

Por isso é que lhe dei o título de “Campo Geral” ― explorando uma 

ambiguidade fecunda. Como lugar, ou cenário, jamais se diz um campo 

geral ou o campo geral, este campo geral; no singular a expressão não 

existe. Só no plural: “os gerais”, “os campos gerais”. Usando, então, o 

singular, eu desviei o sentido para o simbólico: o de plano geral (do livro). 

(Rosa, 2003b, p. 91) 

 

Também em carta, respondendo a um questionário escolar enviado pela menina Lenice 

Guimarães de Paula Pitanguy, sua prima, Guimarães Rosa expõe que é difícil dizer qual seu 

livro preferido, mas acaba por relatar que gosta mais da estória do menino Miguilim de 

“Campo Geral”, “porque ela é mais forte que o autor” (Guimarães, 2006, p. 167) e o 

emociona sempre. Desconhecendo o porquê disso, Rosa atribui o motivo “aos mistérios do 

mundo afetivo” (Guimarães, 2006, p. 167). E é tom lendário, misterioso, que o bardo contador 

rosiano introduz a estória: “Um certo Miguilim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, 

longe, longe daqui, muito depois da Vereda-do-Frango-d’Água e de outras veredas sem  nome 
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ou pouco conhecidas, em ponto remoto, no Mutúm”. Miguilim contava oito anos de idade e 

residia no que parece ser uma fazenda de criação de gado, “no meio dos campos gerais”. 

Contudo, diz o narrador, aos sete, levado pelo tio Terêz, irmão do seu pai, fora ao Sucurijú 

para ser crismado. Recordando essa viagem, da qual guardava “aturdidas lembranças”, uma 

não podia esquecer: alguém que conhecera o Mutúm tinha dito: “― É um lugar bonito, entre 

morro e morro, com muita pedreira e muito mato, distante de qualquer parte; e lá chove 

sempre...” (Rosa, 2010, p. 13). Então, ao voltar do Sucurijú, Miguilim tenta contar para a mãe 

dele, Nhanina ― “que era linda e com os cabelos pretos e compridos”, mas que se “doía de 

tristeza de ter de viver ali” ―, sobre a presumida beleza do lugar:  

 

Era um presente; e a ideia de poder trazê-lo desse jeito de cór, como uma 

salvação, deixava-o febril até nas pernas. Tão grave, grande, que nem o quis 

dizer à mãe na presença dos outros, mas insofria por ter de esperar; e assim 

que pôde estar com ela só, abraçou-se a seu pescoço e contou-lhe, 

estremecido, aquela revelação. (Rosa, 2010, p. 14) 

 

Com a força da palavra, o contador-aprendiz tenta aliviar a depressão da mãe dando a 

ela uma boa notícia, reproduzindo o que ouvira dizer: o Mutúm era um lugar bonito. Contudo, 

a mãe não valoriza a novidade que o filho lhe traz, mas, mirando o morro que a impedia de 

visualizar os arredores além da fazenda, tristemente, dizia: “Estou sempre pensando que lá por 

detrás dele acontecem outras coisas, que o morro está tapando de mim, e que eu nunca hei de 

poder ver...” (Rosa, 2010, p. 14-15). Esse excerto traz à lembrança o mito platônico em que 

um alto muro impede as pessoas aprisionadas na escuridão de uma caverna de verem o mundo 

exterior, e então imaginam como seriam as coisas externas. Analogamente, Nhanina, 

prisioneira de uma vida rude, aspira a uma realidade que não conhece, porém idealiza. As 

algemas que acorrentam a mãe de Miguilim podem ser observadas também sob o ponto de 

vista de valores morais, pois o enredo de “Campo Geral” evidencia o envolvimento de 

Nhanina com outros homens, como o Tio Terêz e Luisaltino, este último, o meeiro que passa 

a trabalhar na fazenda de Nhô Berno, Béro ou Bernardo (o pai de Miguilim) após a expulsão 

do Tio Terêz. Os claros suspiros de Nhanina a respeito da beleza de Seu Aristeu, tocador de 

viola, que “criava em roda de casa a abelha-do-reino e aquelas abelhinhas bravas do mato” 

(Rosa, 2010, p. 48), espécie de curandeiro e contador de estórias, também são indícios da 

insatisfação existencial da mãe de Miguilim, casada precocemente, como se pode intuir a 

certa altura do conto pela fala de Luisaltino lamentando os pais casarem as filhas muito 

meninas, sem deixar “que elas escolhessem noivo” (Rosa, 2010, p. 103), fato que é agravado 

pelos ciúmes do embrutecido Nhô Berno, o marido possivelmente imposto a Nhanina. Em 
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explanação a Bizzari sobre a forma como os nomes próprios de “Campo Geral” poderiam ser 

traduzidos, Rosa diz que Aristeu deveria ser dado na forma correspondente italiana, pois 

“Aristeo era uma das personificações de Apollo ― como músico, protetor das colméias de 

abelhas e benfazejo curador de doenças” (Rosa, 2003b, p. 39). Ademais, Seu Aristeu habitava 

na “Veredinha do Tipã”, o que, explica ainda Rosa a Bizzari, camufla um simbolismo, pois 

Tipã (“Tupã ou Tupan”) é também um Deus, dos índios tupi-guaranis; exemplificação 

contundente da mística rosiana que une o regional ao universal. 

Mas, segundo Nietzsche (2011b, p. 236), por detrás de toda caverna há “uma caverna 

ainda mais profunda — um mundo mais amplo, mais estranho, mais rico que à superfície, um 

abismo por detrás de todo fundamento, sob toda ‘fundamentação’”, mundo que a lírica rosiana 

permite vislumbrar. Nietzsche e Platão, filosoficamente em campos opostos, fortalecem este 

estudo que tem como inspiração a dualidade nos escritos de Rosa. As questões desses 

pensadores de certo modo se relacionam com a literatura de Guimarães Rosa, que inverte e 

desloca valores tradicionais dando lugar em sua moderna escritura tanto ao sublime quanto à 

dessublimação. 

“No começo de tudo, tinha um erro”, assim pondera Miguilim, ao contrastar a tristeza 

da mãe em relação à atribuída beleza do lugar. “Não porque ele mesmo Miguilim visse beleza 

no Mutúm ― nem ele sabia distinguir o que era um lugar bonito e um lugar feio” (Rosa, 

2010, p.15). Na verdade, Miguilim nascera ainda mais longe, “também em buraco de mato, 

lugar chamado Pau-Roxo, na beira do Saririnhem”, de onde guardava fugidas lembranças: o 

peru que “gruziava brabo e abria roda” no quintal de casa e o “Menino Grande” que dizia “É 

meu”, na disputa da ave vistosa, “importante de repente, como uma estória”; o banho no 

sangue do tatu, para que ele, Miguilim, enfraquecido por doença pudesse vingar; os “claros 

risos bonitos” de moças cheirosas; a alegria de um jardim no qual engatinhava em meio ao 

fresco das folhas e das frutinhas vermelhas escondidas entre as folhas ― “cheiro pingado, 

respingado, risonho, cheiro de alegriazinha” (Rosa, 2010, p. 17). Lembranças que parecem ser 

a iniciação das estórias do inventivo menino. Na mudança para o Mutúm, Miguilim trouxe 

“muitos quadros” da viagem em que deixava para trás uma imagem edênica, para então se 

situar no “triste recanto” conforme exclamava sua mãe em relação ao Mutúm, lugar de chuvas 

demoradas, em que tudo era tão sozinho, tão escuro, “mesmo na estiagem, qualquer dia, de 

tardinha, na hora do sol entrar” (Rosa, 2010, p. 13). Segundo Heloísa Vilhena de Araújo, no 

início do conto já se encontra “o problema do pecado original, da saída do Paraíso, o que 

acarreta o problema da vida e da morte, do bem e do mal, do Céu e do Inferno, da alegria e da 

tristeza” (Araujo, 1996, p. 427). 
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As indefinições e os sentimentos misturados são nítidos ao longo da narrativa, bem 

como possibilitam diferentes focos de leitura dos personagens, como a doce mãe adúltera e o 

malvado pai traído, cujo comportamento violento a própria Nhanina procura explicar ao filho: 

“Perdoa o teu pai, que ele trabalha demais, Miguilim, para a gente poder sair de debaixo da 

pobreza” (Rosa, 2010, p. 136-137). A família de Nhô Berno é o retrato da precariedade da 

condição social sertaneja, como explica o sábio Dito: “Pai é dono nenhum, Miguilim: o 

gadame é dum homem, Sô Sintra, só que Pai trabalha ajustado em tomar conta, em parte com 

o vaqueiro Salúz.” “― Sei e sei, Dito. Eu sabia... Mas então é ruim, é ruim...” (Rosa, 2010, p. 

80). Além de Dito, Miguilim tinha mais quatro irmãos: Drelina, Chica, Tomezinho, “menino 

neno” de apenas quatro anos e Liovaldo, o mais velho de todos, que não morava no Mutúm. 

Conviviam ainda no seio familiar, Vovó Izidra, tia-avó materna de Miguilim, “dura e braba 

desconforme”, os vaqueiros Jé e Salúz, as agregadas, Rosa, Maria Pretinha e Mãitina, espécie 

de ama e feiticeira, o gato Sossõe, o papagaio Papaco-o-Paco e inúmeros cachorros: Gigão, 

Caráter, Catita, Soprado, Floresto, Seu-Nome, Leal, Rio-Belo, alguns até atendendo por 

nomes de pessoas de quem o pai de Miguilim tivera ódio, como Zé-Rocha e Julinho-da-Túlia, 

porém com o passar do tempo “o ódio se exalara” e os dois cachorros assim “eram só Zerró e 

Julim”. “Mas, para o sentir de Miguilim, mais primeiro havia a Pingo-de-Ouro, uma cachorra 

bondosa e pertencida de ninguém, mas que gostava mais era dele mesmo” (Rosa, 2010, p. 20). 

A cachorra, magra e “doente da saúde”, que estava ficando quase cega, foi entregue por Nhô 

Berno, para uns tropeiros que pelo Mutúm passaram, pois, sempre preocupado com o sustento 

da casa, Nhô Berno certamente não encontrava mais utilidade para o animal. Aspecto 

significativo do conto a representar uma das primeiras perdas do menino: 

 

Miguilim chorou de bruços, cumpriu tristeza, soluçou muitas vezes. Alguém 

disse que aconteciam casos, de cachorros dados, que levados para longe 

léguas, e que voltavam para casa. Então ele tomou esperança: A Pingo-de-

Ouro ia voltar. Esperou, esperou sensato. Até de noite, pensava fosse ela, 

quando um cão repuxava latidos. Quem ia abrir a porta para ela entrar? 

Devia de estar cansada, com sede, com fome. ― ‘Essa não sabe retornar, ela 

já estava quase cega, por que o pai a tinha dado para estranhos? Não iam 

judiar da Pingo-de-Ouro?’ (Rosa, 2010, p. 21)  

 

Mas um dia contaram a Miguilim a estória do “Menino Triste”, que achou no mato 

uma cuca, “cuca cuja depois os outros tomaram dele e mataram” (Rosa, 2010, p. 22). Assim o 

Menino cantava a sua dor: “‘Minha Cuca, cadê minha Cuca? / Minha Cuca, cadê minha 

Cuca?! / Ai, minha Cuca / que o mato me deu!...’”. Identificando seu sofrer ao do menino da 

cuca, que também perdera seu animal de estimação, Miguilim, apesar de não saber o que era 



44 

 

uma cuca, renomeia a Pingo-de-Ouro de Cuca e dela “nunca mais se esqueceu”. Essa estória 

cantada existe no sertão, conforme informa Rosa a Bizzarri, e cuca “poderia ser um sinônimo, 

raro e arcaico, de ‘coruja’, que os meninos ignoravam” (Rosa, 2003b, p. 39). A coruja, de 

acordo com Chevalier-Gheerbrant (2008, p. 294), é uma ave costumeiramente transformada 

no emblema da feiúra, adequando-se assim ao contexto do sofrer de Miguilim. Contudo, por 

ver no escuro, é também um símbolo da sabedoria, ultrapassando assim as trevas da 

ignorância, tornando-se atributo da deusa das ciências, Atena-Minerva, o que parece também 

adequar-se a Miguilim, na aceitação da perda pela imaginação de uma nova estória, a estória 

da Cuca Pingo-de-Ouro.  A relação difícil com o pai e o distanciamento da mãe, sempre 

distraída, voltada para além do morro, provoca dúvidas em Miguilim, que, desse modo, 

frequentemente questiona o que é certo e o que é errado. O interlocutor preferido era Dito, 

que “era menor mas sabia o sério, pensava ligeiro as coisas. Deus tinha dado a ele todo o 

juízo” (Rosa, 2010, p. 22). E Dito gostava muito de Miguilim e por isso indagava: “Quem 

sabe é pecado a gente ter saudade de cachorro?...”. O Dito queria que Miguilim não chorasse 

mais por Pingo-de-Ouro, porque sempre que Miguilim chorava “o Dito também pegava 

vontade de chorar junto” (Rosa, 2010, p. 22). As brigas do pai com a mãe, provocadas por 

ciúmes, também motivavam as lágrimas de Miguilim, que, em defesa de Nhanina, apanhava 

de Nhô Berno: “o pai tirara o cinto e com ele golpeava-lhe as pernas, que ardiam, doíam como 

queimaduras quantas, Miguilim sapateando. Quando pôde respirar, estava posto sentado no 

tamborete, de castigo. E tremia, inteirinho o corpo” (Rosa, 2010, p. 23). A situação familiar 

do menino frente a violência paterna transparece  no texto:  

 

A mãe, no quarto, chorava mais forte, ela adoecia assim nessas ocasiões, 

pedia todo consolo. Ninguém tinha querido defender Miguilim. Nem Vovó 

Izidra. E tanto, até o pai parecia ter medo de Vovó Izidra. Ela era riscada 

magra, e seca, não parava nunca de zangar com todos, por conta de tudo. 

Com o calor que fizesse, não tirava o fichú preto. ― ‘Em vez de bater, o que 

deviam era de olhar para a saúde deste menino! Ele está cada dia mais 

magrinho...’ Sempre que batiam em algum, Vovó Izidra vinha ralhar em 

favor daquele. Vovó Izidra pegava a almofada, ia fazer crivo, rezava e 

resmungava, no quarto dela, que era o pior, sempre escuro, lá tinha tanta 

coisa, que a gente não pensava; Vovó Izidra quase vez nenhuma abria a 

janela, ela enxergava no escuro. (Rosa, 2010, p. 23) 

 

Segundo Luiz Roncari, na história Vovó Izidra tem o papel de Hera, “protetora do lar 

e da ordem, de onde deve vir o seu nome, de zygía, ‘a que une’” (Roncari, 2004, p. 171). Sob 

esse aspecto pode ser visto o seu empenho em expulsar Tio Terêz de casa, na intenção de 

preservar a união de Nhanina e Nhô Berno. Diz ainda Roncari, que tanto no caso de Vovó 
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Izidra, como no de Tio Terêz ― de “Pótnia Therôn, Ártemis” ―, que no conto é causa da 

desordem familiar, Guimarães Rosa “usa denominações particularizadoras das entidades 

divinas gregas” (Roncari, 2004, p. 171-172). As características de Ártemis, “senhora das 

feras”, frequentemente representada seguida por uma matilha, são destacadas na descrição 

rosiana do Tio Terêz, que em meio ao “voroço” dos cachorros, voltava para casa, preocupado 

com um temporal prestes a desabar, sem saber do enfurecimento do irmão, que o julgava 

amante de Nhanina, conforme conta o narrador: 

 

Tio Terêz trazia um coelho morto ensaguentado, de cabeça para baixo. A 

cachorrada pulava, embolatidos, tio Terêz bateu na boca do Caráter, que 

ganiu, saíam correndo embora aqueles todos quatro: Caráter, Catita, Soprado 

e Floresto. Seu-Nome ficava em pé quase, para lamber o sangue da cara do 

coelho. (Rosa, 2010, p. 27) 

 

Os temas universais se mostram frequentes no texto rosiano. Conforme Antonio 

Candido, no ensaio “Literatura e subdesenvolvimento”, a obra de Rosa transcende a 

ingenuidade do regionalismo pitoresco, proporcionando uma dimensão universal aos enfoques 

regionalistas, trazendo assim inovação ao campo literário. Portanto, entender a escritura 

rosiana é atentar também para o lado simbólico, como o próprio Rosa alerta Edoardo Bizzari a 

respeito de “Campo Geral”. Mielietinski, em A poética do mito, afirma que ‘todo grande poeta 

tem a missão de transformar em algo integral a parte do mundo que se abre e da matéria deste 

criar sua própria mitologia” (Mielietinski, 1987, p. 19). O mito de Caim e Abel é retratado 

arquetipicamente no conto através da inimizade dos irmãos Berno e Terêz. De acordo com 

Chevalier-Gheerbrant, (2008, p.163) “‘Caim’ significa posse” e posse é também o que deseja 

Nhô Berno, sobretudo no que se refere ao domínio de Nhanina, pois , segundo Comte-

Sponville, “o ciumento quer possuir sozinho o que acredita ser seu” e em matéria amorosa ou 

sexual, “toda posse verdadeira é impossível ou ilusória. Isso torna o ciúme mais cruel” 

(Comte-Sponville, 2003, p.104-105). O ciúme tem a ver com o medo e ouvindo Vovó Izidra 

tachar  tio Terêz de “Caim”, que matou Abel, “Miguilim tremia receando os desatinos das 

pessoas grandes” (Rosa, 2010, p. 29), apegando-se assim cada vez mais ao irmão, fonte de 

afeto e conforto para seus temores. 

 

― “Dito, eu fiz promessa, para Pai e Tio Terêz voltarem quando passar a 

chuva, e não brigarem, nunca mais...” ― “Pai volta. Tio Terêz volta não.” 

“― Como é que você sabe, Dito?” “― Sei não. Eu sei. Miguilim, você gosta 

de Tio Terêz, mas eu não gosto. É pecado?” “― É, mas eu não sei. Eu 

também não gosto de Vovó Izidra. Dela faz tempo que eu não gosto. Você 

acha que a gente devia de fazer promessa aos santos, para ficar gostando dos 



46 

 

parentes?” “― Quando a gente crescer, a gente gosta de todos.” “― Mas, 

Dito, quando eu crescer, vai ter algum menino pequeno, assim como eu, que 

não vai gostar de mim, e eu não vou poder saber?” “― Eu gosto de Mãitina! 

Ela vai para o inferno?” “― Vai, Dito. Ela é feiticeira pagã... Dito, se de 

repente um dia todos ficassem com raiva de nós ― Pai, Mãe, Vovó Izidra ― 

eles podiam mandar a gente embora, no escuro, debaixo da chuva, a gente 

pequenos, sem saber onde ir?” “― Dorme, Miguilim. Se você ficar 

imaginando assim, você sonha de pesadelo...” “― Dito, vamos ficar nós 

dois, sempre um junto com o  outro, mesmo quando a gente crescer, toda a 

vida?” “― Pois vamos.” “― Dito, amanhã eu te ensino a armar urupuca, eu 

já sei...”. (Rosa, 2010, p.38-39) 

 

As especulações de Miguilim misturam-se à imaginação prestigiosa da criança, que 

em seus castigos costumeiros aproveitava para “brincar de pensar”, preferência também, 

segundo Vicente Guimarães, tio de Guimarães Rosa, do menino Joãozito, apelido familiar de 

Rosa. Estórias como a de “Joãozinho mais Maria”, conto de fadas de tradição oral que relata o 

abandono de crianças na floresta devido à impossibilidade da família delas proverem o seu 

sustento, povoam o imaginário de Miguilim. Portanto o medo em desgostar o pai e, do mesmo 

modo, ser largado no “escuro do mato”. A criatividade do personagem já é visível em 

“Campo Geral”, quando na volta do Sucurijú, perguntado pelos irmãozinhos se trouxera 

algum presente, Miguilim, que não tinha nada além de uma figura recortada de jornal, inventa 

desculpas: “estava tudo num embrulho, muitas coisas, a água fundou... Dentro do corgo tinha 

um jacaré, grande...” (Rosa, 2010, p.18), despertando assim a curiosidade do menino neno, 

Tomezinho, que pedia a Miguilim para contar mais “do jacaré grande de dentro do córrego” 

(Rosa, 2010, p.19). Vicente Guimarães, somente dois anos mais velho que Rosa, lembrando 

de episódios que fizeram parte da infância de Joãozito, explica a estória do embrulho perdido: 

 

Aqui está outro final clássico, empregado em estórias que acabavam em 

festa e que o contador, depois de dizer que lá estivera, conta, pesaroso, que 

havia feito um embrulho muito grande, cheinho de doces gostosos para 

trazer de presente para os ouvintes, mas, ao atravessar a ponte, esta se 

quebrara e ele, para agarrar-se numa tábua, teve de deixar o pacote de doces 

cair dentro d’água e correr rio-abaixo. Joãozito lembrou-se de nossos 

contadores de estórias e usou final semelhante para Miguilim desculpar-se 

com os irmãos, por não lhes ter trazido nada da viagem que havia 

empreendido. (Guimarães, 2006, p. 116). 

 

Segundo Herder Lexikon, na concepção religiosa de muitos povos a tormenta 

simboliza a intervenção dos poderes divinos, representando também frequentemente “as 

grandes mudanças” (Lexikon, 2004, p. 192). À descoberta da suposta traição da mãe, período 

de intenso temporal, sucedem “as desconhecidas tristezas” no viver de Miguilim. Devido ao 
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medo da situação que se apresenta, o menino adoece. Na verdade, ele sempre “cismava medo 

assim de adoecer”, e para evitar “tristeza tão pesada”, procurava ajuda nas rezas de Vovó 

Izidra ou nos “cazumbos”, de Mãitina, “bonecos do demo”, como dizia Vovó Izidra. Sem 

encontrar respostas para suas dúvidas, o menino busca então um acordo com Deus:  

 

Ele tinha de morrer? Para pensar, se carecia de agarrar coragem ― debaixo 

da exata ideia, coraçãozinho dele anoitecia. Tinha de morrer? Quem sabia, 

só? Então ― ele rezava pedindo: combinava com Deus um prazo que 

marcavam... Três dias. De dentro daqueles três dias, ele podia morrer, se 

fosse para ser, se Deus quisesse. Se não, passados os três dias, aí então ele 

não morria mais, nem ficava doente com perigo, mas sarava! Mas, nem 

nisso, mau! ― maior susto o salteava: três dias era curto demais, doíam de 

assim tão perto, ele mesmo achava que não aguentava... Então, então, dez. 

Dez dias, bom, como valesse de ser, dava espaço de, amanhã, principiar uma 

novena. Dez dias. Ele queria, lealdoso. Deus aprovava. (Rosa, 2010, p. 56-

57) 

 

Nessa espera, Miguilim apropria-se de outros pensamentos, “só que eram 

desencontrados, tudo ainda custoso, dificultoso” (Rosa, 2010, p. 62). Era a “começação de 

desconhecidas tristezas”. Assim o menino reflete sobre o regozijo do pai e de outros adultos 

na hora de caçar e matar bichinhos desvalidos. Lembra dos castigos a que era submetido e 

também da Pingo-de-Ouro, quase cega, mandada embora de casa, tudo isso ia lhe dando uma 

“espécie de nojo das pessoas grandes”. O rancor a esse incompreensível mundo adulto cresce 

em Miguilim e em sua revolta a criança chega até mesmo a querer lembrar, com gosto, as 

palavras do endiabrado Patorí, “o Majéla, filho de seo Deográcias”, menino maldoso, que 

falava sobre o sexo, “coisas porcas, desgovernadas”. Seu Deográcias, o entendedor de 

remédios que identifica em Miguilim uma possível tuberculose e reconhece a importância de 

suas ervas no sertão dos pobres em que “falta tudo”, tem também, ele próprio, sua cota de 

tristeza no destino do filho, pois este, inadvertidamente, assassina um rapaz das redondezas e, 

por isso, “tornadiço vagando por aquelas chapadas” (Rosa, 2010, p.101), acaba por morrer de 

fome. Em suas reminiscências, Miguilim procura contemplar as verdades que busca com sua 

visão ainda limitada de criança. Assim revela a Dito, o irmãozinho menor: “― Dito, eu às 

vezes tenho uma saudade de uma coisa que eu não sei o que é, nem de donde, me 

afrontando...” (Rosa, 2010, p. 66). Dito, o sábio detentor das frases irrefutáveis, responde 

então: “― Deve de não, Miguilim, descarece. Fica todo olhando para a tristeza não, você 

parece Mãe” (Rosa, 2010, p.66), expondo, desse modo, as semelhanças entre Miguilim e 

Nhanina, que em suas melancolias, desprovidas de objeto específico e portanto inconsoláveis, 

procuram horizontes além do Mutúm, como um ideal platônico a diferenciar o mundo 
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sensível e o inteligível. Apesar das palavras de Dito, o desânimo e o medo da morte dominam 

Miguilim, isso parece ficar claro na trama sob a representação de um Mutúm feio, 

aprisionador: 

 

Daí mas descambava, o dia abaixando a cabeça morre-não-morre o sol. O 

oõo das vacas: a vaca Belbutina, a vaca Trombeta, a vaca Brindada...O enfile 

delas todas , tantas vacas, vindo lentamente do pasto, sobre pé de pó. Atitava 

um assovio de perdiz, na borda do campo. Voando quem passava era a 

marreca-cabloca, um pica-pau pensoso, casais de araras. O gaviãozinho, o 

gavião-pardo do cerrado, o gaviãozinho-pintado. A gente sabia esses todos 

vivendo de ir s’embora, se despedidos. O pio das rolinhas mansas, no tarde-

cai, o ar manchado de preto. Daí davam as cigarras, e outras. A rã rapa-cúia. 

O sorumbo dos sapos. Aquele lugar do Mutúm era triste, era feio. (Rosa, 

2010, p. 66-67) 

 

O BEM E O MAL 

No dia derradeiro aprazado com Deus, entregue às sua inquietações, Miguilim crê que 

todos não eram ruins para com ele, pois o faziam “comer bastante, para fortalecer, para não 

emagrecer héctico” (Rosa, 2010, p. 68). O choro de Miguilim que desperta a atenção da 

família “não era medo de remédio, não era nada, “era só a diferença toda das coisas” (Rosa, 

2010, p. 68). Contudo, Seu Aristeu, o homem das lindas estórias, da alegria e da viola, “das 

engraçadas vênias de dansador”, cura Miguilim da tristeza, doença a que o menino estava 

entregue: “‘Miguilim ― bom de tudo é que tu’tá: levanta ligeiro e são, Miguilim!...’’’ E o 

menino “dividido de tudo, se levanta mesmo, de repente são, não ia morrer mais, enquanto 

seo Aristeu não quisesse. Todo ria. Tremia de alegrias.” (Rosa, 2010, p. 70). Considerado são, 

Miguilim passa a levar o almoço para o pai na roça, e no caminho é interceptado pelo tio 

Terêz, que pede para o menino entregar, em segredo, um bilhete a Nhanina, fato que se torna 

um dilema terrível para a criança, pois assim se vê envolta com as noções de certo e errado, 

passando então a questionar os familiares e agregados, conforme esclarece Paulo Rónai: “Sem  

poder desabafar com ninguém, Miguilim pede conselho indiretamente procurando saber de 

todos o critério de uma ação boa ou má” (Rónai, 2002, p. 42). A narrativa já explicita, a essa 

altura do conto, a visão deficitária do menino, quando este brincando de jogar malha no pátio 

não acertava o alvo pretendido, atribuindo tal deficiência por estar com o bilhete no bolso, 

“constante que em Tio Terêz não queria pensar” (Rosa, 2010, p. 82). O questionamento de 

Miguilim sobre o bem e o mal, também simboliza sua deficitária visão, conforme expõe um 

longo parágrafo sobre as dúvidas do menino:  
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― ‘Dito, como é que a gente sabe certo como não deve de fazer alguma 

coisa, mesmo os outros não estando vendo?’ ‘― A gente sabe, pronto’. 

Zerró e Julim perseguiam atrás das galinhas-d’angola. Tomezinho jogou 

uma pedra na perna do Floresto, que saiu, saindo, cainhando. Tomezinho 

teve de ir ficar de castigo. No castigo, em tamborete, ele não chorava, daí 

deixava de pirraçar: mais de repente virava sisudo, casmurro ― tão 

pequetitinho assim, e assombrava a gente com uma cara sensata de 

criminoso. ― ‘Rosa, quando é que a gente sabe que uma coisa que vai não 

fazer é malfeito?’ ‘É quando o diabo está por perto. Quando o diabo está 

perto, a gente sente cheiro de outras flores...’” A Rosa estava limpando 

açúcar, mexendo no tacho. Miguilim ganhava o ponto de puxa, numa cuia 

d’água; repartia com o Dito. ‘― Mãe, o que a gente faz, se é mal, se é bem, 

ver quando é que a gente sabe?’ ‘― Ah, meu filhinho, tudo o que a gente 

acha muito bom mesmo fazer, se gosta demais, então já pode saber que é 

malfeito...’ O vaqueiro Jé descascava um ananás branco, a eles dava pedaço. 

― ‘Vaqueiro Jé: malfeito como é, que a gente se sabe?’ ‘― Menino não 

carece de saber, Miguilim. Menino, o todo quanto faz, tem de ser mesmo é 

malfeito...’ O Vaqueiro Salúz aparecia tangendo os bezerros, as vacas que 

berravam acompanhavam. Vaqueiro Salúz vinha cantando bonito, ele era 

valente geralista. A ele Miguilim perguntava. ‘― Sei se sei, Miguilim? 

Nisso nunca imaginei. Acho quando os olhos da gente estão querendo olhar 

para dentro só, quando se tem medo das sabedorias... Então, é mal feito’. 

Mas o Dito, de ouvir, já se invocava. ‘― Escuta, Miguilim, esbarra de estar 

perguntando, vão pensar você furtou algum trem de Pai.’ ‘― Bestagem. O 

cão que eu furtei algum!’ ‘― Olha: pois agora que eu sei, Miguilim. Tudo 

quanto há, antes de se fazer, às vezes é malfeito; mas depois que está feito e 

a gente fez, aí tudo é bem-feito...’ O Dito, porque não era com ele. Fosse 

com ele, desse jeito não caçoava. (Rosa, 2010, p. 80-81) 

   

Em suas reflexões sobre o fazer certo e o errado, Miguilim já bebia “um golinho de 

velhice”, ou seja, amadurecia. E percorria mais lembranças: de quando quase foi morto por ter 

entrado no meio de uma boiada; estórias de caçadas do vaqueiro Salúz; o bruxolear dos 

vagalumes ― luz na escuridão do sertão ―, passagem na qual parece acender o entendimento 

do menino sobre Nhanina e em que rebrilha o texto rosiano, na sensibilidade poética de 

Miguilim (que se entrelaça à voz do narrador) e de sua mãe: 

 

A noite de si, recebia mais, formava escurão feito. Daí, dos demais, deu tudo 

vagalume. ― ‘Olha quanto mija-fogo se desajuntando no ar, bruxolim deles 

parece festa!’ Inçame. Miguilim se deslumbrava. ― ‘Chica, vai chamar 

Mãe, ela ver quanta beleza...’ Se trançavavam, cada um como que se 

rachava, amadurecido quente, de olho de bago; e as linhas que riscavam, o 

comprido, naquele uauá verde, luzlino. Dito arranjava um vidro vazio, para 

guardar deles vivendo. Dito e Tomezinho corriam no pátio, querendo pegar, 

chamavam: ― ‘Vagalume, lume, lume, seu pai e sua mãe estão aqui!... Mãe 

minha Mãe. O vagalume. Mãe gostava, falava, afagando os cabelos de 

Miguilim: ― ‘O lumeio deles é um acenado de amor...’ Um cavalo se 

assustava com medo que o vagalume pusesse fogo na noite. Outro cavalo 

patalava, incomodado com seu corpo tão imóvel. Um vagalume se apaga, 

descendo ao fundo do mar. ― ‘ Mãe, que é que é o mar?’ Mar era longe, 

muito longe dali, espécie duma lagoa enorme, um mundo d’água sem fim, 
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Mãe mesma nunca tinha avistado o mar, suspirava. ― ‘Pois, Mãe, então o 

mar é o que a gente tem saudade?’ Miguilim parava. (Rosa, 2010, p. 85) 

 

Reminiscências povoam a mente do menino, que não consegue conciliar o sono, 

cuidando de medos antigos, de histórias de fantasmas, expondo, desse modo, a mítica 

narrativa rosiana: 

 

Das almas. Do lobisomem revirando a noite, correndo sete-portêlos, as sete 

partidas. Do Lobo-Afonso, pior de tudo. Mal, um ente, Seo Dos-Matos 

Chimbamba, ele Miguilim algum dia tinha conhecido, desqual, relembrava 

metades dessa pessoa? Um homem grosso e baixo, debaixo de um feixe de 

capim seco, sapé? ― homem de cara enorme demais, sem pescoço, roxo 

escuro e os olhos-brancos... Pai soubesse que ele tinha conversado com Tio 

Terêz? Ai, mortes! ― ? Rezava. Do Pitôrro. Um tropeiro vinha viajado, 

sozinho, esbarrava no meio do campo, por pousar. Aí, ele enxergava, 

sentado no barranco, homenzinho velho, barbim em queixo, peludo, 

barrigudo, mais tinha um chapéu-de-couro grande na cabeça, homem esse 

assoviava. Parecia veredeiro em paz. Mas o Homem perguntava se o tropeiro 

tinha fumo e palha; mas ele mesmo secundava da algibeira um cachimbo que 

tinha, socava de fumo, acendia esquentado. Soltava fumaceira, de dentro 

indagava, com aquela voz que ia esticando, cada ponto mais perguntadeira, 

desonrosa: ― ‘Seor conhece o Pitôrro?’ Botava outras fumaças: ― ‘Seor 

conhece o Pitôrro?!’ E ia crescendo, de desde, transformava um monstro 

Homem, despropósito. ― ‘Não conheço Pitôrro, nem mãe, nem pai de 

Pitôrro, nem diabo que os carregue em nome de Se’J’us Cristo amém!...’ ― 

o tropeiro exclamava, riscava no chão o signo-salomão, o Pitôrro com 

enxofres breus desrebentava: ele era o ‘Menino’, era o Pé-de-Pato. ― ‘Com 

Deus me deito, com Deus me levanto!’ ― jaculava Miguilim; e não pegava 

de ver a ponta do sono em que se adormecia. (Rosa, 2010, p. 87-88) 

  

Analogamente à função catártica que tem o diabo no sertão de Riobaldo, explicando 

ao personagem “a violência e a bestialidade e a bestice do sertão”, conforme expõe João 

Adolfo Hansen em o O A ficção da literatura em Grande Sertão: Veredas (2000, p. 97), o 

conto mais uma vez, a exemplo da estória da Cuca Pingo-de-Ouro, retrata nos demônios 

(Lobo-Afonso, Pitôrro) as tristezas do lugar e, sobretudo, a angústia do menino, causada pelo 

problema do bilhete de tio Terêz. O medo do inferno, ameaça constante e expressão de uma 

negatividade religiosa familiar; a precariedade econômica, em que toda carência era possível; 

o humor instável do pai, refletido nos constantes castigos e eventuais demonstrações de afeto, 

personificam no imaginário da criança, “o Homem”, “o Menino” ou, como diria Riobaldo, “O 

Que-não-existe”. Segundo Alfredo Bosi, em O ser e o tempo da poesia, “o devaneio seria a 

ponte, a janela aberta a toda ficção” (Bosi, 1977, p. 20). Miguilim busca em suas fantasias 

explicações para o seu mundo e para suas decisões, criando imagens oníricas que auxiliem a 

sua, ainda, deficiente visão. Bosi diz que para Santo Agostinho o olho é o mais espiritual dos 
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sentidos e, por trás de Santo Agostinho, “todo o platonismo reporta a ideia à visão” (Bosi, 

1977, p. 17). “Campo Geral” expõe a questão do olhar em Miguilim, que gradativamente 

assimila o conhecimento em detrimento das imagens enganosas. Em dia de “céu chuvo, dia 

feio, bronho”, Miguilim atravessa a mata e devolve o bilhete a tio Terêz. Contudo, antes 

imagina várias formas de desvencilhar-se desse pesado encargo. Assim, ensaiando maneiras 

de fugir a isso, esboça estórias para si mesmo, como a do “Menino do Tabuleirinho”, 

arremedo de sua própria situação, na vã tentativa de desculpar-se com o tio. Mas, acaba por 

contar-lhe a verdade: “Tio Terêz, eu não entreguei o bilhete, não falei nada com Mãe, não 

falei nada com ninguém!” (Rosa, 2010, p. 90). A compreensão do tio, aprovando a atitude do 

menino, proporciona dias de serenidade à criança, que, mesmo quando sabia as coisas, 

“espiava na dúvida, achava que podia ser errado” (Rosa, 2010, p. 94). 

O pai de Miguilim contava então com a ajuda de Luisaltino no trabalho do campo e 

dedicava muito tempo ao roçado. Desse modo, o menino sentia-se mais livre. Aproximava-se 

também a ocasião de montar o presépio, eram dias muito bonitos, diz o narrador, “nem 

choveu: era só o sol, e o verde, veranico” (Rosa, 2010, p. 99). Siàrlinda, mulher do vaqueiro 

Salúz, era, assim como Seu Aristeu, exímia contadora de estórias. Contou estórias “Da Moça 

e da Bicha-Fera, do Papagaio Dourado que era um Príncipe, do Rei dos Peixes, da Gata 

Borralheira, do Rei do Mato”, sobretudo as de “sombração, que eram as melhores, para se 

estremecer”, preenchendo o imaginário do menino, despertando-lhe o interesse em contar 

estórias tiradas de sua própria cabeça: “uma do Boi que queria ensinar um segredo ao 

Vaqueiro, outra do Cachorrinho que em casa nenhuma deixavam que ele morasse, andava de 

vereda em vereda, pedindo perdão. Essas estórias pegavam” (Rosa, 2010, p. 100-101). Em 

“Campo Geral”, uma estória puxa outra, com os contadores dividindo seus sentimentos e 

experiências, por vezes mitificados, o que remete a reflexões sobre a obra de Guimarães Rosa, 

em que a oralidade, traço de tradição, se alia à contemporaneidade. Segundo Walter 

Benjamin, a experiência passada em formas de estórias é primordial para as narrativas porque 

é a “fonte a que recorreram todos os narradores” (Benjamin, 1993, p. 198). Benjamin 

considera que o primeiro conselheiro da humanidade foi o conto de fadas, já que este ensinou 

e ensina até hoje as crianças, cujos aspectos míticos ajudam a transcender o dia-a-dia. Um 

indício disso já se encontra no início do conto de Rosa, nas especulações de Miguilim acerca 

da estória de Joãozinho e Maria. Desse modo, o menino procura compreender os 

acontecimentos cotidianos, obtendo com suas próprias estórias uma espécie de alento para a 

travessia de sua infância. Contudo, na ambivalente ficção rosiana, como na vida, “o tempo-

do-ruim” sobrevém à calmaria dos dias ensolarados, conforme diz o narrador em uníssono à 
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voz de Miguilim: “Mas vem um tempo em que, de vez, vira a virar só tudo de ruim, a gente 

paga os prazos” (Rosa, 2010, p. 104), como expressam os seguintes acontecimentos: o 

tamanduá estraçalhou o cachorro Julim; marimbondo ferroou Tomezinho; Maria Pretinha 

fugiu com o vaqueiro Jé; Miguilim teve a mão machucada pelo touro Rio-Negro ao tentar 

afagar o animal, episódio que o leva a se desentender com Dito e, depois, arrependido, 

procurar saber do irmão porque um bruto ou uma pessoa não pagavam sempre amor com 

amor, obtendo então a resposta do irmãozinho mais novo, que divide o mundo entre o bem e o 

mal: “― O ruim tem raiva do bom e do ruim. O bom tem pena do ruim e do bom... Assim 

está certo” (Rosa, 2010, p. 107). Miguilim insiste nesse entendimento em relação a eles 

próprios, e Dito lhe apresenta o argumento definitivo: 

 

‘― A gente cresce, uai. O mole judiado vai ficando forte, mas muito mais 

forte! Trastempo, o bruto vai ficando mole, mole...’. Miguilim tinha trazido a 

mula de cristal, que acertava no machucado debaixo das cobertas. ‘― Dito, 

você gosta de Pai, de verdade? ‘― Eu gosto de todos. Por isso é que eu 

quero não morrer e crescer, tomar conta do Mutúm, criar um gadão enorme’. 

(Rosa, 2010, p.108) 

 

Contudo, não é isso que ocorre na narrativa rosiana, que soma aos atropelos do viver 

de Miguilim a morte do irmão querido devido ao tétano causado por um corte no pé, e ainda, 

posteriormente, a morte do próprio pai de Miguilim, Nhô Berno que se suicida após ter 

matado Luisaltino, supondo que este mantinha um relacionamento com Nhanina. Durante o 

período da enfermidade do irmãozinho, Miguilim mantinha-se sempre ao lado dele contando-

lhe os acontecimentos da fazenda. Vovó Izidra inicia a montagem do presépio, como 

costumeiramente fazia todos os anos e para o qual “vinha gente estranha dos Gerais, para ver, 

de muitos redores” (Rosa, 2010, p. 112). Mas agora Dito não podia ajudar na arrumação e 

Miguilim solidário ao irmão, ficava ao pé da cama e recorria aos seus artifícios de contador de 

estórias: 

 

Mas então Miguilim fez de conta que estava contando ao Dito uma estória 

― Do Leão, do Tatu e da Foca. Aí Tomezinho, a Chica e aquele menino o 

Bustica também vinham escutar, se esqueciam até do presépio. E o Dito 

mesmo gostava, pedia: ― ‘Conta mais, conta mais...’ Miguilim contava, sem 

carecer de esforço, estórias compridas, que ninguém nunca tinha sabido, não 

esbarrava de contar, estava tão alegre nervoso, aquilo para ele era o 

entendimento maior. Se lembrava de seo Aristeu. Fazer estórias, tudo com 

um viver limpo, novo, de consolo.. Mesmo ele sabia, sabia: Deus mesmo era 

quem estava mandando! ― ‘Dito, um dia eu vou tirar a estória mais linda, 

mais minha de todas: que é com a Cuca Pingo-de-Ouro!...’ O Dito tinha 
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alegrias nos olhos; depois, dormia, rindo simples, parecia que tinha de 

dormir a vida inteira. (Rosa, 2010, p. 113)  

 

Similarmente à princesa Sherazade, que contava estórias para manter-se viva, 

Miguilim cria narrativas para animar o irmão e também aplacar o seu próprio penar, com o 

“viver novo”, que elas lhes proporcionavam. Contudo, ocorre uma piora no estado de saúde 

de Dito, que então pede a Miguilim a estória que faltava: a estória da Cuca Pingo-de-Ouro. 

Miguilim desculpa-se por não poder realizar este pedido, pois no desconsolo em que se 

encontrava não poderia criar aquela que deveria ser a melhor de todas as estórias. Dito, 

encerrando sua trágica e épica trajetória, expõe então um último conselho, em que afirma a 

alegria numa visão filosófica que tanto ensina a viver quanto a morrer: 

 

‘― Miguilim, Miguilim, vou ensinar o que agorinha eu sei, demais: é que a 

gente pode ficar sempre alegre, alegre, mesmo com toda coisa ruim que 

acontece acontecendo. A gente deve de poder ficar então mais alegre, mais 

alegre, por dentro!...’ E o Dito quis rir para Miguilim. Mas Miguilim chorava 

aos gritos, sufocava, os outros vieram, puxaram Miguilim de lá. (Rosa, 2010, 

p. 118) 

 

No leito de morte, Dito conta não somente com experiências de sua (curta) vida, a 

exemplo de um narrador tradicional, conforme classificado por Benjamin, mas, sobretudo, na 

modernidade da escritura rosiana, com a experiência do olhar, no entendimento do seu 

mundo, no entendimento do sertão, mediando suas expectativas de crescer, “tomar conta do 

Mutúm, criar um gadão enorme”, na realidade que se apresenta, transmitindo assim, como os 

moribundos citados por Benjamin (1993, p.114), “palavras duráveis”. Segundo Comte-

Sponville, “regozijar-se é existir mais”, ou seja, “é o prazer ― em movimento e em ato ― de 

existir mais e melhor” (Comte-Sponville, 2003, p. 21), mesmo quando qualquer alegria pareça 

impossível, mesmo na dor e na tristeza, há o consolo de lembrar-se nesses momentos de que 

“tudo é impermanente: essa infelicidade também passará” (Comte- Sponville, 2003, p. 315). 

Conforme Benedito Nunes, avulta na tipologia literária de Guimarães Rosa, “uma curiosa 

estirpe de personagens, preludiada por Miguilim e Dito, de ‘Campo Geral’, e à qual 

pertencem infantes de extrema sensibilidade, muitas vezes dotados de poderes 

extraordinários, quando não possuem origem oculta ou vaga identidade” (Nunes, 1991, p. 

157). Assim, a primeira idade da vida, que comumente se revestiria de uma quase 

indefensibilidade contra o mal, traz nesses infantes míticos uma transcendência poética à 

natureza humana, garantindo-lhes uma travessia para o sublime ou para a ideia do bem. 
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Entregue ao choro convulsivo, “desdormido, estonteado, desinteressado de si, no 

costume que começava a ter de ter, de sofrer”, Miguilim, entretanto, sempre ficava “triste-

contente”, ao ver tanta gente a honrar o irmão: “e os homens iam carregar o Dito, a pé, quase 

um dia inteiro de viagem ― iam ‘ganhar dia’, diziam ― mò de enterrar no cemiteriozinho de 

pedras, para diante da vereda do Terentém” (Rosa, 2010, p. 120). Desse modo, “todos os dias 

que depois vieram”, conta o narrador, “eram dias de doer”.  

 

A CLARA VISÃO 

Vicente Guimarães, discorrendo sobre a influência do menino Joãozito na obra do 

escritor João Guimarães Rosa, lembra o que seu sobrinho disse, pela boca de Riobaldo: “Eu 

que o senhor já viu que tenho retentiva que não falta, recordo tudo de minha meninice” 

(Guimarães, 2006, p. 109). Na infância, segundo Vicente Guimarães, Rosa padecia sob a 

incompreensão do pai e a braveza de vó Chiquinha, “que ele descreve na vovó de Miguilim, 

com algumas imaginações dele próprias, diferentes” (Guimarães, 2006, p. 110). O pai de 

Guimarães Rosa não concordava que seu filho mais velho vivesse pelos cantos lendo sempre. 

Mas, passadas as mágoas de menino, diz ainda o tio de Rosa, seu Florduardo tornou-se 

mesmo auxiliar do filho, como fonte de informações da vida sertaneja, como exemplifica o 

nome Bustica, que nomeia o filho pequeno do vaqueiro Salúz, termo que seu Florduardo 

usava para se referir a “meninos geralmente magriços ou franzinos, desses implicantes, 

mexedores em coisas alheias” (Guimarães, 2006, p. 112). Em “Campo Geral”, de acordo com 

Henriqueta Lisboa, “persiste e sobrevive a infância pela intensidade com que se projetam os 

estados de alma do autor, pela animação de suas imagens, sutileza de sugestões, justeza de 

expressão” (Lisboa, 1991, p. 176). Henriqueta diz que o texto de Rosa nos conduz a um 

mundo interior que já nos pertence, nos transmitindo assim “a sensação da infância dentro de 

uma absoluta verdade lírica” (Lisboa, 1991, p. 176). Sobre esse aspecto, expõe ainda 

Henriqueta: 

 

Artista minucioso, Rosa apresenta esse ambiente em linguagem dútil, tenra, 

pitoresca e gentil, de que ressaltam os diminutivos. Além do nome de herói, 

Miguilim, à feição de outras tantas rimas para acarinhá-lo, há uma porção 

considerável de meiguices: ‘pertim, pelourim, sozim, papelim, espim, 

lugarim, menorzim, ioioim, durim, xadrezim, direitim, barulhim, demonim, 

bruxolim, barbim, passarim, beijim’. (Lisboa, 1991, p. 176) 

 

Na busca por guardar a lembrança do irmãozinho morto, Miguilim perguntava a outras 

pessoas o que pensavam de Dito, procurando assim “algum sinal do Dito morto ainda no Dito 
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vivo, ou do Dito vivo mesmo no Dito morto”. Mas, todos só respondiam “com lisice de 

assuntos, bobagens que o coração não consabe” (Rosa, 2010, p.123). Somente a Rosa (ou o 

próprio Rosa?) parecia capaz de compreender o sentir de Miguilim: 

 

Só a Rosa foi quem uma vez disse que o Dito era uma alminha que via o Céu 

por detrás do morro, e que por isso estava marcado para não ficar muito 

tempo mais aqui. E disse que o Dito falava com cada pessoa como se ela 

fosse uma, diferente; mas que gostava de todas, como se todas fossem iguais. 

E disse que o Dito nunca tinha mudado, enquanto em vida, e por isso, se a 

gente tivesse um retratinho dele, podia se ver como os traços do retrato agora 

mudavam. Mas ela já tinha perguntado, ninguém não tinha um retratinho do 

Dito. E disse que o Dito parecia uma pessoinha velha, muito velha em nova. 

(Rosa, 2010, p. 123-124) 

 

Após a morte de Dito, no desconcerto do seu mundo, Miguilim não queria mais 

inventar estórias. Juntamente com Mãitina esconde os pertences do irmãozinho num recanto 

debaixo do jenipapeiro, “remarcando o lugar com pedrinhas lisas do riacho”, como um ritual 

de despedida. A respeito de Mãitina, Vicente Guimarães (2006, p. 91) inclui essa personagem 

dionisíaca entre os tipos populares da vivência infantil de Rosa. Negra retinta dos tempos da 

escravidão, Mãitina frequentemente embriagava-se no domícilio dos Guimarães ao modo da 

figura da ficção e como esta também fora encontrada caída na enxurrada de uma forte 

tempestade. “Mãitina era pessoa para qualquer hora falar no Dito e por ele começar a chorar, 

junto com Miguilim” (Rosa, 2010, p. 124) e seus ritos pagãos imprimem ao conto o aspecto 

sobrenatural, sob o qual Miguilim também busca reconhecer valores de vida e de morte. 

Paralelamente ao desânimo do menino, aumentam os conflitos com o pai, e este leva 

Miguilim para trabalhar na roça, ralhando com o pequeno até mesmo porque ele “não 

enxergava onde pisasse” e desse modo “vivia escorregando e tropeçando, esbarrando, quase 

caindo nos buracos” (Rosa, 2010, p.128), numa alusão à deficiência de visão da criança, a 

qual só é revelada ao final do conto, mesmo deixando pistas ao longo do texto, como no 

excerto a seguir, que expressa a raiva do pai em relação ao menino, numa nítida predileção 

pelo filho morto. 

 

No dia em que o Luisaltino não foi trabalhar na roça ― disse que estava 

perrengue ― Pai teve uma hora em quis conversar com Miguilim. Drelina, a 

Chica e Tomezinho tinham trazido o almoço e voltaram para casa. Pai fez 

um cigarro, e falou do feijão-das-águas, e de quantos carros de milho que 

podia vender para seu Braz do Bião. Perguntou. Mas Miguilim não sabia 

responder, não achou jeito, cabeça dele não dava para esses assuntos. Pai 

fechou a cara. Depois Pai disse: ― ‘Vigia, Miguilim: ali!’ Miguilim olhou e 

não respondeu. Não estava vendo. Era uma plantação brotando da terra, lá 
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adiante; mas direito ele não estava enxergando. Mas, de noite, em casa, 

mesmo na frente de Miguilim, Pai disse a Mãe que ele não prestava, que 

menino bom era o Dito, que Deus tinha levado para si, era muito melhor 

tivesse levado Miguilim em vez d’o Dito. (Rosa, 2010, p. 130) 

 

Nos dias de doer seguintes à morte de Dito, ocorre a chegada do mano Liovaldo e do 

tio Osmundo Cessim, com o qual o irmão mais velho morava na “Vila-Risonha-de-São-

Romão”. Enquanto Miguilim trabalha árduamente para o pai, Liovaldo, menino malino, que 

tinha “as mesmas conversas do Patorí”, brinca de campear. Certa vez o malvado Liovaldo 

chegou a agredir o Grivo, meninozinho muito pobre, contador de estórias compridas e amigo 

de Miguilim, este então bate em Liovaldo e é castigado por Nhô Berno. Assim, à perda de 

Dito, somam-se o desamor do pai e o desamparo da mãe, que não conseguia impedir a fúria 

do marido: “Mãe sofria junto com ele, mas era mole ― não punia em defesa, não brigava até 

o fim por conta dele, que era fraco e menino, Pai podia judiar quanto queria. Mãe gostava era 

do Luisaltino...” (Rosa, 2010, p.136). Apesar da curta visão, Miguilim atentava para a 

situação que estava se formando, certamente um complicador a mais no que diz respeito aos 

sentimentos do menino em relação ao pai, uma vez que “Luisaltino era bonzinho”, tinha pena 

de Miguilim. Para amainar a situação em casa, Nhanina manda Miguilim passar três dias com 

o vaqueiro Salúz, tempo bom, em que o menino “desprezou qualquer saudade”: 

 

Ele não queria gostar mais de pessoa nenhuma de casa, afora Mãitina e Rosa. 

Só podia apreciar os outros, os estranhos; dos parentes, precisava de ter um 

enfaro de todos, juntos, todos pertencidos. Mesmo de Tomezinho; 

Tomezinho era muito diferente do Dito. Também não estava desejando se 

lembrar daqueles assuntos. Dos conselhos do Dito. Um dia ele ia crescer, 

então todos com ele haviam de comer ferro. E mesmo agora não ia ter medo, 

ah, isso! Mexessem, fosse quem fosse, e mandava todo-o-mundo àquela 

parte, cantava o nome da mãe; e pronto. Quando teve de voltar vinha 

pensando assim. (Rosa, 2010, p. 140-141) 

 

A revolta de Miguilim só aumenta, pois em seu retorno para casa não toma 

adequadamente a benção ao pai, numa aparente reação à agressão que sofrera, e então Nhô 

Berno quebra-lhe as gaiolas, soltando assim os passarinhos que Miguilim muito prezava. O 

menino em represália destroi o restante dos brinquedos que lhe sobrara, fechando, desse 

modo, o ciclo da infância, deixando de lado a mutação do sentido do seu mundo obtida no 

imaginário do brinquedo para enxergar a realidade que se apresenta. A relação entre pai e 

filho espelha uma cólera que reflete o comportamento patriarcal de Nhô Berno, ao mesmo 

tempo que demonstra no comportamento do menino uma rejeição aos arcaicos valores do seu 

mundo no Mutúm, atitude que, com sua sensibilidade, já vislumbra ser possível no sertão. Em 
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relação ao contexto relevante dos brinquedos e das brincadeiras em “Campo Geral”, muitas 

vezes similares aos mesmos da infância do autor, como exemplificam a arte de brincar com as 

formigas, com as sementes, com as palavras, é importante a observação sobre a concepção da 

criança, e consequentemente da brincadeira, que faz o filósofo Gilles Brougère. O pensador 

expõe, em relação a esse aspecto, que houve uma mudança de perspectiva no início do século 

XIX, ocorrida por uma ruptura romântica: antigamente a brincadeira era considerada como 

algo fútil, pois o conceito dominante de criança não valorizava um comportamento que 

encontrava sua origem na própria espontaneidade da criança. Segundo Brougère, foi preciso, 

depois de Rousseau, “que houvesse uma mudança profunda na imagem de criança e de 

natureza, para que se pudesse associar uma visão positiva às suas atividades espontâneas” 

(Brougère, 2008, p. 90). Para Brougère, o romantismo, exaltando os comportamentos naturais, 

expõe uma nova visão da criança: 

 

A criança surge como se estivesse em contato com uma verdade revelada 

que lhe desvenda o sentido do mundo de modo espontâneo e o contato social 

pode destruir essa primeira verdade. A criança, que está próxima do poeta, 

do artista, exprime um conhecimento imediato que o adulto terá dificuldades 

para encontrar. Essa valorização da espontaneidade natural só pode conduzir 

a uma total reavaliação da brincadeira, que aparece como o comportamento 

por excelência dessa criança rica de potencialidades interiores. O 

aparecimento da valorização da brincadeira se apoia no mito de uma criança 

portadora de verdade. (Brougère, 2008, p. 90-91) 

 

É possível perceber em Miguilim essa criança portadora da poesia, que por meio de 

suas brincadeiras parece mudar o sentido de sua realidade. Guimarães Rosa também evoca 

com ternura os brinquedos de sua infância, como os sabugos de espiga de milho que 

transformava em boizinhos de carro, além de outros entretenimentos memoráveis, conforme 

expõe em entrevista a Ascendino Leite: 

 

Prender formiguinhas, em ilhas, que eram pedras postas num tanque raso, e 

unidas por pauzinhos, pontes para formiguinha passar. Aproveitar um 

fiozinho d’água, que vinha do posto das lavadeiras, junto à cisterna, e 

mudar-lhe duas vezes por dia o curso, fazendo-o de Danúbio ou de São 

Francisco, ou de Sapakral-lal (velho nome inventado), com todas as curvas 

dos ditos, com as cidades marginais marcadas por grupos de pedrinhas, tudo 

isso sob o voo matinais das maitacas de Nhô Augusto Matraga, no quintal. 

Um dia hei de escrever um pequeno tratado de brinquedos para meninos 

quietos. Havendo imaginação é uma boa escola. (Leite, 2000, p. 51-52) 

 

Da mesma forma que ocorre quando Nhô Berno se desfaz da Pingo-de-Ouro, a soltura 

dos pássaros, deixa Miguilim doente. Anteriormente à enfermidade do menino, há ainda a 
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volta de Liovaldo para a Vila Risonha, o que desperta em Miguilim o desejo “de uma vez 

poder ir também embora de casa. Não sabia quando nem como. Mas a ideia o suspendia, 

como um trom de consolo” (Rosa, 2010, p. 143). Contudo, a enfermidade de Miguilim, 

provoca o compadecimento de Nhô Berno, numa imprecisão de sentimentos desse 

personagem, que teme perder outro filho: 

 

Pai chorou mais forte: ― ‘Nem Deus não pode achar isto justo direito, de 

adoecer meus filhinhos todos um depois do outro, parece que é só a gente 

que tem de purgar padecer!?’ Pai gritava uma braveza toda, mas por amor 

dele, Miguilim. Mãe segurou no braço do pai e levou-o embora. Mas 

Miguilim não alcançava correr atrás de pensamento nenhum, não calcava 

explicação. Só transpirava e curtia frios; punha sangue pelo nariz; e a cabeça 

redoía. Do que tirou um instante contente foi da vinda do Grivo: o Grivo 

trouxe um canarinho-cabeça-de-fogo dentro de uma gaiola pequena e mal 

feita, mas que era presente para ele Miguilim, presente de amizade. (Rosa, 

2010, p. 146)  

 

Ainda convalescendo, Miguilim fica sabendo que o pai dele matara Luisaltino e depois 

de fugir para o mato se suicidara. Nhanina chorosa procura isentar-se de alguma culpa. 

Miguilim fica então “num arretriste, aquela saudade sozinha”, debelada mais uma vez com a 

chegada de Seu Aristeu, que trazia “um grande favo de mel de oropa, enrolado nas folhas 

verdes. ― ‘Miguilim, você sara! Sara, que já estão longe as chuvas janeiras e fevereiras... 

Miguilim, você carece de ficar alegre. Tristeza é agouría...’” (Rosa, 2010, p. 149). Desse 

modo, numa alternância significativa, a doçura do mel atenua o amargor que se tornara a vida 

do menino Miguilim. Segundo Chevalier-Gheerbrant, “o mel estende a sua aplicação 

simbólica ao conhecimento, ao saber, à sabedoria, e seu consumo exclusivo está reservado 

aos seres de exceção, neste mundo assim como no outro”. O mel desempenharia ainda “um 

papel no despertar primaveril iniciático. Ele está ligado à imortalidade de sua cor ― amarelo 

ouro ― pelo ciclo eterno das mortes e dos renascimentos” (Chevalier- Gheerbrant, 2008, p. 

604-605).  O excerto que se estabelece a seguir mostra a força do riso e da alegria que carrega 

o “dansador” Aristeu, nesse conto (ou canto) primeiro do Corpo de Baile rosiano, que destaca 

ao longo da narrativa, como parceiros de dança, a tristeza e a alegria: 

 

― Foi o Dito quem ensinou isso ao senhor, seo Aristeu? 

― Foi o sol, mais as abelhinhas, mais minha riqueza enorme que ainda não 

tenho, Miguilim. Escuta como você vai sarar sempre: 

 

‘Amarro fitas no raio, 

formo as estrelas em par,  

faço o inferno fechar a porta, 
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dou cachaça ao sabiá, 

 

boto gibão no tatu, 

calço espora em marruá; 

sojigo onça pelas tetas, 

mò de os meninos mamar!’ 

 

Seo Aristeu fincava o dedo na testa, fazia vênia de rapapé no meio do quarto, 

trançava as pernas, ele era tão engraçado, tão comprido. 

― Adeusinho de adeus, Miguilim. Quando você sarar mais, escuta, é assim: 

 

Ô ninho de Passarim, 

ovinho de passarinhar,: 

se eu não gostar de mim, 

quem é mais que vai gostar? (Rosa, 2010, p. 149-150) 

 

Tio Terêz volta para casa, “com um funo de luto no paletó” e conversa muito com 

Miguilim, apesar do menino ainda pensar ser pecado gostar do tio, por causa do antigo 

envolvimento dele com Nhanina. Assim a vida vai tomando novos rumos, e retorna também 

ao menino a vontade de contar estórias compridas, de sua cabeça. A mãe de Miguilim indaga 

ao filho se no futuro poderia se casar com o Tio Terêz, a criança já não se importava mais, 

achava isso tudo bobagens e pensava no enunciado do irmão: “Sempre alegre, Miguilim”, 

reconhecendo, então, que “alegre era a gente viver devagarinho, miudinho, não se importando 

demais com coisa nenhuma.” (Rosa, 2010, p. 151). 

Miguilim no dia a dia de sua recuperação, já passeava, “descia maneiro a estrada do 

Tipã, via o capim dar flor” (Rosa, 2010, p. 151), e de repente avista um homem a cavalo. O 

homem “era de óculos, corado, alto, com um chapéu diferente, mesmo” e o cavalo era 

“formoso como nenhum outro”. Miguilim se aproxima para tomar a benção, e o homem 

estranhando a forma de olhar do menino, pergunta a ele: “― Porque você aperta os olhos 

assim? Você não é limpo de vista?” (Rosa, 2010, p.152). Já na casa de Miguilim, o senhor faz 

uns testes com o menino, reconhece sua pouca visão e oferece seus próprios óculos para a 

criança apreciar o mundo: 

 

Miguilim olhou. Nem não podia acreditar! Tudo era uma claridade, tudo 

novo e lindo e diferente, as coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os 

grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas 

passeando no chão de uma distância. E tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta 

coisa, tudo... O senhor tinha retirado dele os óculos, e Miguilim ainda 

apontava, falava, contava tudo como era, como tinha visto. Mãe esteve assim 

assustada: mas o senhor dizia que aquilo era do modo mesmo, só que 

Miguilim também carecia de usar óculos, dali por diante. O senhor bebia 

café com eles. Era o doutor José Lourenço, do Curvelo. (Rosa, 2010, p. 153)  
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Vicente Guimarães confirma que o autor de “Campo Geral” transferiu a sua miopia 

para Miguilim, e embora os personagens da estória tenham os nomes mudados do real de sua 

infância, o dr. José Lourenço e Mãitina conservaram-se. Assim, a cena apresentada no conto 

sobre a descoberta da deficiente visão de Miguilim, bem como a alegria deste usando os 

óculos do doutor, ocorreram com o menino Joãozito, que também era míope, conforme 

explica Guimarães: “Nem ele, ninguém disso sabia. Foi o dr. José Lourenço, dr. Juca, do 

Curvelo, quem, em visita de amizade, descobriu casual a deficiência” (Guimarães, 2006, p. 

29). Conforme expõe Pedro Xisto em “À busca da poesia”, o rapsodo criador de “Campo 

Geral” tem os olhos bem abertos “e, desde cedo, bem armados, que nem ‘Miguilim’, com ‘os 

óculos do Doutor’”. Portanto, diz ainda Pedro Xisto, “o artista vai retomar nas fontes 

(objetivas e subjetivas) a palavra. Ela dá gosto de estória (outra coisa é sua história) genuína, 

autêntica” (Xisto, 1991, p. 125-126). Na verdade, como constata Euryalo Cannabrava, a 

identificação entre o autor e Miguilim, “chega até o ponto daquele se confundir com o seu 

personagem, falando no tom de quem conta a estória em primeira pessoa” (Cannabrava, 1991, 

p. 265).  

A miopia de Miguilim, sugerida durante toda a narrativa e somente confirmada ao 

final dela, como já foi observado, expõe, na ambiguidade do contar rosiano, o percurso do 

menino, da obscuridade das dúvidas para a clareza da convicção: “O Mutúm era bonito”. O 

menino que esforçara-se “por ver mais coisas, todas, que o olhar dele não dava” (Rosa, 2010, 

p. 80), com o empréstimo dos óculos do doutor ― com quem vai embora do Mutúm, para 

estudar e aprender ofício ― obtém a correta percepção, contentando-se então com o mundo 

real que se apresenta a ele. Nhanina, com a sensibilidade que o autor lhe empresta, reforça a 

ida do filho para a cidade: “― Vai, meu filho. É a luz dos teus olhos, que só Deus teve poder 

para te dar. Vai. Fim do ano, a gente puder, faz a viagem também. Um dia todos se 

encontram...” (Rosa, 2010, p. 154). Na hora da partida com os familiares e amigos reunidos, 

Miguilim, que “todo tremia”, pede ao doutor os óculos para mirar mais uma vez o Mutúm, e 

assim vê, e compreende, sua experiência de vida: 

 

E Miguilim olhou para todos, com tanta força. Saiu lá fora. Olhou os matos 

escuros de cima do morro, aqui a casa, a cerca de feijão-bravo e são-caetano; 

o céu, o curral, o quintal; os olhos redondos e os vidros altos da manhã. 

Olhou, mais longe, o gado pastando perto do brejo, florido de são-josés, 

como um algodão. O verde dos buritis, na primeira vereda. O Mutúm era 

bonito! Agora ele sabia. (Rosa, 2010, p. 155) 
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 O início e o fim da narrativa são delimitados pela chegada e partida do menino, que 

assim perfaz a trajetória da infância e desperta para o mundo adulto, e a quem poderiam ser 

atribuídas as palavras de Riobaldo, do Grande sertão, quando este, numa retrospectiva do seu 

proceder, expõe ao doutor de sua estória: “Um está sempre no escuro, só no último derradeiro 

é que clareiam a sala. Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a 

gente é no meio da travessia” (Rosa, 2006, p. 64). O menino Miguilim, que campeava 

devaneios, como fuga de sua dura realidade, buscando os mundos de trás platônicos, pode 

exprimir uma metafísica da infância, no espaço encantado dos gerais de Guimarães Rosa; 

bem como a arte de contar estórias do protagonista de “Campo Geral”, numa visão 

nietzschiana, pode também ser considerada como o complemento metafísico do viver de 

Miguilim, já que o olhar poético da criança mistura-se ao do seu criador. Convém lembrar que 

para Nietzsche “a arte é a tarefa suprema e a atividade propriamente metafísica desta vida” 

(Nietzsche, 2007, p. 23). Antes de seguir viagem, o menino detém ainda o pensamento em 

Dito, na Cuca Pingo-de-Ouro e no pai. Miguilim, segurando “um soluçozinho, se fortalece 

então no simbólico dito do irmão morto: “Sempre alegre, Miguilim... Sempre alegre”, 

conforme explica o narrador, que deixa a  mística (e mítica) estória em aberto, com a partida 

do menino, o qual “nem sabia o que era alegria e tristeza”, mas já discernia as perspectivas do 

bonito e do feio, do bem e do mal e, certamente, entendia que era preciso cruzar o sertão para 

alcançar o mundo, percebendo que mesmo as sombras do Mutúm contribuiam para a beleza 

do lugar, no qual confronta “os olhos redondos e os vidros altos da manhã”, pois, 

metaforicamente, os óculos do doutor lhes permitiram essa clara visão. 
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3 LUZ E SOMBRA NOS DOMÍNIOS DE GUIMARÃES ROSA 

 

O MAL E A BENFAZEJA 

“A Benfazeja” de Primeiras estórias, outra narrativa plena de ambiguidades na obra 

rosiana, expõe questionamentos que envolvem razão ― em sua íntima relação com o 

verdadeiro ― e sabedoria, por meio da história da personagem Mula-Marmela, mulher que 

mata o marido (o qual amava), cega o enteado (a quem vai servir de guia) e, supostamente, 

também o mata. O espaço em que se desenrola a narrativa fica à mercê do imaginário, 

situando-se mais como humano do que puramente geográfico: “vive-se perto demais, num 

lugarejo, às sombras frouxas, a gente se afaz ao devagar das pessoas” (Rosa, 2001a, p. 176). 

O narrador em primeira pessoa não se designa nominalmente, e, apesar de estar inserido na 

comunidade, se define como “de fora”, o que nos remete ao texto de Walter Benjamin, O 

narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, o qual diz que uma distância 

apropriada favorece uma melhor observação. Na verdade, o narrador além de observador é 

manipulador, pois em conversa com os moradores do lugar procura convencê-los de que a 

Mula-Marmela é benfazeja. 

 

Se eu disser o que sei e pensam, vocês inquietos se desgostarão. Nem 

consintam, talvez, que eu explique, acabe. A mulher tinha de matar, tinha de 

cumprir por suas mãos o necessário bem de todos, só ela mesma poderia ser 

a executora ― da obra altíssima, que todos nem ousavam conceber, mas que 

em seus escondidos corações, imploravam. (Rosa, 2001a, p. 180) 

 

À primeira vista a Mula-Marmela apresenta-se sob o estereótipo da maldade. Contudo, 

pouco a pouco no decorrer do conto, pela defesa do narrador, ela revela-se como benemérita, 

justificando o título do conto que nomeia a protagonista como Benfazeja. No nome composto 

Mula-Marmela encontra-se a dicotomia corpo e alma (caracterizando o estilo barroco que 

alguns críticos atribuem à obra de Rosa), que na estória relaciona-se respectivamente ao 

grotesco e ao sublime. No corpo distinguem-se caracteres animalescos, ou seja, a Mula: 

 

Viam-lhe vocês a mesmez ― furibunda de magra, de esticado esqueleto, e o 

se sumir de sanguexuga, fugido os olhos, lobunos cabelos, a cara ―; as 

sombras carecem de qualquer conta ou relevo. Sabe-se assustava-os o seu 

ser: as fauces de jejuadora, os modos contidos de ensalmeira? Às vezes, 

tinha o queixo trêmulo. Apanhem-lhe o andar em ponta, em sestro de égua 

solitária; e a selvagem compostura. (Rosa, 2001a, p. 176-177)  
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Na alma encontra-se a Marmela, doce fruto do Bem, mesmo que esse contradiga o 

bom senso (ou o senso comum do Bem, de tudo que é absolutamente bom), pois ela era a 

benfazeja, ambivalência que o próprio marmelo, fruto acre do qual paradoxalmente se faz 

doces, reforça uma contraditória configuração. Ela era destinada a livrar a comunidade do 

marido “muito criminoso”, Mumbungo, e do enteado “vilão”, Retrupé (“filho-tal-pai-tal”), 

transformando-os no “dócil morto” e no “impedido cego”, ainda que por seus modos de 

“ensalmeira”. No entanto, os habitantes do povoado não a entendem e a repudiam, pois, diz o 

narrador: “Se ninguém entende ninguém; e ninguém entenderá nada, jamais: esta é a prática 

verdade” (Rosa, 2001a, p. 186). Conforme o narrador, Mula-Marmela e Retrupé eram “uns 

pobres, de apelidos”, já que aos dois personagens foi negado “o de cristão”, isto é, a negação 

do nome pelo batismo. Desse modo, inominados, o narrador indaga se isso não comunicava 

“à rebelde indigência de um e outra, estranha eficácia de ser” (Rosa, 2001a, p. 178). Ana 

Maria Machado, em Recado do nome, revela a importância que assume a questão do nome 

próprio e de seu papel significativo em Guimarães Rosa. Nem poderia ser de outra maneira, 

diz a literata, “sendo um autor para quem tudo significa, e em cuja obra o grande personagem 

é a palavra” (Machado, 1976, p. 28). Portanto, é possível observar no nome, ou no codinome, 

Mula-Marmela, elementos significativos que orientam a interpretação da Benfazeja, os quais 

vão além de mero simbolismo ou alegoria, pois, conforme explica Ana Maria, uma primeira 

função do nome em Guimarães Rosa é questionar o próprio texto: 

 

A relação entre o Nome e o texto não é apenas entre o vínculo existente entre 

a parte e o todo. A análise do nome próprio em Guimarães Rosa mostra que 

ele desempenha um papel importante na própria geração do texto, no 

engendramento dos sintagmas, na produção da página escrita, no ato de fazer 

a obra. Em sua narrativa, fica evidente que o Nome dos personagens não se 

limita a ser apenas um indício ou um elemento indicador, como pretendia a 

análise tradicional. (Machado, 1976, p. 194) 

 

Por meio de indagações e refutações, o narrador contesta o vilarejo usando um 

processo argumentativo que desfaz a imagem estigmatizada da Mula-Marmela através de um 

criativo processo de linguagem, no qual procura legitimar os supostos crimes da Benfazeja, 

ressaltando-lhe as “ternuras terríveis”. Décimo-sétimo conto dos 21 que compõem Primeiras 

estórias, “A Benfazeja” é uma narrativa curta que expõe a magia da escritura de Guimarães 

Rosa nos personagens Mumbungo, Retrupé e Mula-Marmela, retratados, segundo Cleusa 

Passos, respectivamente como demo, cão e loba, vínculos que se reiteram ao longo da 

escritura, evocando, conforme a estudiosa, “tradições em que o diabo adquire diferentes 
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formas animais”, como as milenares figurações de cão e loba, a que se alia ainda “a insistente 

dualidade luz e sombra, numa intensificação gradativa do tom perturbador do conto” (Passos, 

2000, p. 108), cuja estória inicia-se sob um inusitado questionar: 

 

Sei que não atentaram na mulher; nem fosse possível. Vive-se perto demais, 

num lugarejo, às sombras frouxas, a gente se afaz ao devagar das pessoas. A 

gente não revê os que não valem a pena. Acham ainda que não valia a pena? 

Se, pois, se. No que nem pensaram; e não se indagou, a muita coisa. Para 

quê? A mulher ― malandraja, a malacafar, suja de si, misericordiada, tão em 

velha e feia, feita tonta, no crime não arrependida ― e guia de um cego. 

Vocês todos nunca suspeitaram  que ela pudesse arcar-se no mais fechado 

extremo, nos domínios do demasiado? (Rosa, 2001a, p.176) 

 

Na ambivalência claro-escuro predominante no texto, distingue-se a visão iluminada 

do narrador em conflito com toda a cidade, cega à verdade que ele apregoa, evidenciando aos 

moradores do lugar que sob o “sórdido desarrumo” das feições da Mula-Marmela estava a 

benfazeja, a qual “se desvendava antes ladina, atilada em exacerbo”, já que seu antigo crime 

era ter assassinado o marido, Mumbungo,  “o cão de homem”, perigo e castigo para os 

habitantes do lugar,  aos quais  o narrador procura incutir uma “grande dívida”. A Mula-

Marmela é detentora de características observadas no caso da enigmática Maria Mutema  

(mininarrativa contida no Grande sertão), personagem igualmente das sombras, que se situa, 

como a Marmela, além do bem e do mal. Maria Mutema era uma pessoa igual as outras, mas 

matara o marido, despejando-lhe no ouvido chumbo derretido, e propiciara a morte de seu 

confessor, Padre Ponte, confessando, de forma mentirosa, que matara o marido por causa 

dele, fato que deixa o padre acabrunhado e acaba por levá-lo à morte, a qual, curiosamente, 

sobrevém também pelo ouvido.  Crimes cometidos sem razão alguma, que Maria Mutema 

confessa tempos depois e, arrependida, obtém o indulto da comunidade, chegando a ser 

considerada santa. Segundo Walnice Nogueira Galvão, essa parábola fala do mal puro, do 

qual Maria Mutema livra-se pela fala, isto é, “introduzindo nos ouvidos das pessoas sua 

pública confissão” (Galvão, 1986, p. 120), o povo então, diferentemente da comunidade da 

benfazeja Marmela, “não fixou Maria Mutema em sua maldade para sempre; ao contrário, 

abriu-lhe a possibilidade de mudar” (Galvão, 1986, p. 120). A poeticidade que mistura 

encontros e desencontros, impossibilidades, simulacros e busca da verdade, revela, sob o fino 

véu da ironia, a complexidade humana dessas santas e liliths personagens. Apesar de 

rechaçada pelo povoado, Mula-Marmela, que traz no nome as mesmas iniciais de Maria 

Mutema, dedica “ternuras terríveis” ao enteado, conduzindo o pedinte pela cidade e 

controlando-lhe a prepotência no esmolar. A atitude protetora da Mula-Marmela estende-se 
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também à comunidade que a rejeita, “mas lhe deve o alívio pelos respectivos desaparecimento 

de Mumbungo e impotência de Retrupé, “cuja cegueira inexplicável poderia ter sido 

provocada por ‘leite e pós’ de plantas venenosas” (Passos, 2000, p. 105), paradoxo que 

sustenta a ambiguidade da trama: “Oralidade e escritura, desconhecimento e saber, cegueira e 

visão perspicaz, maldade e ternura, disformidade e beleza, repetição e história etc. vão 

urdindo os fios do enredo e recuperando uma expressiva constante da obra rosiana: a 

dualidade” (Passos, 2000, p.105). O constante inquirir do narrador é o modo pelo qual ele 

procura revelar a Mula-Marmela como benfazeja, justificando-lhe os crimes cometidos, 

porque foram para o bem da comunidade, e assim reforçando, persuasivamente, a defesa da 

personagem: 

 

E nem desconfiaram, hem, de que poderiam estar em tudo e por tudo 

enganados? Não diziam, também, que ela ocultava dinheiro, rapinicando às 

tantas esmolas que o cego costumava arrecadar? Rica, outromodo, sim, pelo 

que do destino, o terrível. Nem fosse reles feiosa, isto vocês poderiam notar, 

se capazes de desencobrir-lhe as feições, de sob o sórdido desarrumo, do 

sarro e crasso; e desfixar-lhe os rugamentos, que não de idade, senão de 

crispa expressão. Lembrem-se bem, façam um esforço. Compesem-lhe as 

palavras parcas, os gestos, uns atos, e tereis que ela se desvendava antes 

ladina, atilada em exacerbo. Seu antigo crime? Mas sempre escutei que o 

assassinado por ela era um hediondo, o cão de homem, calamidade 

horribilíssima, perigo e castigo para os habitantes deste lugar. Do que ouvi, a 

vocês mesmos, entendo que, por aquilo, todos estariam em grande dívida, se 

bem que de tanto, não tomando tento, nem essa gratidão externassem. Tudo 

se compensa. Por que, então, invocar, contra as mãos de alguém, as sombras 

de coisas outroras? (Rosa, 2001a, p. 177) 

 

Segundo Roland Barthes, “é o próprio ritmo daquilo que se lê e do que não se lê que 

produz o prazer dos grandes relatos” (Barthes, 2002, p. 17). Na narrativa poética de 

Guimarães Rosa, carregada dos obscuros segredos da Mula-Marmela, o apreciável não é 

propriamente o conteúdo ou a sua estrutura, mas o que provoca o estranhamento, o novo, o 

singular, que permite assim uma visão, mas não um reconhecimento total da personagem 

“benfazeja”, pois na visão e não no reconhecimento há um devir que não permite findar o 

gosto pelo texto, o qual se apresentando como de vanguarda não nega, porém, uma base 

clássica, visível, por exemplo, no neobarroco jogo de luz e sombras, expresso no contraste 

entre o claro e o escuro, os quais “correspondem ao absoluto, podendo expressar, por 

conseguinte, tanto a abundância de vida como sua total ausência” (Lexikon, 2004, p. 165). 

Conforme Cleusa Passos, a questão da dualidade no conto atua em diferentes níveis, e, desse 

modo, “o ver pode comportar o não ‘ver’”. Diz ainda Cleusa: que, literalmente cego, “Retrupé 
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espelha a simbólica cegueira do vilarejo, enquanto sua guia reflete o olhar diverso do 

narrador” (Passos, 2000, p.107). O paradoxal amor do “célebre-cruel e iníquo, muito 

criminoso” Mumbungo por Mula-Marmela (que lhe correspondia ao sentimento) é explicado 

pelo narrador na definição do amor “como a vaga, indecisa palavra” (Rosa, 2001a, p. 179). 

Conforme Luis Costa Lima, “sob a aparente maldade da Mula-Marmela, descobre Guimarães 

Rosa que só o amor lhe movia. Perplexamente, sob os seus aleijões, se revela o amor, a difícil 

palavra” (Lima, 1991, p. 506). 

Retrupé, o cego “sem adiante”, ou seja, sem família, parece ter no próprio nome uma 

sugestão de movimento contrário (para trás) em relação a Mula-Marmela, “ a que tinha dores 

nas cadeiras: andava meio se agachando; com os joelhos para diante”. No entanto, andavam 

os dois em “sobrossoso séquito”, “lé e cré, pelas ora voltas, que qual, que tal, loba e cão”, 

como a cumprir um “acordo de incomunhão” (Rosa, 2001a, p. 178). Retrupé, grande e forte, 

deixa-se conduzir pelos olhos da Mula-Marmela, que lhe evita a porta dos botequins, nos 

quais ele aspirava o “espírito das cachaças”, coibindo-lhe assim a embriaguez fatal, “para lá 

do ponto”, o que leva o narrador em suas reminiscências a questionar se o filho de Mumbungo 

era “alma de Deus” ou de “outra essência ― a mandada, manchada, malfadada”, pois, 

argumenta o narrador, o cego, “no tredo estado em que tacteia, privo, mal-existente, o que é, 

cabidamente, é o filho-tal-pai-tal; o cão, também, na prática verdade” (Rosa, 2001a, p.179). 

Metaforicamente também cego na crueldade herdada, Retrupé é impedido de repetir as 

vilanias do pai pelo temor à mãe adotiva, a Marmela, que o amedronta, e termina por cortar, 

“com um ato de não”, como fizera com Mumbungo, uma existência “doidamente celerada”. 

Guimarães Rosa assim dá voz aos excluídos, como a Mula-Marmela, personagem amorosa, 

maléfica e benfazeja, que viera ao mundo com “a sina presa” de amar Mumbungo, a quem 

mataria, e de ser amada por ele, fado que o narrador procura explicar: 

 

Por quê? Em volta de nós, o que há é a sombra mais fechada ― coisas 

gerais. A Mula-Marmela e o Mumbungo, no fio a fio de sua afeição, 

suspeitassem antecipadamente da sanção, e sentença? Temia-a, ele, sim, e o 

amor que tinha a ela colocava-o à mercê de sua justiça. A Marmela, pobre 

mulher, que sentia mais que todos, talvez, e sem o saber, sentia por todos, 

pelos ameaçados e vexados, pelos que choravam os seus entes parentes, que 

o Mumbungo, mandatário de não sei que poderes, atroz sacrificara. Se só ela 

poderia matar o homem que era o seu, ela teria que matá-lo. Se não 

cumprisse assim ― se se recusasse a satisfazer o que todos, a sós, a todos os 

instantes, suplicavam enormemente ― ela enlouqueceria? A cor do carvão é 

um mistério; a gente pensa que ele é preto, ou branco. (Rosa, 2001a, p. 180-

181)  
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A requintada metáfora do carvão, substância que tem a mesma composição do 

diamante, embora em valor extremamente diferente, parece ressaltar a estratégia do narrador 

que procura desfazer a lógica da comunidade sobre a Mula-Marmela. A expressão “a gente” 

na última frase do parágrafo acima pode configurar a ambivalência do ser humano, sobretudo 

no modo como o excerto opõe o preto e o branco, os quais são simbolicamente relacionados 

ao mal e o bem, valores muitas vezes usados em juízos maniqueístas que não dão margens à 

condescendência ou à compreensão do outro. Desse modo, analogamente ao narrador do 

Grande sertão: veredas, o qual conta a sua história para um interlocutor, doutor da cidade, na 

esperança de que ele confirme que o Diabo existe, o narrador de “A Benfazeja” procura 

também envolver a protagonista do conto em uma dimensão mítica. A dualidade luz e sombra 

recorrente no texto ressalta a contraditoriedade da personagem em sua malignidade e 

beatitude, bem como, no modo, contido, “de ensalmeira”, palavra que tem tradicionalmente 

como significado a cura por feitiços e rezas, reforça na figura feminina da Marmela uma 

configuração histórica que atrela a mulher ao demoníaco. Conforme expõe Rose Marie 

Muraro, “desde a mais remota antiguidade, as mulheres eram as curadoras populares, as 

parteiras, enfim, detinham saber próprio, que lhes era transmitido de geração em geração” 

(Muraro, 1991, p. 14), conhecimento que intimidava os homens. Ademais, a mulher por 

séculos carregou o estigma do satânico associado à sua sexualidade, conforme testemunhou 

uma estrutura patriarcal repressora, manifestada, por exemplo, no Malleus Maleficarum, 

instrumento inquisitorial contra bruxarias, escrito em 1484 pelos monges alemães 

dominicanos Heinrich Kramer e James Sprenger, que teve como principal alvo as mulheres, 

as quais, desse modo, deixavam de ser doadoras da vida e “símbolo de fertilidade para as 

colheitas e os animais”, tornando-se então “a origem de todas as ações nocivas ao homem, à 

natureza e aos animais” (Muraro, 1991, p. 16). Segundo Cleusa Campos, “o narrador 

emprega, na defesa de Marmela, procedimentos da oratória que evocam estratégias dos 

sermões religiosos ― arma eficaz, a partir do século XIII, na propagação do ‘pânico coletivo’ 

(ligado ao diabo) e do ‘medo eclesiástico à mulher’ (Passos, 2000, p. 111). Ao contexto preto 

e branco advém ainda, na caracterização de Retrupé, a forma como o narrador chama a 

atenção dos moradores do lugar para o modo altaneiro do cego em suas andanças com a 

Marmela e, sobretudo, no uso do chapéu, que parece atribuir ao personagem um poder 

sobrenatural:  

 

E outra vez vejo que vêm, pela indiferente rua, e passam, em esmolambos, 

os dois, tão fora da vida exemplar de todos, dos que são os moradores deste 
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sereno nosso lugar. O cego Retrupé avança, fingindo-se de seguro, não dá à 

Mula-Marmela a ponta do bordão para segurar, ela o guia apenas com sua 

dianteira presença, ele segue-a pelo jeito, pelo se deslocar do ar ― como em 

transvôo se vão os pássaros; ou o que ele percebe à sua frente é a essência 

vivaz da mulher, sua sombra-da-alma, fareja-lhe o odor, o lobum? Notem 

que o cego Retrupé mantém sempre muito levantada a cabeça, por 

inexplicado orgulho: que ele provém de um reino de orgulho, sua maligna 

índole, o poder de mandar, que estarrece. E ele traz um chapéu chato, nem 

branco nem preto. Viram como esse chapéu lhe cai muitas vezes da cabeça, 

principalmente quando ele mais se exalta, gestilongado, abarbarado e 

maldoso, reclamando com urgência suas esmolas do povo. Mas notaram 

como é que a Mula-Marmela lhe apanha do chão o chapéu, e procura limpá-

lo com seus dedos, antes de lho entregar, o chapéu que ele mesmo nunca tira, 

por não respeitar a ninguém? (Rosa, 2001a, p. 181) 

 

A estética neobarroca dispõe-se assim no contraste entre o claro e o escuro, visto que a 

Mula-Marmela personifica-se como os olhos do cego Retrupé e, ao mesmo tempo, é sua 

“sombra-da-alma”. Desse modo, os dois formam “sobrossoso séquito”, tal qual “loba e cão”, 

figuras simbolicamente antagônicas, mas que contêm igualmente o aspecto ctônico, infernal. 

O jogo de luzes e a força dos conflitos levam à associação com os conceitos de yin e yang, 

aludindo ainda ao processo cíclico de vida e morte. Outrossim, morte e vida também são fios 

que tecem a trama de “Sinhá Secada’, conto de Tutaméia, as terceiras estórias de Rosa, em 

que o narrador também procura defender a protagonista, analogamente a Marmela envolta em 

tragicidade. Sinhá Secada é retratada como uma senhora “Séria, mãe, moça dos olhos grandes, 

nem sequer era formosa” (Rosa, 2001b, p. 204), que paradoxalmente procedera mal. Por 

causa disso, e na defesa da honra do marido, tomam-lhe o filhinho de meses, deixando apenas, 

como lembrança, a chupeta seca. Desse modo, perdido o filho, a Senhora perde também a 

alma, deixando então de pensar, de querer ou de esperar por nada, mas, mesmo assim, “era a 

sã clara coisa extraordinária ― o contrário da loucura” (Rosa, 2001b, p. 206). Na 

complexidade dessa clareza, oposta à loucura da Marmela, que “nunca pariu”, traduz-se 

implicitamente, o impoluto versus o maculado ou o céu-inferno das santas e liliths rosianas. O 

reencontro com o suposto filho, anos depois, faz a Sinhá voltar a sorrir e embora descubra 

que, na verdade, o tal moço era filho de “outra sumida mãe”, ela persiste nesse “favor de 

alegria”, até que, conforme  a lírica escrita de Rosa, fecha, enfim, “os novos olhos”. Segundo 

Heloísa Vilhena de Araujo, no ensaio literário As três graças. Nova contribuição ao estudo de 

João Guimarães Rosa, o novo implica o fim escatológico, pois, de acordo com a teologia 

medieval, “os novíssimos indicavam o que vem depois: a eternidade” (Araujo, 2001, p. 260). 

Essa perspectiva conduz a Benjamin, o qual diz que “a ideia da eternidade sempre teve na 

morte sua fonte mais rica” (Benjamin, 1993, p. 207). Portanto, Sinhá Secada morre para a 
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vida árida que tivera, mas, na circularidade dos contos de Rosa, no eterno fluir, a personagem 

renasce. Assim, sepultada “com flores, com terras que a chuvinha de abril amaciava” (Rosa, 

2001b, p. 208), era então a Sinhá Sarada.  

 

TERNURAS TERRÍVEIS 

Mula-Marmela lembra a trágica figura da Medéia de Eurípedes, cujo contexto literário 

guarda a conotação de bruxaria atribuída ao universo feminino. A lenda de Medéia provém da 

mitologia grega e relata a história da princesa bárbara que ajuda Jasão a recuperar o velocino 

de ouro, espécie de talismã que legava prosperidade e poder a quem o possuísse. Em uma das 

versões da lenda, Medeia tinha como mãe Hécate, “a padroeira de todas as feiticeiras”, (Kury, 

2003, p. 251), sendo ainda irmã de Circe, uma das primeiras feiticeiras citadas na literatura 

mundial, personagem da Odisséia de Homero que se apaixona pelo herói da epopéia, Ulisses, 

o qual, desse modo, durante algum tempo fica prisioneiro de seus sortilégios. Eurípedes, em 

sua tragédia atemporal, foca a obra na lendária personagem feminina que abandona a família 

por amor a Jasão, mas posteriormente é traída por este e, numa vingança hedionda, mata os 

filhos por eles gerados, destituindo ao marido a própria descendência. Em nota preliminar ao 

texto de Medéia (Eurípedes, 1968, p. 7), Maria Helena da Rocha Pereira expõe que a 

psicologia da protagonista de Eurípedes domina todo o drama “com suas alternativas de amor 

e ódio, as suas atitudes de incontida fúria ou de calculada submissão”. A mitológica figura 

feminina, ressaltada paradoxalmente no contexto patriarcal ateniense é levada a atos 

desmedidos, similares assim aos “domínios do demasiado” da Mula-Marmela, isso por temer 

o escárnio que a situação de mulher abandonada lhe traria, conforme canta o coro trágico: 

“Pobre mulher, /Ai de ti! Infeliz pela desgraça, /p’ra onde hás de voltar-te? Que hospitalidade, 

que casa, que país salva teus males? /Como um deus te conduziu, ó Medéia, por um mar sem 

fim de calamidades?” (Eurípedes, 1968, p. 26). Portanto, a violência mostra-se como o único 

modo de recuperar a honra ultrajada, que culmina na hybris, ou seja, na provocação à ordem 

estabelecida, objetivo alcançado por meio das práticas mágicas obtidas com o manuseio de 

ervas e raízes, venenos e remédios, expondo assim também o conhecimento ambíguo do 

phármakon, no seu duplo sentido de benéfico ou maléfico. 

As oposições que se encontram em “A Benfazeja” de João Guimarães Rosa espelham 

a ambiguidade que delineia o substrato metafísico presente em seus textos, e ao qual o autor 

atribui grande valor, aspecto que este estudo tenta mostrar na análise de contos que guardam 

ao longo da obra rosiana características de dualidades, ou incompletudes, que convidam ao 

plano metafísico, onde, segundo Francis Utéza, “já não tem cabimento a noção de pecado, 
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onde nada é intrinsícamente ‘bom’, nem absolutamente ‘mau’” (Utéza, 1994, p. 270). 

Retomando o caminhar da Mula-Marmela e do cego Retrupé, ressalta-se a constante defesa do 

narrador em prol da benfazeja, procurando persuadir tanto a comunidade como o próprio 

leitor e envolvendo os personagens numa dimensão mítica e mística, pois, de acordo com 

Dácio Antônio de Castro, “o conto utiliza elementos do imaginário popular, fundidos com o 

misticismo tradicional de lendas do mundo inteiro” (Castro, 1993, p. 52), conforme ilustra 

mais um excerto que ressalta o enigma das personagens centrais: 

 

Mas, com tanto, está que ninguém sabe o que entre os dois verdadeiramente 

se compassa ― do desconchavo e desacerto de assim perambularem, torvos, 

no monótono, em farrapos, semoventes: do que vocês apenas se divertem, 

tiram graças e chocarra. Se o que os há é apenas embruxar e odiar, loba 

contra cão, ojeriza e osga; convocam demônios? Ou algum encoberto 

ultrapassar, ― posto o que também há: uma irmandade das almas más, 

alcateia e matilha? Não, não há ódio; engano. Ela não. Ela cuida dele, guia-

o, trata-o ― como a um mais infeliz, mais feroz, mais fraco. Desde que 

morreu o homem-marido, o Mumbungo, ela tomou conta deste. Passou a 

cuidá-lo, na reobriga, sem buscar sossego. Ela não tinha filhos. ― ‘Ela 

nunca pariu...’ ― Vocês culpam-na. Vocês, creio, gostariam de que ela 

também se fosse, desaparecesse no não, depois de ter assassinado o marido. 

Vocês odeiam-na, destarte. (Rosa, 2001a, p. 182)  

 

No trecho exposto acima, as características dos protagonistas estão em 

correspondência e reciprocidade num contexto de negatividades atribuídas à Marmela e ao 

cego, as quais aparentemente resultariam em “uma “irmandade das almas más”, em que 

somam-se “ojeriza e osga”. Evidências desconstruídas pelo narrador, que parece imputar o 

escárnio da comunidade à incompreensão pelos atos da “benfazeja”, não permitindo margens 

à alteridade. Dácio de Castro expõe que o conto pode ser interpretado como expressão de 

platonismo, desse modo, Mumbungo e Retrupé representariam o estágio da caverna, de que se 

libertariam graças à benfazeja, contudo, segundo Dácio, a comunidade não a compreende 

porque não estava preparada para essa revelação, “este é o desafio que o narrador propõe para 

o leitor, tratado como se fosse um dos moradores do lugarejo” (Castro, 1993, p. 52). 

Suzi Frankl Sperber diz que um dos principais conceitos platônicos assinalados por 

Rosa refere-se ao mito da caverna. Assim, na obra rosiana há alguns temas relacionados ao 

esquecimento e à lembrança, como por exemplo “ver de novo”, “ver com os novos olhos” ou 

ainda “a lembrança do além ou de um mundo inventado” (Sperber, 1976, p. 66). Suzi Sperber 

nas suas leituras de Guimarães Rosa expõe que em Sagarana destaca-se, como caracterização 

do ambiente da narrativa, a caminhada. Portanto, em “A hora e vez de Augusto Matraga” “o 

espaço abre-se, por causa da transformação da natureza em cosmos ― e a caminhada final 
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passa a ter um sentido simbólico. A morte, que culmina a estória, não corresponde, entretanto, 

à volta ao mundo das realidades absolutas, na acepção platônica, é mais puramente cristã” 

(Sperber, 1976, p. 67). Já em Corpo de Baile, segundo ainda a estudiosa, o panorama seria 

outro, pois já existe lembrança, a qual, porém, corresponde ao tempo histórico e não 

filosófico, como exemplificam as recordações do menino Miguilim de “Campo Geral”. Em 

Grande sertão: veredas, a memória teria uma forma diferente, pois Riobaldo “busca o sentido 

dos seus atos e não do estrito contingente” (Sperber, 1976, p. 74). A estudiosa da obra rosiana 

explica ainda que entre Grande sertão e Primeiras estórias há um intervalo de seis anos “e 

um amadurecimento maior”: 

 

O Belo já não é mais buscado. Já faz parte do cosmos. O mundo, aliás, é 

antes declaradamente de irrealidade que de realidade. A vida é encarada 

como prisão: é a própria caverna. Como o mundo já é belo, e o belo ficcional 

foi encontrado na crescente força poética da linguagem, o que é buscado é 

algo além de si, sugerido pelo mundo. O mundo apresenta os reflexos deste 

além. Reconhecendo-se os reflexos, o salto é possível: é a epifanicidade. No 

caso desta intertextualidade, seus reflexos são temáticos e não estilísticos. E 

a busca já não é mais nem sequer ética, senão metafísica: o texto platônico, 

da adaptação à busca do estético, passou à busca do ético, misturada com o 

metafísico, passando, no caso de Primeiras Estórias, a funcionar com o seu 

sentido primordial, que era o metafísico. (Sperber, 1976, p. 76) 

 

Assim, Guimarães Rosa parece chamar a atenção, em “A Benfazeja”, para o mundo 

platônico, em detrimento das aparências enganadoras do mundo visível, portanto a constante 

defesa do narrador para a Marmela. Na metafísica rosiana, a própria figura do cego Retrupé, 

em sua introversão, espelha uma recusa em ver a realidade. Pode ser observado na designação 

da Mula-Marmela como “loba”, concernente ao seu aspecto infernal, também uma associação 

à ideia de fecundidade que traz, por exemplo, a lendária loba de Rômulo e Remo, pois embora 

a Marmela nunca tenha parido, ela dispõe-se como “mãe” de Retrupé, ainda que em um 

conflituoso vínculo familiar. Outrossim, a figura feminina da Marmela, a se esgueirar em 

sombras, lembra a repressão que por séculos submeteu as  mulheres. Lygia Fagundes Telles, 

no texto “Mulher, Mulheres”, incluso na coletânea História das mulheres no Brasil, diz que, 

por causa do clima de reclusão, a mulher tornou-se mais intuitiva, perceptiva e fantasiosa, 

“embora mais secreta” e também perigosa, conforme seus tradicionais inimigos, sendo assim 

perseguida “através dos séculos até o apogeu das torturas, das fogueiras”, pois, questiona 

Lygia, a mulher “não era a Ânfora do Mal, Porta do Diabo?” (Telles, 2004, p. 671). Decerto o 

contexto cultural no texto de Rosa é outro, mas, há uma similar visão da comunidade em 

relação à Marmela. Assim, a complacência do narrador para os atos da personagem que levam 
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à cegueira de Retrupé, parece dispor do benéfico e do maléfico, na oscilação de valor do 

termo phármakon: 

 

Só aí, se deu que, em algum comum dia, o Retrupé cegou, de ambos aqueles 

olhos. Souberam vocês como foi? Procuraram achar? Sabem, contudo, que 

há leites e pós, de plantas, venenos que ocultamente retiram, retomam a 

visão, de olhos que não devem ver. Só com isso, sem precisão de mais, e já o 

Retrupé parava, um ser quase inócuo, um renunciado. E vocês, bons 

moradores do lugar, ficavam defendidos, a cobro de suas infrenes 

celeradezas. Talvez, ele não precisasse de danado morrer como o 

Mumbungo, seu pai. Talvez, me pergunto, o próprio Mumbungo 

descarecesse de ser morto, se acaso, por ponto, alguém pensasse antes nessas 

ervas cegadoras, ou soubesse já então de sua aplicação e efeito. Se assim, 

pois, haver-se-ia agora a Mula-Marmela guiando a dois pelas ruas, e deles 

com terrível dever-de-amor cuidando, como se fossem os filhos que ela 

queria, os que ela não pariu nem parirá, nunca ― o dócil morto e o impedido 

cego. A pacto de tolher-lhes ainda possíveis malícias, e dar-lhes, como em 

sua antiquíssima linguagem ela diz: gasalhado e emparo. Vocês, porém, fio 

que nem nunca lhe escutaram a voz ― à surda. (Rosa, 2001a, p. 182-183) 

 

A escritura rosiana mostra em “A Benfazeja” um intercâmbio de sentidos, ao modo do 

phármakon de Platão, desse modo a personagem Mula-Marmela, que já traz a duplicidade no 

nome, guarda em si o bem e o mal, dispostos numa “estranha eficácia de ser”, que mata por 

amor, livrando assim a comunidade da estirpe pavorosa configurada no homem-marido 

Mumbungo, e no enteado, Retrupé, embora não obtenha o reconhecimento de suas benesses. 

Ademais, os contos de Primeiras estórias têm suas narrativas ilustradas no índice do volume, 

posposto às estórias. Desse modo, a escrita não-verbal disposta nos pictogramas parece 

evidenciar o que a palavra não conseguiu dizer. Em “A Benfazeja” são 13 caracteres dispostos 

em uma sequência que sugerem uma simetria das coisas: o símbolo do infinito, as figuras de 

três homens, sendo que um deles segue em direção contrária aos outros dois, o naipe de 

espadas; um lobo (ou cão); ao centro, uma mulher guiando um cego; a seguir, um lobo (ou 

cão), novamente o naipe de espadas, três homens, e, por fim, o símbolo do escorpião. As 

figuras dos lobos, ou cães, estão voltadas para o casal disposto no centro, que claramente 

parece representar a Mula-Marmela e o cego Retrupé. Quanto à ilustração dos homens, é 

difícil assimilar o significado, talvez façam referência às pessoas da comunidade, sobretudo 

no primeiro pictograma alusivo a isso, em que um dos homens caminha em sentido contrário, 

podendo assim ser a representação do narrador, que contradiz a opinião do vilarejo quanto a 

Mula-Marmela. A simbologia da espada pode estar relacionada à justiça, separando o bem do 

mal, bem como ao combate interior e ao poder da Mula-Marmela e, conforme Chevalier-

Gheerbrant, a espada também “é um símbolo do Verbo, da Palavra” (Chevalier-Gheerbrant, 
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2008, p. 392). A lemniscata, símbolo do infinito, orienta para o eterno fluir, começo e fim de 

todas as coisas, enquanto o símbolo zodiacal do escorpião retrata “o animal negro, que foge 

da luz, vive escondido e é dotado de um ferrão envenenado”, signo que é colocado sob a 

regência de Marte e de Plutão, “força misteriosa e inexorável das sombras, do inferno, das 

trevas interiores” (Chevalier-Gheerbrant, 2008, p.384). Já as figuras dos cães ou lobos, que 

parecem referenciar o par composto por Marmela e Retrupé, são plenos de significados, 

mesmo porque a esses personagens constantemente são atribuídas características daqueles 

animais, os quais, em qualquer mitologia, estão frequentemente associados à morte, aos 

infernos. Para Chevalier-Gheerbrant, a primeira função mítica do cão é a de “guia do homem 

na noite da morte, após ter sido seu companheiro no dia da vida” (Chevalier-Gheerbrant, 

2008, p. 176). 

Ainda em relação à simbologia que os cães representariam no conto, é possível uma 

relação com o mito das Erínias (ou Fúrias, na mitologia romana), divindades gregas também 

conhecidas “pelos nomes propiciatórios de Eumênides (‘as Benevolentes’)”, conforme o 

Dicionário de Mitologia Grega e Romana de Mário da Gama Kury. Essas entidades, que 

passam de perseguidoras a benfazejas, nasceram das gotas de sangue de Urano após este ter 

sido castrado por Cronos, seu filho. Eram encarregadas de proteger a ordem do mundo, 

evitando ou castigando os desvios e crimes, sobretudo entre consanguíneos. Também eram 

conhecidas como as cadelas (ou cães do Hades) o que leva a associação com a Mula-Marmela 

em sua configuração de “loba”. O mito das Eumênides faz parte de Oréstia, única trilogia de 

Ésquilo que chegou completa aos dias atuais. O dramaturgo Ésquilo é considerado o fundador 

da tragédia grega e sua obra-prima, Oréstia, foi representada pela primeira vez em 458 a.C. 

As três partes que compõem esse texto trágico são Agamêmnon, As Coéforas e Eumênides, as 

quais, embora independentes, abordam o tema da culpa e da expiação, representando também, 

arquetipicamente, a condição humana. De acordo com os estudos de Suzi Frankl Sperber, 

dentre os 2477 livros da biblioteca de Guimarães Rosa ― considerados poucos, “para sua 

famosa cultura” (Sperber, 1976, p. 16) ―, encontra-se a obra teatral de Ésquilo. Desse modo, 

o escritor mineiro parece retomar o mito grego para a sua “Benfazeja”, a qual procura 

assegurar uma particular forma de justiça, evitando os possíveis crimes de Mumbungo e 

Retrupé, conforme a constante defesa do narrador: 

 

Saibam ver como ela sabe dar descargo a si. Sim, ela é inobservável; vocês 

não poderiam. Mas, reparando com mais tento, veriam, pelo menos, como 

ela não é capaz de pegar estouvadamente em alguma coisa, nem deixa de 

curvar-se para apanhar um caco de vidro no chão da rua, e pô-lo de lado, por 
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perigoso. Ela abaixa assaz os olhos. Pelo marido, seu morto; pode, porque o 

matou sem inúteis sofrimentos. Se não o matasse, ele se teria condenado 

ainda mais? Ela afasta do botequim o cego Retrupé, turbador, remisso e 

barulhento. Só este é o seu, deles, diálogo: um pigarro e um impropério. Ele 

a segue, caninamente. Vão-se; nunca nenhum de vocês os observou, a gente 

não consegue nem persegue os fios dos fatos. Vivem em aterrador, em coisa 

de silêncio, tão juntos, de morar em esconderijos. A luz é para todos; as 

escuridões é que são apartadas e diversas. (Rosa, 2001a, p. 184) 

 

A frase que finaliza o parágrafo acima sinaliza para os excluídos da sociedade, como 

os folclóricos Retrupé e Mula-Marmela, sobretudo essa última personagem, em cuja 

dualidade convivem o bem e o mal, pois ao mesmo tempo em que zela pela comunidade ela 

mata o marido e o enteado, abdicando assim do amor materno e conjugal. O narrador, em seus 

comentários sobre os acontecimentos e a protagonista, assemelha-se a um coro trágico, 

embora contradizendo a opinião geral. Na verdade, há uma espécie de teatralização no ato de 

contar a estória em “A Benfazeja” que traz similaridades com a tragédia grega, já que, de 

acordo com as definições de Aristóteles, a tragédia, “suscitando o terror e a piedade, tem por 

efeito a purificação (catarse) desses sentimentos” (Moisés, 2004, p. 449). Ademais, 

estruturalmente o conto atenta para um tempo, lugar e ação únicos, regras do texto trágico. 

Marcada pela hybris, a Mula-Marmela se situa nos “domínios do demasiado”, sofrendo ainda 

a inexorabilidade do destino, “o terrível”, que a impede de usufruir do livre arbítrio. 

Desprezada pela sociedade, a maltrapilha Mula-Marmela é personagem das sombras, 

invisível, em sua magreza e feiura, para uma população que prefere não vê-la. Assim, a 

personagem benfazeja restringe sua fala a Retrupé, ainda que isso se reduza a um “pigarro e 

um impropério”. O narrador, em um aparente diálogo que não registra a fala dos 

interlocutores, interpela os moradores do lugar, procurando sensibilizá-los quanto ao caráter 

benfeitor da Marmela e, ao mesmo tempo, parece querer mostrar a hipocrisia dessa sociedade 

que se deixa levar pela impressão das aparências, chegando mesmo a atribuir à Marmela e ao 

seu enteado uma relação incestuosa, o que é prontamente negado pelo narrador: 

 

Diziam que, em outro tempo, ao menos, entre eles teria havido alguma 

concubinagem. Cambonda? Vocês sabem que isso é falso; e como a gente 

gosta de aceitar essas simples, apaziguadoras suposições. Sabem que o cego 

Retrupé, canhim e discordioso, ela mesma o conduz, paciente, às mulheres, e 

espera-o cá fora, zela para que não o maltratem. Isto, porém, faz tempo. Hoje 

ele está envelhecido, virou em macilento, grisalho, as cãs assentam-lhe bem, 

quando o chapéu cai. Estes tempos, durante que deixamos de conhecê-los e 

averiguá-los. O cego Retrupé anda meio caído, amorviado, em escanifro e 

escanzelo. Parece que, ao mesmo passo, seu modo de medo da Mula-

Marmela muda e aumenta. Franqueia-lhe também a fúria alastradora e áspera 
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de viver: não exerce com o mesmo entono puxar pelo seu direito ― o feroz 

direito de pedir. (Rosa, 2001a, p.184) 

 

No aspecto físico de Retrupé ressalta-se a magreza extrema, em termos como 

“escanifro” e “escanzelo”. Também a Marmela é “furibunda de magra”, e semelhante aspecto 

é encontrado na personagem Maria Mutema, pecadora e santa do Grande sertão, a qual, “torta 

magra de preto” pede perdão pelos seus crimes em “confissão edital” (Rosa, 2006, p. 225), 

lembrando assim, em estereótipo e ações, a Mula-Marmela, sobretudo ao matar, como essa, o 

marido, não sob a pele de loba, que caracteriza a Marmela, mas na configuração de “cobra, 

bicho imundo, sobrado do podre de todos os estercos” (Rosa, 2006, p. 225), mas que, na 

dialética rosiana do bem e do mal, acaba por tornar-se santa. A magreza em ícones religiosos 

é sinal de superioridade do espírito, ao mesmo tempo em que indica renúncia aos assuntos 

terrenos; já nos personagens de Guimarães Rosa pode representar um desprezo ao corpo, em 

sua instância mutável, bem como um fascínio para os valores platônicos da verdadeira beleza. 

Assim, Mula-Marmela e Mutema manifestam-se em suas estórias nem como santas nem 

como liliths, mas como humanas mulheres. Ademais, conforme expõe Heloisa Vilhena de 

Araújo, a expressão ‘homem humano’ que finaliza o Grande sertão: veredas define “o tema 

medular tratado por Guimarães em Primeiras estórias, que surge, portanto, como uma longa 

reflexão sobre o ser desse ‘homem humano’” (Araujo, 2001, p. 11).  

Excluída socialmente pela comunidade, Mula-Marmela é condenada pela população 

ao papel de bode expiatório, pois a personagem realiza no ato de matar o marido e cegar o 

enteado, os quais eram  motivo de terror para a população, aquilo que todos queriam mas não 

tinham coragem de assumir. Segundo Chevalier-Gheerbrant, “um homem é chamado de bode 

expiatório na medida em que é culpado pelos erros de outrem, sem que seja feito qualquer 

apelo à Justiça, sem que ele possa apresentar sua defesa e sem que ele tenha sido 

legitimamente condenado” (Chevalier-Gheerbrant, 2008, p.136). Assim pode ser observado 

na Mula-Marmela a projeção da culpabilidade da própria comunidade, que satisfaz sua 

consciência na repulsa à Marmela. A defesa do narrador busca a reflexão dessa comunidade 

sobre o modo de exclusão da Mula-Marmela, procurando um olhar compassivo para esta 

personagem, aceitando os atos insanos da Marmela, como forma “benfazeja” de evitar um mal 

maior para os moradores do lugar. O narrador parece mesmo trazer para si próprio uma 

parcela dessa culpa evidenciada em seus questionamentos à comunidade: “E, mesmo, agora, 

vocês se sentem um pouco mais garantidos, tranquilos estamos. É de crer que, breve, 
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estaremos livres do que não amamos, do que danadamente nos enoja, pasma” (Rosa, 2001a, p. 

185). 

A preocupação com o mal é traço marcante em Grande sertão: veredas, pois Riobaldo 

está constantemente especulando sobre esse aspecto, que se relaciona no romance com um 

suposto pacto com o diabo, divindade que na demonologia situa-se abaixo de Deus e acima 

dos homens, tanto sendo benfazeja como malfazeja. Conforme análise realizada em minha 

dissertação de mestrado, Outras verdades, muito extraordinárias, do Grande sertão (2010, p. 

37), o dualismo entre o bem e o mal ressaltou-se, sobretudo, pela doutrina de Zoroastro 

(século VI a. C.), a qual favoreceu a crença nos entes sobrenaturais. Posteriormente, nos anos 

iniciais do Cristianismo, foi estabelecida uma hierarquia entre os anjos decaídos, expulsos do 

paraíso pela tentativa de se igualarem a Deus, traindo assim a sua própria natureza, não sendo, 

portanto, originalmente maus, já que eram provenientes do Bem. Já em “A Benfazeja”, a 

Mula-Marmela dispõe-se como mal necessário para, paradoxalmente, prover o bem da 

comunidade. Na caracterização lupina ela traz o estigma do feminino atrelado a uma 

conivência com o demônio, estereótipo que por séculos levou as mulheres às fogueiras 

inquisitoriais do Santo Ofício. Conjugando o grotesco e o afetuoso, a Mula e Marmela mulher 

é uma visão ensombreada, na ambígua configuração de assassina, que leva a uma 

aproximação com o mito das Erínias, pela força trágica do destino, o qual, em “A Benfazeja”, 

revela-se também “o terrível” (Rosa, 2001a, p. 177). A certa altura do conto a cólera da 

comunidade contra a Marmela eclode também no próprio cego Retrupé, que herda do pai o 

temor à figura feminina daquela que lhe serve de guia e é, ao mesmo tempo, sua “sombra-da-

alma”, conforme informa o narrador:  

 

Conta-se-me que ele quis matá-la. Em hora em que seu medo se derramou 

maior, saber-se-á lá por quê? Tido que já se estava maltreito, quando 

adoeceu, mal, de febre acesa. Sentara-se à beira da rua, para arquejar. De 

repente, levantou-se, sem bordão, estorvinhado, gritou, bramou: exaltado 

como um cão que é acordado de repente. Sacou o facão, tacava-o, avançava 

às doidas, às mesmo cegas, tentando golpeá-la em seu desatinado furor. E 

ela, erguida onde estava, permaneceu, não se moveu, não se intimidava? 

Olhava na direção do não. Se ele acertasse, poderia em carnes trucidá-la. 

Mas, aos poucos, acreditou que o facão não a encontraria nunca, sentiu-se 

desamparado demais e sozinho. Temeu, de todo em pé. O facão lhe caiu da 

mão. Seu medo não tinha olhos para encher. 

Parece que gemeu e chorou: ― ‘Mãe... Mamãe... Minha mãe!’... ― 

esganiçado implorava, quando retombou sentado no chão, cessada a 

furinbundância; e tremia estremecidamente, feito os capins dos pastos. 

Estava no fino do funil, é de crer que. A Mula-Marmela, ela veio, se chegou, 

sem dizer nem o sussurrar. Apanhou-lhe o chapéu, limpou-o, tornou-o a pôr 

na cabeça dele, e trouxe também o facão, recolocou-o em sua cintura, na 
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velha bainha. Ele, com o se apequenar de sofrer e tremer, semelhante a um 

bicho do fundo da floresta. Diz-se que ela teria lágrimas nos olhos; que 

falou, soturna de ternuras terríveis: ― ‘Meu filho...’ E olhou para uma 

banda, disse a alguma coisa mais, como se falando ao outro; soluçava 

também, pelo Mumbungo, seu reconduzido marido, por sua parte, de seu ato. 

Disse, vocês não quererão saber, são em-diabas confusões, disso vocês não 

sabem. E, se para quê? Se ninguém entende ninguém; e ninguém entenderá 

nada, jamais; esta é a prática verdade. (Rosa, 2001a, p. 185-186) 

 

Paulo Rónai em “Os vastos espaços”, prefácio de Primeiras estórias, chama a atenção 

para as expressões rosianas “em que o advérbio não surge com valor tipicamente 

adversativo”, como exemplifica a frase “Olhava na direção do não”, de “A Benfazeja”. 

Outrossim, Rónai expõe que o conto é todo construído em dicotomias. Ainda segundo Rónai, 

“para quem percebe o mundo sob as espécies de luz e sombras, afirmação e negação, o 

método mais óbvio da criação conceptual de novas realidades é mesmo a invenção de 

contrastes”, o que permitiria “uma compreensão mais profunda, não somente do estilo, mas da 

cosmovisão de Guimarães Rosa” (Rónai, 2001a, p. 39-40). No processo criativo de Rosa é, 

portanto, primordial o estudo da linguagem simbólica, em que aos significantes, 

multifacetados de significados, juntam-se recursos estilísticos que se adéquam perfeitamente à 

fala “popular” dos personagens. Dentre esses recursos, podem ser observados as aliterações, 

como na descrição das andanças do cego Retrupé e da Mula-Marmela: “... os dois, em 

sobrossoso séquito” (Rosa, 2001a, p. 178); as repetições, que, ao final do conto, sugerem o 

exílio da benfazeja: “Ela ia para qualquer longe, ia longamente, ardente, a só e só, tinha finas 

pernas de andar, andar” (Rosa, 2001a, p. 187); a excêntrica virgulação: “e não se indagou, a 

muita coisa” (Rosa, 2001a, p. 176); a construção inversa da ordem da frase: “dos que são os 

moradores deste sereno nosso lugar” (Rosa, 2001a, p. 181); as aglutinações, prefixos e 

adjetivos insólitos, como, respectivamente, em: “gestilongado”, “abarbarado” e “sobrossoso”. 

Somando-se a isso os neologismos, as novas formas de dizer e redizer, rompendo a “mesmez” 

literária, induzindo o leitor a seguir o ritmo vertiginoso de uma sintaxe estranha ― e bela, que 

resulta na grande metáfora, a poesia em prosa de Guimarães Rosa. Entre o explícito e o 

subtendido, ou luz e sombra, também recursos do contar rosiano, situa-se o suposto 

assassinato do cego Retrupé: 

 

Sim, os dois, ficaram, até ao anoitecer, e pela noite entrada, naquela solidão 

próxima, numa beira de cerca. Alguém os acudiu? Diz-se que ele padecia 

uma dor terrivelmente, de demasiado castigo, e uma sufocação medonha de 

ar, conforme nem por uma esperança ainda nem não agoniava. Só 

estrebuchava. Não viram, na madrugada, quando ele lançou o último mau 

suspiro. Sim, mas o que vocês crêem saber, isto, seriamente afirmam: que 
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ela, a Mula-Marmela, no decorrer das trevas, foi quem esganou 

estranguladamente o pobre-diabo, que parou de sofrer, pelos pescoços; no 

cujo, no corpo defunto, após, se viram marcas de suas unhas e dedos, 

craváveis. Só não a acusaram e prenderam, porque maior era o alívio de a 

ver partir, para nunca, daí que, silenciosa toda, como era sempre, no 

cemitério, acompanhou o cego Retrupé às consolações. Vocês, 

distantemente, ainda a odiavam? (Rosa, 2001a, p. 186) 

 

Em “A Benfazeja”, a morte do cego Retrupé, ocorrida no “decorrer das trevas”, é 

atribuída às mãos assassinas da sinistra Mula-Marmela, embora sob o questionamento do 

narrador que parece contestar essa acusação, sempre descobrindo nos atos da Marmela 

benefícios para a população “que nela viam uma bruxa sem serventia” (Galvão, 1997, p. 35). 

Assim, conforme Walnice Nogueira Galvão, a personagem vai sendo assimilada ao bode 

expiatório, que carrega nas costas os males de todos, concepção importante para as possíveis 

origens da tragédia, que roteiriza sua expulsão”. Desse modo, diz ainda Walnice Galvão, o 

conto envereda pela perquirição das “turvas relações entre indivíduo e norma coletiva” 

(Galvão, 1997, p. 35). O narrador, ao final do conto, reforça a persuasão em prol da benfazeja, 

bem como a própria difusão da estória da Mula-Marmela, talvez assim para enfatizar uma 

desconstrução do maniqueísmo bem/mal, e ainda para ressaltar a relatividade de valores que 

influenciem julgamentos dos indivíduos: 

 

E ela ia se indo, amargã, sem ter de se despedir de ninguém, tropeçante e 

cansada. Sem lhe oferecer ao menos qualquer espontânea esmola, vocês a 

viram partir: o que figurava a expedição do bode ― seu expiar. Feia, furtiva, 

lupina, tão magra. Vocês, de seus decretantes corações, a expulsavam. 

Agora, não vão sair a procurar-lhe o corpo morto, para, contritos, enterrá-lo, 

em festa e pranto, em preito? Não será custoso achá-lo, por aí, caído, nem 

légua adiante. Ela ia para qualquer longe, ia longamente, ardente, a só e só, 

tinha finas pernas de andar, andar. É caso, o que agora direi. E, nunca se 

esqueçam, tomem na lembrança, narrem aos seus filhos, havidos ou 

vindouros, o que vocês viram com esses seus olhos terrivorosos, e não 

souberam impedir, nem compreender, nem agraciar. De como, quando ia a 

partir, ela avistou aquele um cachorro morto, abandonado e meio já podre, 

na ponta-da-rua, e pegou-o às costas, o foi levando ― se para livrar o 

logradouro e lugar de sua pestilência perigosa, se para piedade de dar-lhe 

cova em terra, se para com ele ter com quem ou quê se abraçar, na hora de 

sua grande morte solitária? Pensem, meditem nela, entanto. (Rosa, 2001a, p. 

186-187) 

 

A experiência da morte, tão significativa no conto em questão, remete novamente a 

Walter Benjamin, para quem “A morte é a sanção de tudo o que o narrador pode contar. É da 

morte que ele deriva sua autoridade” (Benjamin, 1993, p. 208), pois, em “A Benfazeja”, o 

enredo desenvolve-se a partir da morte de Munbungo, sucedida pela de Retrupé e finaliza com 
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a descrição do cachorro morto sendo carregado nas costas da Mula-Marmela. A morte então 

marca a passagem do tempo na estória, ou seja, o girar sem descanso da roda da vida. 

Ademais, o episódio do cachorro morto tanto pode sugerir a epifania, a súbita revelação em 

que a personagem percebe que o destino reservara-lhe a contínua sina de carregar um fardo, 

como pode sugerir uma condenação (um martírio para expiar sua culpa), pois, de acordo com 

Herder Lexikon (2004, p. 44), carregar cães já foi considerado uma pena infamante em 

tempos remotos. O texto não apresenta justificativas para esse ato e assim, sem explicações, 

sobram espaços que possibilitam reflexões para buscar a verdade, a alétheia da Mula-

Marmela, conforme aconselha o narrador: “Pensem, meditem nela, entanto”. Além disso, o 

narrador, como detentor da sabedoria, dirige-se aos leitores, num insistente reforço ao ato de 

contar: “E nunca se esqueçam, tomem na lembrança, narrem aos seus filhos, havidos ou 

vindouros”. A arte da narrativa, conforme Benjamin, está em evitar explicações, como 

observa-se em O narrador; considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, no relato da 

história contada por Heródoto, primeiro narrador grego, em que não há uma explicação única, 

deixando espaços intencionais para que o leitor seja também autor. Benjamin expõe que no 

capítulo XIV das Histórias de Heródoto encontra-se um relato muito instrutivo, cujo tema é 

Psammenit: 

 

Quando o rei egípcio Psammenit foi derrotado e reduzido ao cativeiro pelo 

rei persa Cambises, este resolveu humilhar seu cativo. Deu ordens para que 

Psammenit fosse posto na rua em que passaria o cortejo triunfal dos persas. 

Organizou esse cortejo de modo que o prisioneiro pudesse ver sua filha 

degradada à condição de criada, indo ao poço com um jarro para buscar 

água. Enquanto todos os egípcios se lamentavam com esse espetáculo, 

Psammenit ficou silencioso e imóvel, com os olhos no chão; e, quando logo 

em seguida viu seu filho, caminhando no cortejo para ser executado, 

continuou imóvel. Mas, quando viu um dos seus servidores, um velho 

miserável, na fila dos cativos, golpeou a cabeça com os punhos e mostrou os 

sinais do mais profundo desespero. (Benjamin, 1993, p. 203-204) 

 

Segundo Benjamin, essa história ensina o que é a verdadeira narrativa, pois, em um 

relato seco, Heródoto não explica nada, mas, depois de tanto tempo, essa história ainda é 

capaz de suscitar espanto e levar a reflexões que procurem compreender o comportamento de 

Psammenit, assemelhando-se assim às “sementes de trigo que durante milhares de anos 

ficaram fechadas hermeticamente nas câmaras das pirâmides e que conservam até hoje suas 

forças germinativas” (Benjamin, 1993, p. 204). Analogamente ao relato de Heródoto, a estória 

da Mula-Marmela é provocativa e não se consegue dar a ela um ponto final ou uma 

explicação para seus atos. Outrossim, segundo Heloísa Vilhena de Araujo, “A Mula-Marmela 
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não tem nome porque é a figuração da morte, daquela que não dá à luz, daquela que também 

não tem identidade, desconhecida, temida, mas benfazeja ao vir à luz nos limites do lugarejo, 

ao manter a vida dos mortais dentro de seus limites, ao protegê-los dos excessos” (Araujo, 

1998, p. 174). Conforme ainda Heloísa Vilhena de Araujo, “A falta, a cegueira, o ser 

incompleto do Mumbungo e do Retrupé, que não alcançam o âmbito do homem humano, só 

poderiam ser ultrapassados com a consciência da mortalidade própria, com a meditação sobre 

a morte” (Araujo, 1998, p. 174). 

“A Benfazeja” leva o leitor a formar suas próprias impressões da estória a partir das 

reminiscências do narrador (que também é personagem) e assim compor ou recompor essa 

trama, em que as más ações se colocam a serviço do bem, situação expressa no conflitante 

diálogo estabelecido entre o narrador e a comunidade, culminando no desprezo da 

coletividade e no exílio da Mula-Marmela, atitudes que, como no caso de Psammenit, não 

apresentam explicações, e assim deixam as explicações reverberando em aberto, pois, como 

diz o texto de Rosa a respeito da sina da Marmela, “Em volta de nós, o que há, é a sombra 

mais fechada ― coisas gerais” (Rosa, 2001a, p. 180). 
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4 FLAUSINA 

 

VESTIDA DE FLORES 

Atente-se também para Flausina, do conto “Esses Lopes”, em Tutaméia, protagonista e 

narradora a quem cabe defender sua própria estória. Conta que, ainda mocinha, tem sua 

inocência deflorada por Zé Lopes, o primeiro, “o pior, rompente sedutor”. Três outros homens 

dessa mesma família posteriormente também se impõem em seu destino: Sertório, Nicão e 

Sorocabano. “Mas, primeiro, os outros obram a história da gente”, diz Flausina, revendo 

como se tornou cativa dos Lopes. Contudo, ela aprende com o sofrimento a tirar proveito das 

circunstâncias e então o motivo de suas dores torna-se o meio de dominar essa situação. 

Assim, sem culpa, Flausina favorece a morte de todos os membros do clã que seguidamente 

disputavam sua posse, pois se tornara “cria de cobra”. Porém, tudo ocorre sob uma visão bem 

humorada, sarcástica, em que o leitor sente-se mesmo aliviado com a desforra da personagem 

e pode-se até dizer que nos Lopes o rosto da morte assume um outro aspecto. Enfim liberta, 

Flausina encontra o amor, regalo que se opõe a toda dor de outrora, a qual ainda assim é 

marca de saudades: “Eu, um dia, fui já muito menininha...” (Rosa, 1979, p. 48). 

Tutaméia, último livro publicado por Guimarães Rosa, em 1967, apenas alguns meses 

antes de sua morte (considerado pela crítica especializada como fundamental para a 

interpretação da obra rosiana), é composto de quatro prefácios e quarenta estórias curtas, 

extensão imposta, segundo Paulo Rónai, pela revista Pulso, semanário médico em que a 

maioria ou todos os textos foram publicados. Conforme Rónai, esses contos são “romances 

em potencial, comprimidos ao máximo” (Rosa, 1979, p. 197), o que leva o leitor a quarenta 

vezes “embrenhar-se em novas veredas, entrever perspectivas cambiantes por trás do 

emaranhado de outros tantos silvados” (Rosa, 1979, p. 198). Diz ainda Rónai: 

 

Estonteado pela multiplicidade dos temas, a polifonia dos tons, o formigar de 

caracteres, o fervilhar de motivos, o leitor naturalmente há de, no fim do 

volume, tentar uma classificação das narrativas. É provável que a ordem 

alfabética de sua colocação dentro do livro seja apenas um despistamento e 

que a sucessão delas obedeça a intenções ocultas. Uma destas será 

provavelmente a alternância, pois nunca duas peças semelhantes se seguem. 

A instantâneos mal-esboçados de estados de alma sucedem densas 

microbiografias; a patéticos atos de drama rápidas cenas divertidas; 

incidentes banais do dia-a-dia alternam com episódios lírico-fantásticos. 

(Rosa, 1979, p.199) 

 

Desse modo, completa Rónai, essa estórias germinam dentro da memória, 

“confirmando a vitória do romancista dentro de um gênero menor”. Então, “cada qual 
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descobrirá dentro das quarenta estórias a sua, a que mais lhe desencadeia a imaginação”. 

Rónai cita as duas que mais o subjugaram “pela sua condensação”, “dois romances em 

embrião que fazem descortinar os horizontes mais amplos”. Uma delas é “Esses Lopes”, obra-

prima que assegura a Rosa “uma posição excepcional” e me conduz a refletir sobre como o 

bem e o mal dispõem-se na trajetória de Flausina, que passa de vítima a algoz dos tirânicos 

Lopes, numa ambivalência que deve ser observada em seu suprassenso. 

Aletria e hermenêutica é o prefácio que antecede as quatorze primeiras estórias de 

Tutaméia, dentre as quais está “Esses Lopes”. No índice que abre o livro, Tutaméia tem como 

subtítulo Terceiras Estórias, e como epígrafe um trecho de Schopenhauer que Rosa utiliza 

como forma de orientar o olhar para seus contos: “Daí, pois, como já se disse, exigir a 

primeira leitura paciência, fundada em certeza de que, na segunda, muita coisa, ou tudo, se 

entenderá sob luz inteiramente nova”. Ao final do livro, há um índice de releitura, em que os 

prefácios, diferenciando-se da página inicial, encontram-se separados dos contos, bem como, 

Tutaméia passa então a subtítulo de Terceiras Estórias, e outras palavras de Schopenhauer 

parecem reforçar o teor da primeira epígrafe: “Já a construção, orgânica e não emendada, do 

conjunto, terá feito necessário por vezes ler-se duas vezes a mesma passagem”. Conforme 

explica Paulo Rónai, os prefácios que à primeira vista podem ser lidos como estórias, “hão de 

revelar uma mensagem”:  

 

Assim ‘Aletria e Hermenêutica’ é pequena antologia de anedotas que versam 

o absurdo; mas é, outrossim, uma definição de ‘estória’ no sentido 

especificamente guimarães-rosiano, constante de mostruário e teoria que se 

completam. Começando por propor uma classificação dos subgêneros do 

conto, limita-se o autor a apontar germes de conto nas ‘anedotas de 

abstração’, isto é, nas quais a expressão verbal acena a realidades 

inconcebíveis pelo intelecto. Suas estórias, portanto, são ‘anedóticas’ na 

medida em que certas anedotas refletem, sem querer, ‘a coerência do 

mistério geral que nos envolve e cria’ e faz entrever o supra-senso das 

coisas’. (Rosa, 1979, p. 195) 

 

Retorne-se então a Flausina, que inicia sua narrativa (ou o relato de sua travessia) no 

tempo presente, renegando seus antigos algozes: 

 

Má gente, de má paz; deles, quero distantes léguas. Mesmo de meus filhos, 

os três. Livre, por velha nem revogada não me dou, idade é a qualidade. 

Amo um homem, ele vive de admirar meus bons préstimos, boca cheia 

d’água. Meu gosto agora é ser feliz, em uso, no sofrer e no regalo. Quero 

falar alto. Lopes nenhum me venha, que às dentadas escorraço. Ainda achei 

o fundo do meu coração. A maior prenda, que há, é ser virgem. 

 Mas, primeiro, os outros obram a estória da gente. (Rosa, 1979, p. 45)  
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Esse excerto é o início de um implícito diálogo que a personagem parece entabular 

com um oculto interlocutor (ou com o próprio leitor), ao modo do discurso riobaldiano do 

Grande sertão. Contudo, é sob o ponto de vista feminino que essa história é construída, 

mostrando uma sociedade ambientada no arcaico sertão brasileiro, certamente mineiro, 

cenário peculiar das narrativas rosianas, o que por certo agrava ainda mais os rígidos valores 

masculinos que aprisionaram Flausina, caracterizados no poder e na violência dos Lopes, que 

destroem os sonhos de menina da personagem. No tempo presente sob o qual se inicia a 

narrativa, a personagem, já liberta do seu cativeiro, quer “falar alto”, ter voz no universo 

patriarcal masculino, ao qual respondera também com violência. Mesmo depois de encontrar 

o fundo do seu coração, Flausina lamenta a virgindade perdida. 

Cedida aos Lopes devido a pobreza de seus pais, a personagem perde sua maior 

“prenda”, a virgindade, estado de pureza ditador de comportamentos castos à condição 

feminina, sobretudo à sertaneja mineira, prisioneira de rígidos preceitos morais. A 

desvalorização dos ritos simbólicos do casamento, bem como das práticas que o antecedem, 

ocasionam o lamento de Flausina, para quem, conforme explica Cleusa Passos, menos que 

resguardar a instituição do casamento, “oculta a ausência de um ritual de iniciação à 

sexualidade, vinculado à impossibilidade de escolha objetal” (Passos, 2000, p. 210). 

 

Eu era menina, me via vestida de flores. Só que o que mais cedo reponta é a 

pobreza. Me valia ter pai e mãe, sendo órfã de dinheiro? Mocinha fiquei, 

sem da inocência me destruir, tirava junto cantigas de roda e modinhas de 

sentimento. Eu queria me chamar Maria Miss, reprovo meu nome, de 

Flausina. (Rosa, 1979, p. 45) 

 

O trecho acima expõe com que cuidados Flausina preservou sua castidade, sonhando 

alcançar uma vida melhor, que na miséria do sertão obteria por meio de um matrimônio para o 

qual levaria como dote beleza e integridade. Assim, queria se chamar Maria Miss, o que já 

demonstra a recusa da protagonista em aceitar a dominação a qual seria submetida pela 

voracidade lupina dos Lopes, cujo patronímico remete à figura do lobo, animal que guarda 

simbolicamente o emblema do mal. Já o antropônimo Flausina remete a flor, “(‘florzinha’ / 

frozinha / frauzinha?), conforme expõe Cleusa Passos, simbolizando ainda a beleza feminina, 

bem como a abnegação passiva e a humildade” (Lexikon, 2004, p. 98), enquanto que no nome 

Maria Miss, segundo Passos, encontra-se a revelação do desejo da personagem, “Maria e Miss 

condensam aspectos ‘reais’ e imaginários de um tempo longínquo e irrecuperável: menina 

humilde (‘Maria’), intocada (‘senhorita / miss’) e nomeadamente bela (‘miss’)” (Passos, 2000, 

p. 213-214). Entre Flausina e Maria Miss, permeia o humor rosiano, nessa estória que parece 
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espelhar uma anedota de abstração, cujo significado, em “Aletria e Hermenêutica”, o autor 

procura esclarecer: 

 

Serão essas  as com alguma coisa excepta  as de pronta valia no que 

aqui se quer tirar: seja, o leite que a vaca não prometeu. Talvez porque mais 

direto colindem com o não-senso, a ele afins; e o não-senso, crê-se, reflete 

por um triz a coerência do mistério geral, que nos envolve e cria. A vida 

também é para ser lida.Não literalmente, mas em seu supra-senso. E a gente, 

por enquanto, só a lê por tortas linhas. Está-se a achar que se ri. Veja-se 

Platão, que nos dá o ‘Mito da Caverna’. (Rosa, 1979, p. 3 - 4)  

 

Nesse aspecto, uma correlação com a análise de Antoine Compagnon, em O Demônio 

da Teoria: literatura e senso comum, pode ajudar a compreender as estratégias da escritura de 

Guimarães Rosa. Refletindo sobre os elementos fundamentais da literatura e ao mesmo tempo 

sobre os pressupostos de toda pesquisa literária, Compagnon oferece os fundamentos de uma 

consciência histórica da literatura, tentando constantemente despertar a vigilância do leitor, 

inquietá-lo em suas certezas. O crítico francês ressalta que o objetivo da teoria é contestar o 

senso comum, configurando-o como uma série de ilusões. Outrossim, ao final de suas 

considerações, destaca que não advogou a causa de uma teoria, mas a crítica a todas as 

teorias, inclusive ao senso comum, já que “a perplexidade é a única moral literária”. 

Perplexidade é o que constantemente arrebata o leitor rosiano, como exemplificam as estórias 

de Tutaméia. Ademais, as constantes alternâncias temporais do conto “Esses Lopes”, ora em 

estudo, condicionam uma maior atenção do leitor em relação à estória de Flausina. Conforme 

Compagnon, “a paixão do livro é também a ação de lê-lo”. Desse modo, se faz valiosa a 

observação do seguinte trecho de O Demônio da Teoria, que de certo modo também alude à 

leitura e releitura prescrita nas epígrafes de Tutaméia: 

 

Em todo o caso, as normas e os valores do leitor são modificados pela 

experiência da leitura. Quando lemos, nossa expectativa é função do que nós 

já lemos  não somente no texto que lemos, mas em outros textos , e os 

acontecimentos imprevistos que encontramos no decorrer de nossa leitura 

obrigam-nos a reformular nossas expectativas e a reinterpretar o que já 

lemos, tudo o que já lemos até aqui nesse texto e em outros. A leitura 

procede, pois, em duas direções ao mesmo tempo, para frente e para trás, 

sendo que um critério de coerência existe no princípio da pesquisa do 

sentido e das revisões contínuas pelas quais a leitura garante uma 

significação totalizante à nossa experiência. (Compagnon, 2006, p. 148-149) 

 

Flausina em sua pretensa submissão aos Lopes dissimula as artimanhas com as quais 

consegue vingar-se dos seus opressores, numa inversão de papéis que a torna senhora de si 
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mesma, quebrando assim estereótipos nessa estória em que o tom cômico parece ser o 

caminho para, como diz Rosa, escanchar os planos da lógica, “propondo-nos realidade 

superior e dimensões para mágicos novos sistemas de pensamento” (Rosa, 1979, p.3). 

Conforme Eduardo Portella, “Guimarães Rosa questiona o homem ao nível do ser, e a sua 

trágica denúncia (‘o que mais cedo reponta é a pobreza’: pág. 45) esconde-se silenciosamente 

na pele das palavras” (Portella, 1991, p. 200), como traduzem os excertos a seguir: 

 

Deus me deu essa pintinha preta na alvura do queixo  linda eu era até a 

remirar minha cara na gamela dos porcos, na lavagem. E veio aquele, Lopes, 

chapéu grandão, aba desabada. Nenhum presta; mas esse, Zé, o pior, 

rompente sedutor. Me olhava: aí eu espiada e enxergada, no ter de me 

estremecer. 

A cavalo ele passava, por frente de casa, meu pai e minha mãe saudavam, 

soturnos de outro jeito. Esses Lopes, raça, vieram de outra ribeira, tudo 

adquiriam ou tomavam; não fosse Deus, e até hoje mandavam aqui, donos. A 

gente tem é de ser miúda, mansa, feito botão de flor. Mãe e pai não deram 

para punir por mim. (Rosa, 1979, p. 45) 

 

Revivenciando sua estória, Flausina assume sua aversão aos Lopes, que destruíram a 

imagem de menina, inocente e linda, mesmo que, na pobreza, o reflexo de sua beleza ela 

colhesse “na gamela dos porcos, na lavagem”. Cleusa Passos diz que “Flausina-menina 

visualiza sua imagem-virtual, percebendo-a íntegra e perfeita, casta e bela, qualidades 

constitutivas da nostálgica cena que a fascinará vida a fora” (Passos, 2000, p. 213). Até que 

veio “aquele, Lopes”, “o pior, rompente sedutor”, cujo olhar de cobiça proporcionara a 

Flausina, ainda débil florzinha, o estremecer de se sentir espiada e enxergada. Através do 

demonstrativo “esses”, Flausina impõe um distanciamento aos Lopes, antigos senhores do seu 

corpo, mas não do seu ânimo, e, contraditoriamente, cita Deus como provedor do extermínio 

desses tiranos, quando tal façanha coube a ela própria. Astuciosamente a personagem se 

armara: “A gente tem é de ser miúda, mansa, feito botão de flor”. Não por acaso, como bem 

identifica Heloisa Vilhena de Araújo, ao final do conto, “há a imagem da coruja, símbolo de 

Palas Atena, deusa da sabedoria, símbolo de Sapientia, graça que introduz o espírito” (Araujo, 

2001, p. 181). 

Embora, segundo a escala de Compagnon, para esclarecer uma passagem obscura de 

um texto, deve-se preferir “uma outra passagem do mesmo texto, ou, na falta desta, uma 

passagem de um outro texto do mesmo autor, ou por fim, uma passagem  de um texto de um 

autor diferente” (Compagnon, 2006, p. 71), busquei similaridades do hermético texto rosiano 

com a obra Crônica de uma morte anunciada, de Gabriel García Márquez,  a qual argumenta 

sobre o sistema patriarcal, sobretudo no que diz respeito ao tema da honra. Desse modo, 
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podem ser observados aspectos culturais dessas estórias, nas quais espaço e tempo estão em 

questão, bem como ainda um resgate do valor da memória.  

O romance de Gabriel García Márquez, datado de 1981, recria de forma extraordinária 

as horas que precedem a morte do protagonista da história, Santiago Nassar, vítima de 

vindita
1
. Embora o desfecho seja antecipado no início da narrativa, à semelhança da estória 

narrada por Flausina, a tensão se mantém por toda a Crônica, cujo final não é catártico, mas 

induz a um questionamento do ambiente narrado, possibilitando assim, por meio da literatura 

um conhecimento desse tempo. 

Tentando recompor, com “tantos estilhaços dispersos, o espelho quebrado da 

memória” (Márquez, 1985, p. 13), o narrador expende sobre o derradeiro dia de vida de 

Santiago, bem como a respeito dos acontecimentos advindos em consequência disso. Como 

constato no artigo citado, apesar de Santiago manter-se em destaque por quase todo o 

romance como a vítima inocentemente imolada, o noivo enganado e a noiva compelida a um 

casamento indesejado são também sacrificados por opiniões preconcebidas, as quais são 

determinantes para o desencontro amoroso. Os assuntos de honra que motivam a vingança são 

característicos da primazia do homem e da consequente subjugação da mulher, expressa na 

figura de Ângela, cujo celestial nome parece evocar a pureza pretendida pelo noivo e exigida 

pela família dela. No patriarcalismo, analisado nesse estudo sob a perspectiva de uma 

sociedade em que o sexo feminino encontra-se em uma condição inferior, os senhores 

dispõem-se como os donos da casa e das mulheres da casa, esposa ou servas, situação que não 

é representativa de uma cultura latina, mas remonta a tempos bíblicos. 

Assim, penso que concomitantemente aos indícios temporais e geográficos da novela 

de García Márquez, os acontecimentos da estória rosiana dos Lopes que dão origem à trama e 

mostram um contexto revelador de um obsoleto patriarcalismo, podem estar associados a um 

discurso de poder que modos de produção e sistemas de expropriação estabeleceram nos 

territórios latino-americanos em séculos de exploração e colonização, situação descrita 

brilhantemente por Eduardo Galeano no livro As veias abertas da América Latina. 

Analogamente à situação feminina no patriarcado, a América Latina submeteu-se aos 

mecanismos de poder, inicialmente europeu e posteriormente norte-americano, e desse modo 

também foi violentada, reduzindo-se a objeto da dominação alheia, realidade que ainda nos 

dias atuais exibe resquícios que precisam ser corrigidos sob vários aspectos: sociais, políticos 

e econômicos. 

                                                 
1
 Conforme analisei no artigo “Memorável praça de acontecimentos” (Revista eletrônica dEsEnrEdoS, mai/jun 

2011) 
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Aos pedacinhos, me alembro. 

Mal com dilato para chorar, eu queria enxoval, ao menos, feito as outras, 

ilusão de noivado. Tive algum? Cortesias nem igreja. O homem me pegou, 

com quentes mãos e curtos braços, me levou para uma casa, para a cama 

dele. Mais aprendi lição de ter juízo. Calei muitos prantos. Aguentei aquele 

caso corporal. (Rosa, 1979, p. 45) 

 

Nas recordações de Flausina há o desconsolo pela falta das práticas tradicionais 

anteriores ao casamento, ao menos uma “ilusão de noivado”. Conforme expõe Cleusa Passos, 

Zé, o “pior” dos Lopes, domina Flausina pela força bruta, “sem as artimanhas da conquista” 

(Passos, 2000, p. 216). Assim, violada, Flausina, dissimula o asco fingindo aceitar o 

“rompente sedutor”, a quem se refere ainda como o das “quentes mãos e curtos braços, sob os 

quais cala seus prantos. Outrossim, a respeito desse episódio diz Cleusa Passos no artigo “O 

arremedo e a letra”: 

 

A memória da narradora seleciona impressões sugestivas do intolerável 

toque físico por meio dessa contiguidade metonímica cuja função é, ainda, 

sustentar as metáforas encobridoras do pudor. A falta de preparação formal 

para o ato, sua rispidez e erotismo transferem-se veladamente para os 

adjetivos ‘curtos’ e ‘quentes’ qualificativos de ‘braços’ e ‘mãos’. Logo, a 

fragmentação de Zé Lopes camufla, além do recato, a recusa de Flausina em 

reconhecer no corpo do outro o desejo que ele contém. (Passos, 1999, p. 53) 

 

Para Comte-Sponville o erotismo se encontra “na arte de desejar e de fazer desejar” 

(Sponville, 2003, p. 198), arte negada a Flausina, que não pôde escolher com quem desfrutar 

o amor. Como diz ainda Sponville, “a carne é triste quando o prazer do corpo não regozija 

também a alma: quando se faz amor, por exemplo sem nem mesmo amar fazê-lo” (Sponville, 

2003, p. 30). Outra definição que o verbete Amor do Dicionário Filosófico de Sponville 

fornece vem de Platão, em O Banquete, para quem o amor é desejo, e o desejo é carência, 

situação que analogamente pode ser observada na Flausina ainda mocinha, a desejar o que não 

tinha e o que não era. Atente-se para o fato de que “Esses Lopes” é um dos contos prefaciados 

por “Aletria e Hermenêutica”, o qual, conforme avalia Vera Novis, “propõe a retomada da 

visão platônica, presente em toda a obra rosiana, da realidade concreta como sombra de outra 

realidade maior, a realidade incorpórea, transcendental, do mundo das ideias” (Novis, 1989, p. 

25). 

Na verdade, como bem analisa Heloisa Vilhena de Araujo, entre Flausina e seu 

primeiro sedutor não houve amor, “só o desejo sem freios e imediato, corporal, de Zé Lopes” 

(Araujo, 2001, p.178). Assim, Flausina tem suas ilusões destruídas pelo poder de Zé Lopes 
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que a retira da casa de seus pais, impotentes para “punir” por ela. Contudo, a personagem 

procurou alterar sua história de vida através de uma aparente submissão à dominação que lhe 

fora imposta, justificando em sua narrativa a vingança ardilosamente articulada, com a qual 

ultrapassa as vilanias sofridas:  

 

Fiz que quis: saquei malinas lábias. Por sopro do demo, se vê, uns homens 

caçam é mesmo isso, que inventam. Esses Lopes!  com eles, nenhum 

capim, nenhum leite. Falei, quando dinheiro me deu, afetando ser bondoso: 

 ‘Eu tinha três vinténs, agora tenho quatro...’ Contentado ele ficou, não 

sabia que eu estava abrindo e medindo. (Rosa, 1979, p. 46). 

 

Como forma de atestar inocência nos atos que engendrara para eliminar seus 

opressores, Flausina diz que “uns homens caçam é mesmo isso, que inventam”. Então, 

astuciosamente, “abrindo e medindo’, a personagem vai mudando a rota de seu destino, numa 

metamorfose que a torna de caça a caçadora. Embora a fala de Flausina afirme alegria no 

modo como se desfez dos Lopes, é possível uma outra leitura dos seus sentimentos, os quais, 

ambivalentemente,  parecem guardar além do riso, a dor, como se verifica ao fim da estória, 

quando a personagem confessa não dar conta da questão das saudades,  que muito lhe pesam 

em seu recordar. Porem, ao contar sua estória, a narradora aparenta querer convencer o 

narratário  com a sua lábia, ou melhor, do modo como suas “malinas lábias”  foram valiosas 

em sua ascensão social, mesmo que isso,  conforme se constata ao final, resultasse no “nada 

residual”, que ironicamente Rosa expõe no prefácio “Aletria e Hermenêutica”.  

Mas, por ora, voltemos à trajetória de Flausina, que deitada, “achava o somenos do 

mundo, camisolas do demônio”. Inicialmente tratou de burlar a vigilância de Zé Lopes que 

botou uma “preta magra”, Si-Ana, para vigiá-la, tomando-a como “madrinha” e “comadre”, a 

fim de emgabelá-la, “por artes de conta”. “Regi de alisar por fora a vida”, diz a personagem 

na análise de suas artimanhas, às quais atribui como causa o desejo violento e violador do 

homem que a toma da casa de seus pais, ao qual descreve com repugnância:  

 

Ninguém põe ideia nesses casos: de se estar noite inteira em canto de catre, 

com o volume do outro cercando a gente, rombudo, o cheiro, o ressonar, 

qualquer um é alheios abusos. A gente, eu, delicada moça, cativa assim, com 

o abafo daquele, sempre rente, no escuro. Daninhagem, o homem parindo os 

ocultos pensamentos, como um dia come o outro, sei as perversidades que 

roncava? Aquilo tange as canduras de noiva, pega feito doença, para a gente 

em espírito traspassa. Tão certo como eu hoje estou o que nunca fui. Eu 

ficava esprimida mais pequena, na parede minha unha riscava rezas, o querer 

outras larguras. (Rosa, 1979, p. 46) 
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Zé Lopes, caracterizado anteriormente por “um chapéu grandão de aba desabada” 

(cujas terminações, por mim grifadas, guardam identidades fonéticas ao modo de rimas, 

emprestando sonoridade ao texto, o que se repete em outras frases ao longo do conto) é 

lembrado por meio de percepções sensoriais, em expressões como “rombudo”, “cheiro”, 

“ressonar”, a abafar a “delicada moça”, “sempre rente, no escuro”, isso tudo numa espécie de 

lamento erótico carregado do desejo que vitimou a personagem, o que certamente toca o 

leitor, pois, de acordo com Georges Bataille, “toda a atividade do erotismo tem por fim atingir 

o ser no mais íntimo, no ponto onde ficamos sem forças” (Bataille, 2004, p. 28). Em sua obra 

O Erotismo, Bataille indaga: “O que significa o erotismo dos corpos senão a violação do ser 

dos parceiros? Uma violação limítrofe ao limiar da morte? Limítrofe ao ato de matar?”. 

(Bataille, 2004, p. 28). Esse questionamento pode orientar para a leitura do comportamento de 

Flausina, cuja ambígua natureza (no conto em que é visível a dualidade entre morte e desejo) 

espelha duas figuras mitológicas que se opõem: Eros, o deus do amor, princípio da vida, e 

Tânatos, a personificação da morte. Conforme alerta Cleusa Passos, “a moça não se submete 

visceralmente; ela age, às ocultas, contra o poder econômico que dispõe de seus sonhos e 

sexualidade, acabando por inverter a ordem vigente e restabelecendo-se como ‘mulher’ 

desejante” (Passos, 2000, p. 209). Então, no “querer outras larguras”, Flausina buscou as 

letras, pois, para execução dos seus planos, “carecia de ter o bem ler e o escrever, conforme 

escondida” (Rosa, 1979, p. 46). “Esprimida, mais pequena”, na parede do quarto a 

personagem riscava rezas, preces entabuladas na formulação da esperança de se livrar do seu 

opressor. Para isso ia juntando o dinheiro que tirava de Zé Lopes; “portava as escrituras” 

daquele que incautamente lhe enriquecia, sobretudo após o nascimento do filho, o que lhe 

proporcionou toda a confiança do homem, o qual chegou mesmo a mandar embora a preta Si-

Ana, por falso alegado levantado por Flausina: que a negra alcovitasse ela “cedesse vezes 

carnais a outro, Lopes igual  que da vida logo desapareceu, em sistema de não-se-sabe” 

(Rosa, 1979, p. 46). Conforme a análise de Mary Del Priore sobre a condição feminina no 

Brasil Colônia, não tão distante da situação da protagonista rosiana, “Além do respaldo 

afetivo e material, a prole permitia à mulher exercer, dentro do seu lar, um poder e uma 

autoridade que ela raramente dispunha no mais da vida social” (Priore, 1993, p. 17-18). 

Talvez assim explica-se os outros dois filhos, também Lopes, que Flausina posteriormente 

soma à sua descendência. Desse modo, a coragem e a vontade, fundamentadas no desejo de 

sentir e de existir livremente, levam à metamorfose da personagem, pois a menina inocente, 

“vestida de flores”, que queria ser chamada Maria Miss, acaba por se tornar “cria de cobra”.  
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JUSTIÇOSA 

“A literatura é o essencial ou não é nada. O Mal  uma forma penetrante do Mal  

de que ela é a expressão tem para nós, creio eu, o valor soberano. Mas esta concepção não 

impõe a ausência de moral, exige uma ‘hipermoral’” (Bataille, 1989, p.10). Essa declaração 

feita por Georges Bataille no prefácio de seu livro de ensaios A Literatura e o Mal, no qual 

procura destacar o sentido da literatura, expõe um alerta para a concepção de uma literatura 

aberta, pois, conforme expõe o escritor francês, “a literatura é comunicação”, e a 

comunicação impõe a lealdade: “a moral rigorosa, neste aspecto, é dada a partir de 

cumplicidades no conhecimento do Mal, que estabelecem a comunicação intensa” (Bataille, 

1989, p. 10). A personagem Flausina, de “Esses Lopes”, parece trazer, na literariedade de 

Guimarães Rosa, aspectos dessa “hipermoral” de que fala Bataille (análoga à “extramoral” 

nietzschiana), pois Flausina descontrói valores culturais e morais ao proporcionar a morte de 

seus amantes, movida por uma vingança carregada de alegria que a priva de culpa, numa 

espécie de maldade benfazeja, ao menos em benefício próprio, e assim, em voz 

disimuladamente doce narra como ironicamente modificou sua trajetória de vida por meio de 

“málinas lábias”, num arremedo do “sopro do demo” que motivou os Lopes. Similarmente a 

Nietzsche, de quem é leitor, Bataille situa a literatura além do bem e do mal, e, nesse aspecto, 

pode-se observar de que modo a escritura de Rosa, na configuração da personagem Flausina, 

é transgressora, pois, como arte, é detentora de liberdade para isso; liberdade que estabelece 

elo entre a literatura e o mal, conforme se  depreende nas palavras de Bataille: 

 

Revelar na liberdade o Mal está no oposto de uma maneira de pensar 

convencional, conformista e tão geral, que a contestação dela não é 

concebível. Sartre em primeiro lugar negará que a liberdade deva 

necessariamente ser o Mal. Mas ele valoriza a ‘sociedade de produtividade’, 

antes de ter-lhe reconhecido a natureza relativa, portanto, esse valor é 

relativo ao consumo, essencialmente mesmo ao consumo improdutivo, quer 

dizer, à destruição. Se procurarmos a coerência destas representações, 

aparece rápido que a liberdade, mesmo uma vez reservada às relações 

possíveis com o Bem, está, como Blake o disse de Milton, ‘do lado do 

demônio sem o saber’. O lado do Bem é o da submissão, da obediência. A 

liberdade é sempre uma abertura à revolta, e o Bem está ligado ao caráter 

fechado da regra. (Bataille, 1989, p.175-176) 

 

Retornando à estória daquela que queria ser Maria Miss, é possível compreender como 

a desforra de Flausina, ou sua revolta, vai se delineando na narrativa sem constranger o leitor, 

talvez por estar ligada ao riso ou ao estranhamento de suas ações, das quais ela se vangloria: 
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Dito: meio se escuta, dobro se entende. Virei cria de cobra. Na cachaça, 

botava sementes da cabaceira-preta, dosezinhas; no café, cipó timbó e saia-

branca. Só para arrefecer aquela desatada vontade, nem confirmo que seja 

crime. Com o tingui-capeta, um homem se esmera, abranda. Estava já 

amarelinho, feito ovo que ema acabou de pôr. Sem muito custo, morreu. 

Minha vida foi muito fatal. Varri casa, joguei o cisco para a rua, depois do 

enterro. (Rosa, 1979, p. 46-47)  

 

Determinada a obter sua liberdade, Flausina inicia o percurso que vai torná-la de 

dominada a dominadora. É com a manipulação das plantas, milenarmente, e misticamente, 

atribuída ao conhecimento feminino, que ela obtém seus primeiros trunfos: cabaceira-preta, 

cipó-timbó, saia-branca, tingui-capeta, embora vistosas, são trepadeiras e flores dotadas de 

seivas tóxicas, que “sem muito custo” levam Zé Lopes à morte. Conforme Cleusa Passos, 

“metáfora da dissimulação”, as flores representam Flausina na vida e na morte. Assim, 

enfatiza Cleusa Passos, “Uma vez mais, insinuam-se os aspectos ético e estético, ressurgindo 

a ideia segundo a qual a ambiguidade peculiar à sedução a vincula tanto à sexualidade quanto 

à morte” (Passos, 2000, p. 217). Ironicamente a personagem diz que sua vida foi muito 

“fatal”, porém a fatalidade se abateu mesmo foi sobre os Lopes. Provocadora, ela ainda 

emenda: “Varri casa, joguei o cisco para a rua, depois do enterro” (Rosa, 1979, p.47), diz 

como forma de renegar as crendices do sertão que atribuem má sorte a esse ato, pois Flausina 

já tecia sua própria trama. Contudo, os Lopes não lhe davam sossego: 

 

Dois deles, tesos me requerendo, o primo e o irmão do falecido. Mexi em 

vão por me soltar, dessas minhas pintadas feras. Nicão, um, mau me 

emprazou:  ‘Despois da missa de mês, me espera...’ Mas o Sertório, 

senhor, o outro, ouro e punhal em mão, inda antes do sétimo dia já entrava 

por mim a dentro em casa. Padeci com jeito. E o governo da vida? Anos, que 

me foram, de gentil sujeição, custoso que nem guardar chuva em cabaça, 

picar fininho a couve. (Rosa, 1979, p. 47)  

 

A transformação da personagem, de menina ingênua a mulher ardilosa, vai se 

manifestando no texto rosiano, que passa então para uma linguagem mais erótica, marcada 

por expressões que exaltam o desejo sexual, como “tesos”, “entrava por mim a dentro em 

casa”, e ainda a imagem fálica e detentora de poder de Sertório, “ouro e punhal em mão”; 

tudo isso ressalta  um novo comportamento em Flausina, que padece “com jeito”, sob “gentil 

sujeição”, demonstrando assim uma forma (prazerosa?) de manipulação dos Lopes ou de 

domínio da situação. A metamorfose é recurso frequentemente utilizado em obras literárias, 

como por exemplo as transformações que ocorrem em Orlando de Virginia Woolf, como 

também em A Metamorfose, de Franz Kafka. Orlando é o protagonista do livro de Woolf que 
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um dia, ao acordar, descobre que se tornou mulher, quando então sua forma “reunia, ao 

mesmo tempo, a força do homem e a graça da mulher” (Woolf, 1978, p.76); enquanto que no 

enredo kafkiano o leitor é arrebatado já no início da estória, na qual o personagem Gregor 

Samsa ao acordar “encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso” 

(Kafka, 2013, p.7). Ademais, não se pode esquecer da clássica obra de Ovídio, Metamorfoses, 

poema narrativo que inspirou diversas formas artísticas, sobretudo a literatura, e no qual o 

poeta latino faz alusão aos sentimentos decorrentes das mudanças e renovações das coisas e 

dos seres humanos, cujo seguinte excerto, obtido em Convite à Filosofia, de Marilena Chaui, 

pode, analogamente, ser associado à estória de Flausina, no ínterim entre menina “vestida de 

flores” e mulher “justiçosa”:  

 

Não há coisa alguma que persista em todo o Universo. Tudo flui, e tudo só 

apresenta uma imagem passageira. O próprio tempo passa com um 

movimento contínuo, como um rio... O que foi antes já não é, o que não 

tinha sido é, e todo instante é uma coisa nova. Vês a noite, próxima do fim, 

caminhar para o dia, e à claridade do dia suceder a escuridão da noite... Não 

vês as estações do ano se sucederem, imitando as idades de nossa vida? Com 

efeito, a primavera, quando surge, é semelhante à criança nova... a planta 

nova, pouco vigorosa, rebenta em brotos e enche de esperança o agricultor. 

Tudo floresce. O fértil campo resplandece com o colorido das flores, mas 

ainda falta vigor às folhas. Entra, então, a quadra mais forte e vigorosa, o 

verão: é a robusta mocidade, fecunda e ardente. Chega, por sua vez, o 

outono: passou o fervor da mocidade, é a quadra da maturidade, o meio 

termo entre o jovem e o velho; as têmporas embranquecem. Vem, depois, o 

tristonho inverno: é o velho trôpego, cujos cabelos ou caíram como as folhas 

das árvores, ou, os que restaram, estão brancos como a neve dos caminhos. 

Também nossos corpos mudam sempre e sem descanso... E também a 

natureza não descansa e, renovadora, encontra outras formas nas formas das 

coisas. Nada morre no vasto mundo, mas tudo assume aspectos novos e 

variados... todos os seres têm sua origem em outros seres. Existe uma ave a 

que os fenícios chamam de fênix. Não se alimenta de grãos ou ervas, mas 

das lágrimas do incenso e do suco da amônia. Quando completa cinco 

séculos de vida, constrói um ninho no alto de uma grande palmeira, feito de 

folhas de canela, do aromático nardo e da mirra avermelhada. Ali se 

acomoda e termina a vida entre perfumes. De suas cinzas, renasce uma 

pequena fênix, que viverá outros cinco séculos... Assim também é a natureza 

e tudo o que nela existe e persiste. (Chaui, 2005, p. 31)  

 

Embora em parâmetros diferentes de Orlando e Gregor Samsa, a mudança 

comportamental de Flausina acentua-se cada vez mais no desenrolar de sua narrativa, na qual 

conta como acirrou a fúria de Nicão e Sertório, instigando o ciúme nos dois parentes, primo e 

irmão do falecido amante. Indaga irônica, em seu colóquio com o narratário, se deu mesmo 

dois filhos ao Sertório, deixando dúvidas quanto a essa paternidade. Mas afirma que o quanto 

era dele cobrou, passando ligeiro para suas posses, “até honra”. Admite ainda, em sentido 
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erótico: “Experimentei finuras novas  somente em jardim de mim, sozinha. Tomei ar de 

mais donzela” (Rosa, 1979, p. 47), como se, assumindo a posse de seu próprio prazer, 

retomasse a castidade que lhe fora tomada. Munida de sedução engendra um conflito entre os 

Lopes. Para Nicão, a quem havia enviado recados “embebidos em doçuras”, Flausina “Sorria 

debruçada em janela, no bico do beiço, negociável; justiçosa” (Rosa, 1979, p. 47), enquanto a 

Sertório sobravam “os bolsos cheios de calúnias”, o que resulta no enfrentamento dos dois 

homens pela posse da maliciosa mulher: “Nicão morreu sem demora. O Sertório durou, uns 

dias. Inconsolável chorei, conforme os costumes certos, por a piedade de todos: pobre, duas e 

meio três vezes viúva. Na beira do meu terreiro” (Rosa, 1979, p. 47). Segundo Cleusa Passos, 

simulação e desejo constroem o conto. “As problemáticas noção e finalidade de bem e mal 

apresentam-se, aliás, ligadas a esse desejo que aflora  e impulsiona as ações da personagem” 

(Passos, 2000, p. 221). Dar fim aos Lopes não significa para Flausina, “crime ou ruptura dos 

valores e regras sociais”; portanto, em sua alegação quanto ao envenenamento de Zé Lopes, a 

personagem comenta: “nem confirmo que seja crime”. Outrossim, “justiçosa”, cumpre o papel 

de viúva inconsolável, conforme os costumes requeridos pela sociedade, numa ambivalência 

que permite o foco desse estudo, voltado sobretudo à dualidade presente na escritura rosiana. 

De acordo com Heloisa Vilhena de Araujo, Flausina utiliza, para confundir os Lopes, a 

ambiguidade, “introduzida, pela linguagem, num mundo eminentemente opaco, sem sentido, 

cego, corpóreo e inumano” (Araujo, 2001, p.180). Utiliza a possibilidade de ser traiçoeira, que 

lhe é dada pela fala, completa Heloisa, “possibilidade de dizer a verdade e de mentir. Utiliza a 

linguagem contra a vontade cega” (Araujo, 2001, p. 180). Portanto, buscou o conhecimento 

das “letras”, “o bem ler e escrever”, que lhe permite então, no domínio da palavra, “falar 

alto”, bem como, posteriormente, na ficcionalização de sua estória, recuperar o passado, que 

ela insiste em resgatar: 

 

Mas um, mais, porém, ainda me sobrou. Sorocabano Lopes, velhoco, o das 

fortes propriedades. Me viu e me botou na cabeça. Aceitei, de boa graça, ele 

era o aflitinho dos consolos. Eu impondo:  ‘De hoje por diante só muito 

casada!’ Ele, por fervor, concordou  com o que, para homem nessa idade 

inferior, é abotoar botão na casa errada. E, este, bem demais e melhor tratei, 

seu desejo efetuado. 

Por isso, andei quebrando metade da cabeça: dava a ele gordas, temperadas 

comidas, e sem descanso agradadas horas  o sujeito chupado de amores, 

de chuchurro. Tudo o que é bom faz mal e bem. Quem morreu mais foi ele. 

Daí, tudo tanto herdei, até que com nenhum enjoo. (Rosa, 1979, p. 47) 

 

  



94 

 

É possível observar textualmente a mudança da personagem em relação aos Lopes, 

tratados anteriormente com um afastamento marcado pelo demonstrativo esses, seguido por 

expressões de repúdio, que vão incutindo no leitor certa complacência em relação às atitudes 

“justiceiras” de Flausina; dêitico substituído no parágrafo acima citado por este, denotando 

então uma proximidade que parece atenuar-lhe a revolta, embora, paradoxalmente, esta se 

encaminhe também para a eliminação de Sorocabano Lopes, “o das fortes propriedades”, a 

quem Flausina tratou, dissimuladamente, “bem demais”, efetuando seu desejo, mas também 

exigindo casamento. E no excesso dos prazeres das temperadas comidas e das agradadas 

horas sem descanso, Flausina consegue se desvencilhar de mais um Lopes. “Tudo o que é 

bom faz mal e bem”, expõe a ambivalência sarcástica da personagem, que espelha, ela 

mesma, na criativa escritura de Rosa, essa complexa contradição.  

Enfim desforrada com o extermínio dos Lopes, “aqueles”, e o envio dos filhos 

providos de dinheiro para longe, “viajarem gado”, a viúva deixa de porfias com o amor que 

encontrou: “Amo, mesmo. Que podia ser mãe dele, menos me falem, sou de me constar em 

folhinhas e datas?” (Rosa, 1979, p. 48). Desafiadora e desprovida de culpa, Flausina retoma e 

reafirma a fala inicial de seu narrar, quando diz: “Amo um homem, ele vive de admirar meus 

bons préstimos, boca cheia d’água. Meu gosto agora é ser feliz, em uso, no sofrer e no regalo” 

(Rosa, 1979, p.45). Outrossim, a condição de viúva tecida por suas estratégias  a aproximam 

da Mula-Marmela, de “A Benfazeja”, bem como da Maria Mutema, do Grande sertão: 

veredas, as quais também ceifam a vida dos seus maridos, uma em prol da comunidade e a 

outra  no desfrute da maldade pura. Mas, todas, de algum modo, acabam por ter os seus 

delitos eximidos. Abordando o feminino nas estórias rosianas, Cleusa Passos expõe que há 

uma radicalidade que inscreve personagens, como Mutema e Mula, na diferença, “afastando-

as da comunidade”. Explica ainda a literata:  

 

Em linhas gerais, a substituição do princípio do prazer por algo que leva 

‘além dele’ ou a obstinada subversão provocadora de perdas e morte 

reduplica o mistério do feminino (tão discutido em psicanálise), uma vez 

transfigurado pelo literário. Assim, sem o desvendar, resta ao leitor 

submeter-se ao duplo jogo que o mistério encerra: prazer e angústia diante 

do indecifrável (Passos, 2000, p. 226).  

 

O amor de Flausina por um jovem (que lhe dedica um olhar de admiração, diferindo 

assim dos Lopes, por quem foi “espiada e enxergada”) é mais uma faceta de sua resistência a 

padrões de conduta impostos por uma sociedade patriarcal, que certamente atribuiria a esse 

relacionamento um comportamento luxurioso à mulher. Contudo, mas que lascívia, a 
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personagem parece querer apossar-se daquilo que Comte-Sponville estipula como erotismo: 

“a arte de desejar e de fazer desejar, até gozar do desejo mesmo (o seu, o do outro) para obter 

assim uma satisfação mais refinada ou mais duradoura” (Sponville, 2003, p. 198). Na 

verdade, é pelo amor sexual que Flausina empreende sua travessia e alcança a tão esperada 

liberdade, pois embora no início do seu envolvimento com os Lopes isso tenha sido motivo de 

tortura, com o “velhoco” Sorocabano, “o aflitinho dos consolos”, o sexo foi aceito “de boa 

graça”. Essa heroína vanguardista entusiasmou o tradutor italiano de Guimarães Rosa, 

Edoardo Bizzari, que lera “Esses Lopes” na revista Manchete, onde o conto também fora 

publicado: “Gostei muito. Mais ainda gostou do conto minha esposa, Olga Navarro. Aliás, 

pensou que o conto poderia ser levado para o palco, como peça curta com único personagem; 

e faria questão de interpretá-lo.” (Rosa, 2003b, p. 186). Na dualidade dramática e irônica de 

“Esses Lopes”, a protagonista traduz essa teatralidade, que também entusiasmou Rosa para 

uma possível adaptação aos palcos. Conforme esclarece Benedito Nunes no estudo filosófico-

literário acerca de Tutaméia, o clima geral dessa obra rosiana é o da comédia, “mesmo quando 

se mata ou morre”. Diz ainda o pensador: 

 

Tome-se atenção que empregamos o termo comédia no sentido que Suzan 

Langer lhe emprestou, de ritmo dramático favorável à vida e à restauração de 

suas forças. Na comédia, as contradições da ação resolvem-se sem 

sofrimento; refaz-se o equilíbrio comprometido, refazendo-se, por obra de 

espontâneo devir, a continuidade da existência. Na tragédia, vai o 

personagem do estado de plenitude ao de completa carência e de completo 

aniquilamento. É oposto e inverso o ritmo da comédia, que leva da carência 

à plenitude. (Nunes, 1976, p. 204) 

 

Flausina, na ascensão que lhe permite ser dona de si, adverte em relação ao mancebo 

amoroso: “Que em meu corpo ele não mexa fácil. Mas que, por bem de mim, me venham 

filhos, outros modernos e acomodados. Quero o bom-bocado que não fiz, quero gente 

sensível” (Rosa, 1979, p. 48). Como bem lembra Benedito Nunes, “Esses Lopes” é um dos 

contos prefaciados por “Aletria e Hernenêutica”, “penetrante reflexão sobre o humor” que 

focaliza o valor do não-senso, como exemplifica a estória de Flausina, cujo acerto de contas 

desnorteia o senso comum.  Bem e mal, amor e ódio, dor e riso se amalgam na personagem, a 

qual, ainda que livre dos seus opressores, lamenta o tempo passado: “De que me adianta estar 

remediada e entendida, se não dou conta de questão das saudades? Eu, um dia, fui já muito 

menininha...” ( Rosa 1979, p. 48). A inversão de papéis sofrida por Flausina em relação aos 

seus lupinos agressores pode ser então melhor visualizada retornando-se ao parágrafo inicial 

do conto, quando no tempo presente ela afirma: “Lopes nenhum me venha que às dentadas 
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escorraço”. Contudo, na ambiguidade de loba voraz que não descarta as saudades da pureza 

perdida, sobressai-se o “falar alto”, disposto na sagacidade da heroína que no curto conto de 

Guimarães Rosa transcende o senso comum, pois como antecipa o autor no prefácio “Aletria e 

hermenêutica, “A estória não quer ser história. A estória, em rigor, deve ser contra a História. 

A estória, às vezes, quer-se um pouco parecida à anedota” (Rosa, 1979, p. 3). 
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5 O IAUARETÊ 

 

SERTÃO BRUTO, TAPUITAMA 

Guimarães Rosa expõe no conto “Meu tio o Iauaretê” uma linguagem complexa em 

que significantes e significados vão pouco a pouco revelando o narrador da história, outrora 

matador de onças, que aos poucos evidencia a convicção de ser ele próprio uma onça. Nesse 

aspecto o conto induz a uma temática social em confronto com a exuberância do mundo 

natural, isso expresso em um registro lírico, que situa a linguagem ao nível da oralidade, no 

intuito, talvez, de reproduzir o som, ou melhor, a voz do onceiro em meio às condições em 

que vive.  Nesse conto, à semelhança do romance rosiano Grande sertão:veredas, destaca-se 

primordialmente a fala do personagem principal, através de um monólogo relatado por um 

discurso direto (iniciado nas duas narrativas por um travessão) que se assemelha a um longo 

depoimento, ou uma conversa na qual perguntas e respostas revelam apenas a voz do narrador 

em um contínuo responder-perguntar, onde as perguntas subentendidas sugerem que o herói-

narrador está sendo interrogado pelo possível interlocutor oculto. 

Assim, Guimarães Rosa, em “Meu tio o Iauaretê”, subverte a formalidade da língua no 

léxico, na morfologia e na sintaxe, como em Grande sertão, e exibe no texto uma linguagem 

peculiar ao narrador-personagem (o matador de onças), caracterizada também por vocábulos 

arcaicos, populares e terminações afetivas (como “foguinho”, “cachacinha”, “matinho”), além 

de palavras específicas ao ambiente indígena do protagonista da história. Conforme expõe 

Haroldo de Campos no ensaio “A linguagem do Iauaretê”, no conto em questão Rosa 

empreende uma “revolução da palavra”. Ademais, “não é a história que cede o primeiro plano 

à palavra, mas a palavra que, ao irromper em primeiro plano, configura o personagem e a 

ação, devolvendo a estória” (Campos, 1991, p. 575-576). Segundo ainda Haroldo de Campos, 

“um procedimento prevalece, com função não apenas estilística mas fabulativa: a tupinização, 

a intervalos, da linguagem” (Campos, 1991, p. 576). Tanto o “iauaretê” ou jaguaretê (onça 

verdadeira, jaguar, em tupi) que dá título à obra, quanto o “nhem”, “nhenhem”, frequentes na 

narrativa, os quais insinuam uma indagação e parecem marcar a continuidade do diálogo, mas 

que, na verdade, como esclarece Haroldo de Campos, significam simplesmente “falar”, são 

exemplos dos muitos vocábulos do idioma indígena no texto. Outrossim, é necessário relatar 

que, por vezes, ocorre uma regressão a estruturas mínimas da linguagem, expressando fatos 

que não são relatados de forma linear, mas a custa de acontecimentos passados que vão sendo 

rememorados pelo onceiro, levando a imagens que permitem a construção do primitivo 

caçador de onças em meio à mata sertaneja. 
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Essa inusitada composição literária, que surpreende não só pelo vocabulário como 

pelo tema e valor poético, foi publicada primeiramente no número 25 da revista Senhor, em 

março de 1961. Contudo, sua escritura é anterior ao Grande sertão: veredas, “segundo 

anotação manuscrita do autor, constante do original datilografado”, conforme registra Paulo 

Rónai, na introdução a Estas Estórias, no qual o conto foi incluído, compondo um conjunto 

de oito novelas editadas como livro póstumo, em 1969, muitos anos após o lançamento do 

Grande sertão em 1956. A obra explana o encontro de Tonho Tigreiro, matuto filho de branco 

com índia, incumbido de “desonçar” um território vazio dos gerais, com um forasteiro que 

aparentemente está perdido na floresta e procura abrigo na tapera do bugre. Este, motivado 

pela cachaça do visitante, conta no espaço de uma noite sua história, na qual fala 

constantemente sobre as onças da região, revelando um grande conhecimento sobre esse 

assunto. Então, gradativamente, o interlocutor (e com ele o leitor) vai pressentindo a 

transformação do narrador em onça, numa metamorfose que se dá sobretudo através da 

linguagem. Por fim, o índio tendo transgredido os costumes da sociedade humana mergulha 

definitivamente no mundo natural, em que a palavra é silenciada pela mão do homem 

civilizado, pois o visitante, temendo o homem-onça, dispara um tiro de revólver contra o 

sobrinho do iauaretê, que aos poucos vai desfalecendo. Porém, a voz silenciada é tão forte que 

ecoa na mente dos leitores, possibilitando transformações de conceitos e percepções do 

próprio “homem humano”, como Rosa induz à reflexão no Grande sertão. O conto traduz 

ainda uma ambiguidade, condizente a este estudo, que já se revela no suposto diálogo em que 

só ressoa a voz do narrador.  

 

“ Hum? Eh-eh... É. Nhor sim. Ã-hã, quer entrar, pode entrar... Hum, hum. 

Mecê sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Hum-hum... Eh. Nhor 

não, n’t, n’t... Cavalo seu é esse só? Ixe! Cavalo tá manco, aguado. Presta 

mais não. Axi... Pois sim. Hum, hum. Mecê enxergou esse foguinho meu, de 

longe? É. A’ pois. Mecê entra, cê pode ficar aqui. (Rosa, 2001, p.191)  

 

Linguagens diferentes misturam-se na narrativa que espelha uma história de 

licantropia, pois além da tupinização, que deixa o texto “por assim dizer mosqueado de 

nhehengatu” (Campos, 1991, p. 576), há ainda, como já referido, a mescla de palavras 

arcaicas, populares e específicas ao ambiente sertanejo mineiro, bem como o uso frequente de 

interjeições e sons onomatopaicos que proporcionam substância ao linguajar do jaguar. 

Embora a quantidade de palavras tupis emprestem ao texto um estrangeirismo, o leitor conta 

frequentemente com os significados que se dispõem logo após os termos indígenas. Assim, a 

mistura das línguas se dispõe como uma voz plural, a lembrar as palavras de Roland Barthes, 
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as quais asseguram que o leitor no momento em que se entrega ao prazer do texto um velho 

mito bíblico se inverte: “a confusão das línguas não é mais uma punição, o sujeito chega a 

fruição pela coabitação das linguagens, que trabalham lado a lado: o texto de prazer é Babel 

feliz” (Barthes, 2002, p. 8). Na análise de Valquíria Wey (“Entrar para a tribu literária: a 

tradução de ‘Meu tio o Iauaretê’”), para Rosa o “Importante era manter a duplicidade de 

línguas da personagem, a criação de uma língua artificiosa que viabilizasse uma síntese 

poética e trágica do destino do narrador” (Wey, 2005, p. 343). Segundo Wey, nesse conto de 

Rosa há uma espécie de segunda língua, em que a estudiosa compilou 178 palavras “entre 

substantivos, interjeições, adjetivos, locuções, frases, na maioria tupi, alguns brasileirismos, 

quase todos de origem tupi ou guarani, onomatopeias criadas a partir de reminiscências do 

tupi, e um único africanismo” (Wey, 2005, p. 344). Wey recorreu em seus estudos a 

vocabulários e dicionários do tupi e do guarani, como o Curso de tupi antigo e o Vocabulário 

tupi-português do Padre Lemos Barbosa, bem como o Dicionário da Língua Tupi. Chamada 

Língua Geral dos Indígenas do Brasil (Tupi-Português), de Gonçalves Dias, obras que, de 

acordo com a pesquisadora, possivelmente foram fonte de consulta na elaboração do conto de 

Rosa, que une o português, o tupi e o guarani, estas duas últimas como línguas originárias de 

um tronco linguístico comum. Ademais, para Wey a relação com Gonçalves Dias não se 

limitou ao uso do Dicionário, possivelmente deve ter começado com a leitura de “Os 

timbiras” e “I-Juca-Pirama”, poemas indianistas “onde o uso de tupinismos é importante”. 

Acerca de Gonçalves Dias, ressalta ainda Wey que o poeta maranhense provocou um dos 

mais belos capítulos da Formação da Literatura Brasileira de Antonio Candido, no qual o 

crítico literário diz que “a capacidade de convencer da obra de Gonçalves Dias não dependia 

do seu saber sobre os índios mas do poder da convenção poética usada”  (Wey, 2005, p. 351), 

o que parece também se aplicar na escritura rosiana de “Meu tio o Iauaretê”. A tradução de 

Wey para o parágrafo inicial do conto expõe que “o narrador manifesta uma contrariedade 

pelo interlocutor ter encontrado o seu refúgio, coisa evidente no desenrolar da história, mas 

muito cedo para o leitor perceber” (Wey, 2005, p. 347). 

Contradições marcam a história de Tonho Tigreiro, dividido entre dois mundos, 

branco e índio, num espaço desprovido de fronteiras, em que a palavra rosiana alterna mito e 

realidade: “Hã-hã. Isto não é casa... É. Havéra. Acho. Sou fazendeiro não, sou morador... Eh, 

também sou morador não. Eu  toda parte. Tou aqui, quando eu quero eu mudo. É. Aqui eu 

durmo. Hum. Nhem? Mecê é que tá falando. Nhor não... Cê vai indo ou vem vindo?” (Rosa, 

2001, p. 191). Errante pelo sertão, o homem-onça parece querer antecipar ao visitante, no seu 

nômade deslocar (“Eu  toda parte”), um hibridismo que o coloca num espaço incerto. 
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Destituindo sua moradia (“Havéra”) de uma identificação de “casa”, o bugre se expõe como 

ser disperso, aquele que Bachelard, em sua “Poética do Espaço” atribui à ausência da casa, 

pois, conforme o pensador “antes de ser ‘atirado ao mundo’, como o professam os metafísicos 

apressados, o homem é colocado no berço da casa” (Bachelard, 1978, p. 201). Talvez então, 

na falta desse espaço integrador de memórias — a casa —, agrave-se a atopia do tigreiro que 

almeja ser tigre. Sobre as conotações espaciais de “Meu tio o Iauaretê, Ettore Finazzi-Agrò 

explana: 

 

Apenas no centro teórico em que se fala e de que se fala, no rancho sem 

paredes em que se localiza a Voz, parecem convergir os caminhos, o espaço 

aparenta encontrar o seu sentido, numa dialética ‘dentro vs fora’ que, no 

início do conto, apresenta-se bastante marcada. O autor todavia começa, 

desde logo também, a disseminar o texto de indícios contraditórios, como na 

expressão ‘aqui é muito lugaroso’, não remetendo para um lugar, mas sim 

para a essência do Lugar, para um espaço que não se fecha em sítio: espaço 

global e refratário a qualquer localização (Finnazi-Agrò, 2001, p. 134) 

 

O “nhem” inquiridor deixa transparecer certo desassossego do iauaretê com a chegada 

do forasteiro ao local onde concentra sua solidão, sentimento que ele procura então atenuar 

com posturas contraditórias, que se repetirão constantemente em sua fala: “Hã, pode trazer 

tudo pra dentro, traz saco, seus dobros. Hum, hum! Pode. Mecê cipriuara, homem que veio 

pra mim, visita minha; ia-nhã? Bom. Bonito. Cê pode sentar, pode deitar no jirau” (Rosa, 

2001, p. 192). O viajante, que parece ter localizado a tapera do bugre pelo chama que arde em 

seu interior, receia entrar nos domínios do jaguaretê, e este, ainda não totalmente desligado 

dos laços humanos, encanta-se pelos pertences do homem citadino, sobretudo a cachaça e o 

revólver, os quais simbolicamente também são denotativos do fogo, que assim se faz presente 

no início e no fim da narrativa. Os aspectos etnológicos, sociológicos e históricos de “Meu tio 

o Iauaretê” são muito bem desenvolvidos por Walnice Nogueira Galvão em “O Impossível 

Retorno”, no qual a estudiosa se refere à perda de identidade do protagonista, que passa de 

onceiro a onça, saindo assim dos limites do “cozido” para o “cru” (numa analogia ao que o 

antropólogo Lévi-Strauss discorreu em sua obra Le cru et le cuit), o que resulta numa 

impossibilidade de retorno. Conforme Galvão, dividido entre o mundo civilizado e o 

indígena, o mestiço protagonista rosiano carrega ainda mais dubiedades, já que pertence a 

tribo Tupi, pois sua mãe era gentio Tacunapéua, embora também tenha convivido em uma 

tribo Jê, dos índios Caraó. Galvão em sua análise expõe que o conto de Rosa se encontra 

fundado num “mito de origem do fogo”, mito esse em que o fogo pertenceria originalmente a 

onça, sendo roubado dela pelos homens. Assim, para Walnice Galvão “Meu tio o Iauaretê” é 



101 

 

“um texto literário ímpar, como fina percepção do que é a tragédia da extinção de culturas, 

que ocorreu e ainda ocorre extensamente neste nosso continente americano, do Ártico à 

Antartida” (Galvão, 1978, p. 19). “Bom. Bonito. A-hã! Essa sua cachaça de mecê é muito 

boa. Queria uma medida-de-litro dela... Ah, munhãmunhã: bobagem. Tou falando bobagem, 

munhamunhando. Tou às boas. Apê! Mecê é homem bonito, tão rico.” (Rosa, 2001, p.192).  

O parágrafo acima já deixa claro a desigualdade entre o homem-onça e o intruso 

“bonito e rico”, diferença também relatada por Riobaldo em relação ao seu “assisado e 

instruído” interlocutor-doutor no Grande sertão. Enquanto aprecia a cachaça do visitante, 

Tonho Tigreiro, embora sob a mira do revólver conforme se pode depreender na narrativa, 

procura incutir medo ao forasteiro, na noite escura, sem luz nenhuma, a não ser o “bom-

bonito” foguinho debaixo da rede, pois, conforme o narrador “a lua ainda não veio. Lua tá 

vesprando, mais logo sobe”, plenilúnio esse somente alcançado na sequencia final do bote do 

jaguar, cujos hábitos noturnos permitem intensificar suas atividades sobretudo nas noites de 

lua cheia. Definindo-se como “bicho do mato”, o tigreiro explana que os cavalos da comitiva 

do visitante, perdida no meio dos gerais, do sertão bruto, “tapuitama”, conforme expressa em 

tupi o narrador, certamente já foram devorados pelas onças: “Pinima mata; pinima é meu 

parente!...” (Rosa, 2001, p. 193). Diz ainda o bugre reforçando a intimidação: “Onça é meu 

parente. Meus parentes, meus parentes, ai, ai, ai... Tou rindo de mecê não. Tou 

munhamunhando sozinho pra mim, anhum” (Rosa, 2001, p. 194). A seguir, respondendo a um 

suposto questionamento do interlocutor, conta como se originou sua estória: “Só eu é que 

sabia caçar onça. Por isso Nhô Nhuão Guede me mandou ficar aqui, mor de desonçar este 

mundo todo. Anhum, sozinho, mesmo... Araã...” (Rosa, 2001, p. 195). Contudo, em sua 

ambivalência, enerva-se com o visitante na abordagem desse assunto: 

 

Hui! Atié! Atimbora! Mecê não pode falar que eu matei onça, pode não. Eu 

posso. Não fala, não. Eu não mato mais onça, mato não. É feio  que eu 

matei. Onça é meu parente. Matei, montão. Cê sabe contar? Conta quatro, 

dez vezes, tá í: esse monte mecê bota quatro vezes. Tanto? Cada que matei, 

ponhei uma pedrinha na cabaça. Cabaça não cabe nem outra pedrinha. Agora 

vou jogar cabaça cheia de pedrinhas dentro do rio. Quero ter matado onça 

não. Se mecê falar que eu matei onça, fico brabo. Fala que eu não matei, 

não, tá-há? Falou? A-é, ã-ã. Bom, bonito, de verdade. Mecê meu amigo 

(Rosa, 2001, p. 195). 

 

Segundo Walquíria Wey, “atiê” significaria estar furioso e “atimbora” reforçaria esse 

estado de espírito, pois quer dizer, botar fumaça, arder. Desse modo, conforme Wey, o 

narrador diz que “bota fumaça de tão furioso que está, mas fora do âmbito de compreensão do 
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interlocutor ou do leitor” (Wey, 2005, p. 349). Tonho Tigreiro irrita-se ao lembrar que 

destruiu muitos dos animais que posteriormente passaram a ser seu próprio totem, ou melhor, 

sua própria família. A rejeição a esse passado é mais uma ruptura da forma de viver do 

mameluco afastado do convívio humano. Embora tenha recebido o nome de Bacuriquirepa, 

Breó ou Beró, pela mãe índia, e de Antonho de Eiesús, pelo pai branco, e ainda ter recebido a 

alcunha de Macuncôzo, justificando a fala “Ah, eu tenho todo nome”, o narrador diz não 

carecer mais de nome nenhum, o que é condizente ao isolamento em que se encontra, do qual 

decorre uma gradual perda dos costumes humanos e a subsequente identificação com o modo 

de vida dos felinos, iniciada pela privação do próprio nome: “Agora, tenho nome nenhum, não 

careço. Nhô Nhuão Guede me chamava de Tonho Tigreiro. Nhô Nhuão Guede me trouxe 

pr’aqui, eu nhum, sozim. Não devia! Agora tenho nome mais não...” (Rosa, 2001, p. 215-

216). Outrossim, o tempo da narrativa ocorre paralelo ao da narração, esta presentificada em 

uma alegoria, ou seja, um conjunto de símbolos a expressar um enredo. Desse modo, o totem, 

representado na figura da onça, distingue-se no texto como um desses sinais, já que o 

totemismo baseia-se na crença de que existem laços familiares místicos entre seres humanos e 

objetos naturais, como animais ou plantas e o índio da narrativa acredita-se parente das onças: 

“Mas eu sou onça. Jaguaretê tio meu, irmão de minha mãe, tutira... Meus parentes! Meus 

parentes!...” (Rosa, 2001, p. 216). 

Geralmente o totem está associado a um animal temido, perigoso. Assim, Guimarães 

Rosa usa no conto a onça, considerada a fera mais terrível das Américas, pois esse animal, 

que recebe outras denominações como jaguar, canguçu (grafado por Rosa como “cangussú”), 

jaguaretê, é, no Brasil, personagem habitual do imaginário sertanejo, através de lendas que 

retratam sua esperteza e violência. A narrativa mostra a relação existente entre o animal e 

Tonho Tigreiro, que desacostumado à convivência com o povo civilizado, habitua-se às 

onças, tornando-se primitivo como elas, reconhecendo-se, por força das circunstâncias, como 

o próprio animal, principalmente no que se refere à destreza de caçador que o jaguar 

representa. Para essa identificação certamente também influencia o sentimento de culpa que o 

índio apresenta por ter causado a morte de tantos desses animais. Desse modo, ele procura se 

redimir considerando-se dessa coletividade, cujas habilidades vai descrevendo, na fala regada 

a cachaça,  de modo a inquietar o forasteiro: 

 

Nhor sim, cá por mim vou bebendo. Cachaça boa, especial. Mecê bebe, 

também: cachaça é sua de mecê; cachacinha é remédio... Cê tá espiando. Cê 

quer dar prá mim esse relógio? Ah, não pode, não quer, tá bom... Tá bom, 

dei’stá! Quero relógio nenhum não. Dei’stá. Pensei que mecê queria ser meu 
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amigo... Hum. Hum-hum. É. Hum. Iá axi. Quero canivete não. Quero 

dinheiro não. Hum. Eu vou lá fora. Cê pensa que onça não vem em beira do 

rancho, não come esse outro seu cavalo manco? Ih, ela vem. Ela põe a mão 

prá frente, enorme. Capim mexeu redondo, balançadinho, devagarim, 

mansim: é ela. Vem por de dentro. Onça mão  onça pé  onça rabo... 

Vem calada, quer comer. Mecê carece de ter medo! Tem? Se ela urrar, eh, 

mocanhemo, cê tem medo. Esturra  urra de engrossar a goela e afundar os 

vazios... Urrurrú-rrrurrú... Troveja, até. Tudo treme. Bocão que cabe muita 

coisa, bocão duas bocas! Apê! Cê tem medo? Bom eu sei, Cê tem medo não. 

Cê é querembáua, bom-bonito, corajoso. Mas então pode me dar canivete e 

dinheiro, dinheirim. Relógio quero não, tá bom, tava era brincando. Pra quê 

que eu quero relógio? Não careço... (Rosa, 2001, p. 196) 

 

Sempre contraditório, o homem-onça intimida o visitante para em seguida defini-lo 

como “querembáua”, que em tupi significa forte, valente, corajoso. A fim de impressionar 

ainda mais o interlocutor, o bugre descreve o modo de viver das onças em seu hábitat, bem 

como conta como matou quase todas elas, desde a onça verdadeira, representada na onça- 

pintada (“pinima”, em tupi), também conhecida como jaguaretê, canguçu, onça-preta 

(“pixuna”, na língua tupi), até a suçuarana (grafada suaçurana por Rosa), a qual embora 

pertença à família dos felídeos, como a pintada, é de espécie diferente, conforme já 

demonstram os sufixos tupi “rana” (falso), de suçuarana, e “etê” (verdadeiro), de jaguaretê. A 

suçuarana é menor e menos feroz que a pintada, distinguindo-se também por não apresentar 

manchas no pelo, o qual é amarelo-avermelhado. Desse modo a “suaçurana” não é 

considerada parente pelo iauaretê, que, meticuloso, descreve para o visitante a familiaridade 

com os felinos: 

 

Aí eu aprendi. Eu sei fazer igual onça. Poder de onça é que não tem pressa: 

aquilo deita no chão, aproveita o fundo bom de qualquer buraco, aproveita o 

capim, percura o escondido de detrás de toda árvore, escorrega no chão, 

mundéu-mundéu, vai entrando e saindo, maciinho, pô-pu, pô-pu até pertinho 

da caça que quer pegar. Chega, olha, olha, não tem licença de cansar de 

olhar, eh, ta medindo o pulo. Hã-hã... Dá um bote, às vez dá dois. Se errar, 

passa fome, o pior é que ela quage morre de vergonha... Aí, vai pular: olha 

demais de forte, olha pra fazer medo, tem pena de ninguém... Estremece de 

diante pra trás, arruma as pernas, toma o açoite, e pula pulão!  é bonito... 

(Rosa, 2001, p. 201) 

 

O índio mostra-se como um caçador solitário, retraído e esperto (como a onça), que se 

torna cada vez mais selvagem e, sobretudo, tem consciência disso: “Antes, de primeiro, eu 

gostava de gente. Agora eu gosto é só de onça. Eu apreceio o bafo delas... Maria-Maria  

onça bonita, cangussú, boa-bonita.” (Rosa, 2001, p. 202). Portanto, ele vai se denunciando 
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como uma ameaça ao interlocutor, que toma como inimigo, o qual passa a ser a caça em 

potencial: 

 

Mecê acha que eu pareço onça? Mas tem horas que eu pareço mais. Mecê 

não viu. Mecê tem aquilo  espelhim, será? Eu queria ver minha cara... 

Tiss, n’t,n’t... Eu tenho olho forte. Eh, carece de saber olhar a onça, 

encarado, olhar com coragem: hã, ela respeita. Se mecê olhar com medo, ela 

sabe, mecê então tá mesmo morto. Pode ter medo nenhum. Onça sabe quem 

mecê é, sabe o que tá sentindo. Isso eu ensino, mecê aprende. Hum. Ela ouve 

tudo, enxerga todo movimento. Rastrear, onça não rastreia. Ela não tem faro 

bom, não é cachorro. Ela caça é com os ouvidos. Boi soprou no sono, 

quebrou um capinzinho: daí a meia légua onça sabe... Nhor não. Onça não 

tocaia de riba de árvore. Só suaçurana é que vai de árvore em árvore, 

pegando macaco. Suaçurana pula pra riba de árvore; pintada não pula, não: 

pintada sobe direto, que nem gato. Mecê já viu? Eh, eh, eu trepo em árvore, 

tocaio. Eu, sim. Espiar de lá de riba é melhor. Ninguém não vê que eu tou 

vendo... Escorregar no chão, pra vir perto da caça, eu aprendi melhor foi 

com onça. Tão devagarim, que a gente mesmo não abala que tá avançando 

do lugar... Todo movimento da caça a gente tem que aprender. Eu sei como é 

que mecê mexe mão, que cê olha pra baixo ou pra riba, já sei quanto tempo 

mecê leva pra pular, se carecer. Sei em que perna primeiro é que mecê 

levanta... 

Mecê quer sair lá fora? Pode ir. Vigia a lua como subiu: com esse luar 

grande, elas tão caçando, noite clara. (Rosa, 2001, p. 204-205) 

 

De par com as aparentes transformações no viver do iauaretê, a linguagem também se 

altera, como um modo de acompanhar o processo de desumanização, conforme denunciam o 

uso frequente de interjeições no texto, ou seja, palavras-frase de sentido completo, que 

segundo o filósofo alemão Arthur Schopenhauer não expressam conceitos, “Mas sentimentos, 

movimentos da vontade, assim como nos sons dos animais” (Schopenhauer, 2005, p. 145). 

Guimarães Rosa consegue em “Meu tio o Iauaretê” passar sensações por meio de palavras 

plenamente adequadas ao contexto da obra (embora o leitor desconheça que muitos dos sons 

emitidos por Breó são originados da língua tupi), possibilitando a constatação dos indícios 

que levam à transmutação do personagem Tonho Tigreiro, a qual é suscitada com grande 

sensibilidade pelo escritor, que valoriza além dos significados das palavras, os sons e as 

formas. Os vocábulos tornam-se mais que signos, são símbolos a evocar realidades, mundos 

diversos, natureza e civilização, em que a suposta transformação do homem em onça faz 

lembrar as Metamorfoses de Ovídio, mestre da poesia latina, que em um longo poema narra a 

mudança da forma dos homens em animais, plantas e minerais, através de fábulas 

caracterizadas por transformações, ao mesmo tempo em que traz à imaginação descrições da 

natureza. No conto de Rosa a natureza também se sobressai, pois o ambiente da mata é 

pintado com rara técnica, principalmente no que se refere à descrição das onças nesse hábitat, 
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cujos detalhes assumem importância para a composição narrativa, na qual o onceiro mostra-se 

“picado de remorsos pelas pinimas e pixunas que matara” (Campos, 1991, p. 577). 

 

Nha-hem? Hã-hã. É porque onça não contava uma pra outra, não sabem que 

eu vim pra mor de acabar com todas.Tinham dúvidas em mim, não, farejam 

que eu sou parente delas... Eh, onça é meu tio, o jaguaretê, todas. Fugiam de 

mim não, então eu matava... Depois, só na hora é que ficavam sabendo, com 

muita raiva... Eh, juro pra mecê: matei mais não! Não mato. Posso não, não 

devia. Castigo veio: fiquei panema, caipora... Gosto de pensar que matei, 

não. Meu parente, como é que posso?! Ai, ai, ai, meus parentes... Careço de 

chorar, senão elas ficam com raiva. (Rosa, 2001, p. 206) 

 

Conforme expõe o tigreiro em sua narrativa, o extermínio das onças se encerra com o 

afeto que ele passa a dedicar à onça Maria-Maria, provavelmente assim denominada como 

uma forma de referência à mãe dele, a índia Mar’Iara Maria: “Primeira que eu vi e não matei, 

foi Maria-Maria”. Ademais, na exposição minuciosa da onça canguçu Maria-Maria, é possível 

a percepção de certas características antropomórficas, pois Maria-Maria em um lasciva 

interação com Tonho Tigreiro assume posturas de mulher, dada à delicadeza com que recebe 

e proporciona afagos ao índio: “Ela me cheirou, cheira-cheirando, pata suspendida, pensei que 

tava percurando meu pescoço” ou ainda, “Eh, ela rosneou e gostou, tornou a se esfregar em 

mim, mião-miá. Eh, ela falava comigo, jaguanhenhém, jaguanhém...” (Rosa, 2001, p. 207). A 

parte da narrativa em que o índio discorre sobre a sua íntima ligação com a onça é de 

expressiva sensibilidade, insinuando um acasalamento, podendo ser comparada a um episódio 

de outro grande escritor latino do começo da era cristã, Apuleio, que conta, de forma erótica, 

em um dos episódios da obra intitulada As Metamorfoses, o estranho relacionamento de uma 

mulher com um minotauro. As intertextualidades que o “Meu tio o Iauaretê” desperta 

reforçam a importância da escritura de Guimarães Rosa, capaz de, pela habilidade da palavra, 

provocar com tamanha veracidade a transformação do índio em onça, já visível na declaração 

amorosa do personagem: 

 

Ã-hã. Maria-Maria é bonita, mecê devia de ver! Bonita mais do que alguma 

mulher. Ela cheira a flor de pau-d’alho na chuva. Ela não é grande demais 

não. É cangussú, cabeçudinha, afora as pintas ela é amarela, clara, clara. 

Tempo da seca, elas ainda tão mais claras. Pele que brilha, macia, macia. 

Pintas, que nenhuma não é preta mesmo preta, não: vermelho escuronas, 

assim ruivo roxeado. Tem não? Tem de tudo. Mecê já comparou as pintas e 

argolas delas? Cê conta, pra ver: varêia tanto, que duas mesmo iguais cê não 

acha, não...  Maria-Maria tem montão de pinta miúda. Cara mascarada, 

pequetita, bonita, toda sarapintada, assim, assim. Uma pintinha em cada 

canto da boca, outras atrás das orelhinhas... Dentro das orêlhas, é 

branquinho, algodão espuxado. Barriga também. Barriga e por debaixo do 
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pescoço, e no por de dentro das pernas. Eu posso fazer festa, tempão, ela 

aprecêia... (Rosa, 2001, p. 209). 

 

Contudo, a admiração pelo mundo das onças é acompanhada de repulsa ao mundo dos 

homens, quando então o iauaretê passa a matar todas as pessoas da região, conforme a análise 

de Walnice Galvão sobre a trajetória de Bacuriquirepa: 

 

Progressivamente rejeitado, regressivamente rejeitando. Não sabia trabalhar. 

Matar homens como homem, em tocaias e por encomenda, recusara-se a 

fazer. Matar onças como homem, isso fazia, inicialmente com arma de fogo, 

como um branco, depois só com zagaia, como um índio. Daí a matar 

homens, não com armas de branco nem de índio, mas como onça, basta um 

passo. Antes disso um rito de passagem: comer onça e envolver-se em seu 

unto. ‘Da pinima eu comia só o coração delas, mixiri, comi sapecado, 

moqueado, de todo o jeito. E esfregava meu corpo todo com a banha. Pra eu 

nunca eu não ter medo’. (Galvão, 1978, p. 25) 

 

O termo tupi “mixiri”, segundo Walnice Galvão, significaria frito e conservado em 

gordura, prática que também é referida no Grande Sertão: veredas. Outras similaridades entre 

o conto e o romance podem ser observadas: desde a localização das andanças do iauaretê 

pelas margens do Urucúia, até uma suspeita presença do demo, mostrada no “diálogo” do 

bugre, que se diz sem-nome, com o forasteiro, conversa na qual Antonho de Eiesús procura 

eximir-se de um conluio com o capeta: “Ô homem dôido... Ô homem dôido... Eu  onça! 

Nhum? Sou o diabo não. Mecê é que é diabo, o boca-torta. Mecê é ruim, ruim, feio. Diabo? 

Eu moro em rancho sem paredes” (Rosa, 2001, p. 216). O conto expõe ainda um antigo temor 

do iauaretê em se deparar com onça que “anda com os pés para trás” (lembrando desse modo, 

numa intercambialidade folclórica, a lenda do demônio das florestas que os índios tupis 

chamam de Curupira), de cuja existência ele já duvida e afirma, contraditoriamente, não ter 

“medo mais nenhum” (Rosa, 2001, p. 219). Outro paradoxo está no fato do bugre, incerto em 

sua identificação, nominar todas as onças da região, exceto as suaçuranas, não consideradas 

parentes. Assim, a nominata do índio traz as fêmeas Mopoca, Maramonhangara, Porreteira, 

Tatacica, Uinhúa, Rapa-Rapa, Tibitaba, Coema-Piranga, Putuca; bem como os machos Paga-

Gente, Puxuêra, Suú-Suú, Apiponga, Petecaçara e os irmãos (!) Uitauêra e Uatauêra. “Mecê 

espia cá fora. Lua tá redonda. Tou falando nada. Lua meu compadre não. Bobagem. Mecê não 

bebe, eu me avexo, bebendo sozinho, tou acabando sua cachaça toda” (Rosa, 2001, p. 220-

221). Conforme a lua se sustenta no alto do céu, a cachaça acende o entusiasmo do narrador, 

que precisa ao visitante sua travessia: 
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Eh, parente meu é onça, jaguaretê, meu povo. Mãe minha dizia, mãe minha 

sabia, uê-uê... Jaguaretê é meu tio, tio meu. Ã-hã. Nhem? Mas eu matei 

onça? Matei, pois matei. Mas não mato mais, não! No Socó-Boi, aquele 

Pedro Pampolino queria, encomendou: pra eu matar o outro homem, por 

ajuste. Quis não. Eu, não. Pra soldado me pegar? Tinha o Tiaguim, esse quis: 

ganhou o dinheiro que era pra ser pra mim, foi esperar o outro homem na 

beira da estrada... Nhem, como é que foi? Sei, não, me alembro não. Eu nem 

não ajudei, ajudei algum? Quis saber de nada... Tiaguim mais Missiano 

mataram muitos. Depois foi pra um homem velho. Home velho raivado, 

jurando que bebia o sangue de outro, do homem mais moço, eu escutei. 

Tiaguim mais Missiano amarraram o homem moço, o homem velho cortou o 

pescoço dele, aparava o sangue numa bacia... Aí eu larguei o serviço que 

tinha, fui m’embora, fui esbarrar na Chapada Nova... (Rosa, 2001, p. 221-

222)  

 

No estar sozinho, sem pai nem mãe, o iauaretê, a mando de Nhô Nhuão Guede, “pior 

homem que tem”, vai para o ermo do sertão, “sozinho de não poder falar sem escutar”, a fim 

de matar onças, “Ah, não devia! Ninguém não queria me ver, gostavam de mim não, todo 

mundo me xingando. Maria-Maria veio, veio. Então eu ia matar Maria-Maria?” (Rosa, 2001, 

p. 222). Nesse transe surge a “Vontade dôida de virar onça”, associado a um estranho frio que 

aflige o índio, numa experiência quase sobrenatural, à semelhança do acontecido com 

Riobaldo no episódio das Veredas-Mortas, no qual o silêncio da noite é, do mesmo modo, 

pleno de frio e solidão, prenunciando assim o pacto diabólico que revestirá o personagem do 

Grande Sertão de um novo vigor. 

 

Fiquei com a vontade...Vontade dôida de virar onça, eu, eu, onça grande. 

Sair de onça no escurinho da madrugada... Tava urrando calado dentro de 

mim... Eu tava com as unhas... Tinha soroca sem dono de jaguaretê-pinima 

que eu matei; saí pra lá. Cheiro dela inda tava forte. Deitei no chão... Eh, fico 

frio, frio. Frio saindo de todo mato em roda, saindo da parte do rancho... Eu 

arrupêio. Frio que não tem outro, frio nenhum tanto assim. Que eu podia 

tremer, de despedaçar... Aí eu tinha uma câimbra no corpo todo, sacudindo; 

dei acesso. 

Quando melhorei, tava de pé e mão no chão, danado para querer caminhar. 

Ô sossego bom! Eu tava ali, dono de tudo, sozinho alegre, bom mesmo, todo 

o mundo carecia de mim... Eu tinha medo de nada (Rosa, 2001, p. 223). 

 

Essa espécie de torpor, que parece dar plenitude ao índio, é marco divisório para o 

onceiro que deixa de caçar onças e passa a caçar homens, amparado sobretudo no amor a 

Maria-Maria, cujo nome guarda a lembrança da mãe bugra Mar’Iara Maria, mãe “boa, 

bonita”, “mesmo que onça com os filhotes delas, jaguaraím”. O onceiro expõe ao visitante 

que “onça pensa só uma coisa  é que tá tudo bonito, bom, bonito, bom, sem esbarrar” 

(Rosa, 2001, p. 223). Na verdade, o “bom” e o “bonito”, ou seja, o “porã-poranga” da língua 
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indígena, (expressão que reduplica o termo “poranga” eliminando a sílaba final, conforme a 

linguística nheengatu) são repetidos frequentemente ao longo do texto e parecem representar 

no conto o mesmo valor para o onceiro e a onça. Conforme Suzi Frankl Sperber, o bom e o 

bonito correspondem ao conceito de kálos-kagathos da paidéia grega. Segundo a estudiosa, o 

conceito de bom, virtuoso (agathos), em tempos clássicos significava corajoso, e em um 

momento posterior à cultura grega clássica a análise do belo e bom foi transferida para um 

conceito ético e estético. Desse modo, Sperber acredita que Rosa atribui a kalokagathia 

(significando o belo e o bom ou o belo e o virtuoso) “à personagem e seu povo de índios-

onças-selvagens”:  

 

Em Rosa importa ver que o conceito de valor, de virtude e de conhecimento 

do bem está em jogo. Mas fica claro que mesmo à onça é atribuída uma ética 

e estética, uma moral. Isto é, nesta narrativa nem mesmo a onça é 

identificada ao conceito de ‘selvagem’, aquele que é visto como pertencente 

ao neolítico, que detém apenas a ciência do concreto, tendo um pensamento 

apenas mítico e mágico  desqualificados. Nem Bacuriquirepa seria o 

homem do cru, pré-lógico (Sperber, 1992, p. 92). 

 

Então, questiona ainda Suzi Sperber, “Como se explica que o quase animal – Antonho 

de Eiesús-onça – apresente preocupações com o belo e o bom?” (Sperber, 1992, p. 92). A 

resposta a isso se daria com o isolamento das ações sanguinárias do personagem-narrador, 

para a percepção do caráter como um todo, já que “a onça tem o seu conceito de juízo e dever 

harmonizado com sua beleza e expressão de afeto” (Sperber, 1992, p. 92). Assim, para Rosa, 

de acordo com Sperber, o indígena que vive no sertão brasileiro teria características 

civilizadas, como os gregos. Desse modo Bacuriquirepa “despe-se de seu nome e encontra sua 

verdade na verdade das onças, que apreciam tudo bom e bonito. Bom e bonito, harmonia 

ideal, existem enquanto as necessidades básicas podem ser atendidas: alimento para o corpo – 

e, no texto, harmonia estética: beleza para o espírito” (Sperber, 1992, p. 93).  

 

ONÇA GRANDE, TUBIXABA 

 

Eh, agora cê sabe; será? Aã, pois eu saí caminhando de mão no chão, fui 

indo. Deu em mim uma raiva grande, vontade de matar tudo, cortar na unha, 

no dente... Urrei. Eh, eu  esturrei! No outro dia, cavalo branco meu, que eu 

trouxe, me deram, cavalo tava estraçalhado meio comido, morto, eu manheci 

todo breado de sangue seco... Nhem? Fez mal não, gosto de cavalo não... 

Cavalo tava machucado na perna, prestava mais não... (Rosa, 2001, p. 224). 
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A suposta metamorfose do índio-onceiro em onça certamente surpreende o leitor que, 

partícipe perplexo da narrativa, busca compreender as dubiedades do texto, sobretudo a 

realidade do narrador, que acredita ser a onça verdadeira, e a incredulidade do narratário 

acerca de tal transformação. O texto de Guimarães Rosa dispõe realidade e ficção de modo 

que essa última não seja necessariamente dependente de uma verdade e, contudo, seja 

verossímil. Assim, a estória parece guardar em si não tanto a alétheia grega, o real do homem-

onça, mas a veritas latina, a verdade do discurso. André Comte-Sponville expõe que a 

alétheia é verdade da apresentação, já a veritas, da representação. “As duas ideias, ainda que 

solidárias, ainda que indissociáveis a todo rigor (já que a veritas supõe a alétheia e é a única 

coisa que permite pensá-la), permanecem diferentes” (Comte-Sponville, 2003, p. 22). A 

alétheia (mundo) e a veritas (espírito) em “Meu tio o Iauaretê” podem traduzir os conflitos do 

índio-onceiro-onça. Após o episódio da morte do cavalo, que parece ser um último elo com o 

mundo civilizado, percebe-se uma inversão nas funções do tigreiro, que passa então a matar 

os homens da região ou entregá-los para as onças, com as quais supõem um parentesco.  

Conforme analisa Alfredo Bosi, em seus últimos contos Guimarães Rosa encaminha-

se para o “texto estranho e o plurissenso, a palavra nova e a surpresa sintática, que lembram 

precisamente a mais complexa tradição maneirista: o que foi o seu modo próprio de 

transcender o regionalismo de que, afinal, partira, ao escrever em 1937 as histórias de 

Sagarana” (Bosi, 1983, p. 16). O narrar regado a cachaça do sobrinho do iauaretê, anterior a 

Grande sertão: veredas, embora publicado  anos depois, e  no qual a fala de onça  ganha 

forma por meio de interjeições, onomatopeias e partículas expletivas, é síntese dessas 

observações de Bosi, que afirma ainda: 

 

Guimarães Rosa busca na semântica do insólito o seu modo de responder a 

situações singulares extremas que fazem contraponto à outra literatura, a de 

situações típicas e médias da civilização moderna. O que o seduz é a menina 

franzina que sonha e inventa o cotidiano, as loucas que cantam na esplanada 

da estação, os bois que falam do homem e os homens que inventam o boi, o 

morro que fala, o jagunço que vira santo, o pactário que nega o demo, a 

donzela que é guerreira, a meretriz que sabe dar o mais puro amor. E, dada a 

alta coerência estética das narrativas, a exceção vira regra: ‘Ninguém é 

doido. Ou então, todos’ O mito é a verdade do coração: pensamento: 

pensamôr. (Bosi, 1983, p. 13)  

 

Na verdade, o que se vê no devir do homem em onça é a coerência estética da 

narrativa referida por Bosi. Coerência que permite ao narrador revelar a matança de homens 

aos quais atribui vilanias que estão atreladas aos sete pecados capitais, os quais, como se verá 

adiante, parecem ser fonte para todo mal, o que autorizaria a crueldade do homem-onça na 
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extinção dessas faltas. A passagem do índio a onça, precedida pelo frio diabólico do que não 

existe, já dispõe o iauaretê num plano mítico, inumano, mesmo que o texto metaforicamente 

aponte para a mudança heraclitiana do “Panta rhei”, em que tudo muda, tudo passa, tudo flui.  

Contraditório (ou dialético), o texto rosiano dispõe a razão na linguagem mesmo que todo o 

real a desdiga. Ettore Finazzi-Agrò em “Nada, nosso parente: uma leitura de Meu Tio o 

Iauaretê”, acredita que o protagonista do conto, de fato, vive numa condição anterior a 

qualquer contradição, e ele mesmo materializa uma contradição, uma diferença constitutiva, 

“sendo filho de branco e de índia, sendo homem e besta, e por isso não conseguindo se 

identificar senão numa Ausência total ou numa Totalidade ausente” (Finazzi-Agrò, 1994, p. 

132), explícita numa fala que convém lembrar: 

 

Ah, eu tenho todo nome. Nome meu minha mãe pôs: Bacuriquirepa. Breó, 

Beró, também. Pai meu me levou pra o missionário. Batizou, batizou. Nome 

de Tonico; bonito, será? Antonho de Eiesús... Depois me chamavam de 

Macuncôzo, nome era de um sítio que era de um outro dono, é  um sítio 

que chamam de Macuncôzo... Agora, tenho nome nenhum, não careço. Nhô 

Nhuão Guede me chamava de Tonho Tigreiro. Nhô Nhuão Guede me trouxe 

pr’aqui, eu nhum, sozim. Não devia! Agora tenho nome mais não... (Rosa, 

2001, p. 216) 

 

Desse modo, expõe Finazzi-Agrò, descobre-se o paradoxo do narrador, que se 

reconhece num anonimato, o qual é, na verdade, uma proliferação de nomes. Plenitude que, 

diz o ensaísta, pode ser demoníaca, pois o diabo no Evangelho proclama-se como Legião; ou 

talvez divina, já que no Antigo Testamento Deus é identificado como o que é. Plenitude do 

sem-limite, afirma ainda Finazzi-Agrò, pois o limite está dentro do narrador, “já que o limite é 

ele mesmo” (Finazzi-Agrò, 1994, p. 132). Para Finazzi-Agrò, o núcleo problemático da 

poética e da ideologia rosianas é marcado pela “demanda incessante dos confins” 

(travessias?). Assim, a fronteira em “Meu tio o Iauaretê”, como também em Grande sertão: 

veredas, é o próprio fundamento da “estória”; é “o vácuo ou o abismo que se abre diante dos 

olhos espantados do leitor” (Finazzi-Agrò, 1994, p. 133). 

Retome-se então a fala do narrador, que identificado com as onças passa a matar os 

homens da região ou a entregá-los aos seus “parentes”. Matança que incidirá sobre brancos e 

negros, esses últimos, sobretudo, têm sua etnia desvalorizada pelo tigreiro, embora que, assim 

como a morte dos brancos, a justificativa para esses atos corresponda aos vícios de conduta 

por eles apresentados. O primeiro a servir de alimento para as feras é o preto Bijibo, com o 

qual o sobrinho do iauaretê caminhou três dias “beiradeando” o rio Urucúia e o Riacho Morto, 

e a quem o índio considerava como um homem bom. Contudo, conforme expõe a narrativa, 
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em Preto Bijibo é visível o pecado da gula: “Preto Bijibo gostando tanto de comer, comendo 

de tudo bom, arado, e pobre da onça vinha vindo com fome, querendo comer Preto Bijibo... 

Fui ficando com mais raiva” (Rosa, 2001, p. 227). 

Como acredita pertencer à classe dos felinos, não há em Bacuriquirepa arrependimento 

pela morte do preto Bijibo, nem pelos demais que sofrem o mesmo fim, pois a dor do tigreiro, 

agora levado à categoria de fera, é ter dizimado muitos dos seus parentes - onça. A passagem 

do humano para o inumano é ilustrada pela confissão do narrador ao incrédulo visitante (que 

por via das dúvidas procura segurança no revólver) do modo como eliminou os homens da 

região. Três geralistas “criminosos fugidos, jababora”, Gugué, Antunias e “seo” Riopôro, que 

habitavam “mais perto” do índio, constituem-se igualmente como presas do iauaretê. Assim, 

além do preto Bijibo, deixado à mercê dos animais, Riopôro, “homem ruim feito ele só”, 

associado à ira, tem semelhante sina, já que é empurrado barranco abaixo pelo ardiloso ex-

onceiro: 

 

Empurrei! Empurrei, foi só um tiquinho, nem não foi com força: geralista 

seo Riopôro despencou no ar... Apê! Nhem-nhem o que? Matei, eu matei? 

A’ pois, matei não. Ele inda tava vivo, quando caiu lá em baixo, quando 

onça Porreteira começou a comer... Bom, bonito! Eh, p’s, eh, porã! Erê! 

Come esse, meu tio... . (Rosa, 2001, p. 230) 

 

O jababora Gugué, “homem bom, mas mesmo bom”, porém preguiçoso, “... que 

dormia, dormia, o dia todo”, também é causa de enfaro a Breó, que o leva para o Papa-Gente 

(“onça chefe, onço, comeu jababora Gugué”), deixando, paradoxalmente, certo desânimo no 

narrador: “Despois, eu inté fiquei triste, com pena daquele Gugué, tão bonzinho, teitê...” 

(Rosa, 2001, p. 231). A seguir, é a vez de Antunias, “outro geralista que ainda tinha”, ligado à 

avareza. Relato feito à custa de uma insistência do visitante, inquietando o narrador sobre uma 

possível investigação dos seus atos, conforme se nota no texto, onde se pode observar ainda 

os sentimentos contraditórios do homem-onça em relação ao seu interlocutor: 

 

Ah, mas isso eu não conto, que não conto, que não conto, de jeito nenhum! 

Por quê mecê quer saber? Quer saber tudo? Cê é soldado?... A’ bom, a’bom, 

eu conto, mecê é meu amigo. Eu encostei ponta da zagaia nele... X’eu 

mostrar , como é que foi? Ah, quer não, não pode? Cê tem medo d’eu 

encostar ponta da zagaia em seus peitos, eh, será, nhem? Mas, então, pra quê 

que quer saber?! Axe, mecê homem frouxo... Cê tem medo o tempo todo... 

A’ bom, ele careceu de ir andando, chorando, sacêmo, no escuro, caía, 

levantava...  ‘Não pode gritar, não pode gritar...’  que eu falava, ralhava, 

cutucava, empurrei com a ponta da zagaia. Levei pra Maria-Maria. (Rosa, 

2001, p. 232) 
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Já o veredeiro “Seo” Rauremiro  “homem muito soberbo”  e sua família servem 

de repasto para o próprio homem-onça, fato antecedido pelo frio transformador que leva o 

sobrinho do iauaretê a uma espécie de transe: “acordei  eu tava na casa do veredeiro, era de 

manhã cedinho. Eu tava em barro de sangue, unhas todas vermelhas de sangue. Veredeiro 

tava mordido morto, mulher do veredeiro, as filhas, menino pequeno...” (Rosa, 2001, p. 233). 

Dos habitantes da região somente Maria Quirinéia, mulher “muito boa, bonita”, mas que se 

deixa abandonar à luxúria, bem como o marido dela, louco cuja mansidão não incomoda 

Bacuriquirepa, escapam à ação predatória do jaguaretê. Ainda que a mulher desperte nele 

“raiva grande” ao tentar seduzi-lo, ela é salva por fazer alusão à possível bondade da mãe do 

bugre, o qual, num inesperado ato de cortesia ajuda na mudança de Quirinéia e do marido 

doido, em razão de todo mundo ter “morrido, comido de onça”. 

Walnice Galvão (1978, p. 27) aponta três invariantes que mostram “como são justos, 

lógicos e necessários os assassínios, no contexto e nos valores do contexto”: a primeira, o 

matar sem ódio, estaria ligada à opção de ser onça; a segunda identifica os pecados capitais 

como justificativa para as mortes e a terceira, segundo a pesquisadora, seria a imposição de 

uma ética do branco, representada no âmbito do trabalho ou no “domínio do cozido” em que 

as pessoas estariam envolvidas, mas que não diz respeito ao mundo do índio ou da onça.  

Argumenta ainda Walnice Galvão:  

 

Mais forte, como Seo Riopôro que o chama de sem-vergonha e mentiroso e 

ainda lhe xinga a mãe, tudo sem qualquer motivo, ou Seo Rauremiro que não 

permite sua entrada e o chama por assobio; ou mais atenuada, como a 

preguiça de Gugué, que não sai da rede mas o manda fazer coisas, ou Maria 

Quirinéia que o quer para objeto de seu prazer, é sempre a prepotência do 

outro que entende usá-lo. (Galvão, 1978, p. 27)  

 

Na verdade, a partir do devir-onça, o homem branco se constitui como inimigo do 

selvagem, que entende ser impossível um retorno ao mundo civilizado e, desse modo, a 

violência antropofágica expõe Breó como um dionisíaco caçador. Para Cid Ottoni Bylaardt, 

um dos traços mais importantes desse devir-onça, em sua recusa do devir-homem, “é a 

instabilidade do nome, o excesso que não identifica, que conduz ao nada: ‘Ah, eu  tenho todo 

nome’”. Acúmulo que segundo o ensaísta se reduz a nada: “Agora tenho nome nenhum, não 

careço”. Singularidade do extremo, assim explicada por Bylaardt: 

 

Esse tempo e lugar da ausência só podem ser marcados pela linguagem do 

fragmento, da explosão, da dispersão, que não logra nem relatar uma 

experiência exemplar nem invocar uma episteme, um código que não 
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comporta o discurso da nominação. Ao invés do silêncio, o balbucio daquele 

que, não sabendo mais falar, não pode calar-se. Este homem, que elimina os 

portadores dos pecados da gula, preguiça, soberba, avareza, luxúria, no 

processo de apagar o rastro civilizatório, submete-se a uma alienação radical 

que subverte o eu do mestre, do interlocutor que encena o saber da 

totalização da potência egoísta, do dominador que manipula a força da 

perseguição inquisitorial. Essa subversão se dá pela força da paixão 

anônima, dionisíaca, que luta para corresponder a ela à revelia de seu 

consentimento. (Bylaardt, 2008, p. 60) 

 

A barbárie e a harmonia do “bom e bonito” convivem de modo inusitado no conto de 

Guimarães Rosa, como uma espécie de casamento do céu e do inferno blakeniano sob a forma 

vanguardista da escritura rosiana, cuja extrema originalidade, conforme disse Alfredo Bosi 

(1983, p. 11), “nascia de uma conjunção rara, talvez irrepetível: o diálogo de uma solerte 

cultura linguística e literária com as mais caudalosas fontes da psique e da mitologia 

sertaneja”. Assim, o mestiço Tonho Tigreiro encarna o índio e o branco, bem como, em 

veredas místicas e míticas, se vê também na pele do jaguar. A duplicidade que marca a 

origem do homem-onça parece salvaguardar a união céu e terra que gera em Tonho Tigreiro 

um dionisíaco personagem, complementado, como convém a toda obra-prima, pelo príncipio 

apolíneo da beleza e da arte. O devir instável do homem-onça Tonho Tigreiro se dá na própria 

embriaguez da estória do sobrinho do Iauaretê, cujo narrar, não se pode esquecer, é sob o fogo 

da aguardente. Dionisíaco e apolíneo são conceitos opostos da estética nietzschiana, sendo os 

dois entendidos como espécies de embriaguez. Para Nietzsche a embriaguez apolínea mantém 

o olhar excitado, de modo que esse conceito adquire a força da visão; já no estado dionisíaco 

todo o sistema afetivo é excitado e intensificado, exibindo a “força de representação, 

imitação, transfiguração, transformação, toda espécie de mímica e atuação”, pois, segundo 

Nitzsche, o homem dionisíaco “entra em toda pele, em todo afeto: transforma-se 

continuamente” (Nietzsche, 2006, p. 69). Sob esses conceitos pode-se observar o devir do 

homem-onça, exposto em uma obra literária que traz, nela mesma, o inesperado, ou melhor, o 

devir heraclitiano dos rios profundos e continuamente renovados da escritura de Guimarães 

Rosa, cuja realidade mágica em “Meu tio o Iauaretê” se traduz na travessia do homem a onça, 

que se dá no caminhar solitário de Tonho tigreiro. Devir também nietzschiano, pois oriundo 

do conflito ou da disputa homem/onça. A simbólica metamorfose do cabloco Tonho Tigreiro 

é visível na linguagem, embora o personagem pela força da representação penetre na pele da 

onça, a qual identifica como parente, numa relação cultural matrilinear atribuída a origem 

índia de sua mãe. Anatol Rosenfeld em suas ponderações sobre o ensaio “A verdade e a 

mentira no sentido extra-moral”, de Nietzsche, expõe que para o filósofo alemão, “toda a 
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‘verdade’ é mera convenção que funciona através de signos linguísticos arbitrários --- através 

de um ‘exército móvel’ de metáforas, metonímias, antropomorfismos” (Rosenfeld, 1996, p. 

15), bem como através de enfocações humanas que poética e retoricamente afiguram-se 

“como certezas firmes, canônicas e obrigatórias”. Desse modo, analogamente, pode-se dizer 

que o irrealismo da transformação do homem em onça efetiva-se como verdade no conto em 

questão. 

 

Mecê tá ouvindo, nhem? Tá aperceiando... Eu sou onça, não falei?! Axi. Não 

falei  eu viro onça? Onça grande, tubixaba. Ói unha minha: mecê olha  

unhão preto, unha dura... Cê vem, me cheira: tenho catinga de onça? Preto 

Tiodoro falou eu tenho, ei, ei... Todo dia eu lavo corpo no poço... Mas mecê 

pode dormir, hum, hum, vai ficar esperando camarada não. Mecê tá doente, 

carece de deitar no jirau. Onça vem cá não, cê pode guardar revólver... 

(Rosa, 2001, p. 234) 

 

Com estas palavras o onceiro demonstra o perigo que representa para o visitante, o 

qual procura manter-se desperto e armado, pois, sabedor das mortes relatadas, resguarda-se 

para não se tornar a próxima vítima da onça “tubixaba”, termo tupi no sentido de grande, 

morubixaba, chefe, conforme explica Nilce Sant’Anna Martins (2008, p. 508). Além de 

encarnar o animal, o cabloco se alça à categoria de autoridade principal do bando dos felinos, 

conjugando assim poder e ferocidade. Outrossim, dissimuladamente, oferece o jirau para o 

descanso do interlocutor, com a promessa traiçoeira que “Onça vem cá não”, quando ele 

mesmo já se identificara como “onça grande, tubixaba”. Ademais, em fala subsequente o 

iauaretê prossegue com a intimidação: “Ói: mecê não viu Maria-Maria, ah, pois não viu. 

Carece de ver. Daqui a pouco ela vem, se eu quero ela vem, vem munguitar mecê...” (Rosa, 

2001, p. 234). É necessário ressaltar que o narrador anteriormente informara que não mata 

mais onça: “mato capivara, lontra, vendo o couro” e, de forma ambivalente, complementa: 

“eu gosto de gente, gosto”. Ademais, no início do seu contar Tonho Tigreiro deixa em dúvida 

a causa de algumas das mortes que relata, conforme exemplifica antecipando o caso da 

família de seu Rauremiro: “Morreu tudo de doença. De verdade. Tou falando verdade” (Rosa, 

2001, p. 199) ou ainda se referindo aos geralistas, num tom de desconfiança em relação ao 

questionamento do hóspede: “Morreram, eles três, morreu tudo, tudo,  cuéra. Morreram de 

doença, eh, eh. De verdade. Tou falando verdade, tou brabo!” (Rosa, 2001, p. 203). Essas 

negaças são condizentes já que, à semelhança do Grande sertão, nos “gerais” do jaguaretê 

“tudo é e não é”; expressão que se confirma na explanação do índio sobre o lugar em que 

habita: “Lugar nenhum não é bonito nem feio, não é pra ser. Lugar é pra a gente morar, vim 
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pra aqui pago pra matar onça. Agora mato mais não, nunca mais” (Rosa, 2001, p. 200). Em 

outro excerto, tomado também do início da narrativa, o onceiro diz: “Aqui roda, roda só tem 

eu e onça. O resto é comida pra nós” (Rosa, 2001, p. 201). Pouco depois deixa claro que as 

pessoas referidas na estória já estão mortas: “Quando tou de barriga cheia não gosto de ver 

gente, não, gosto de lembrar de ninguém: fico com raiva. Parece que eu tenho de falar com a 

lembrança deles. Quero não. Tou bom, tou calado. Antes, de primeiro, eu gostava de gente. 

Agora eu gosto é só de onça.” (Rosa, 2001, p. 202). 

O contar misturado de Tonho Tigreiro parece ser instigado pelas supostas 

interpelações do viajante que assim, ao modo de Sherazade, prolonga a narrativa, postergando 

um desenlace que se mostra perigoso. Desse modo, Preto Tiodoro, que o gateiro diz ter sido 

contratado para substituí-lo no ofício de desonçar o sertão, já que não queria “matar onça 

nenhuma mais não”, é citado no início do conto, mas tem sua estória intercalada pelo relato 

das mortes dos demais moradores, sendo seu paradeiro esclarecido somente ao final da 

narrativa. Preto Tiodoro é associado à luxúria, pois era amásio de Maria Quirinéia, além de 

incorrer ainda nos pecados da inveja e da avareza, conforme explica o narrador:  

 

Preto Tiodoro ficava danado comigo, calado. Porque eu sabia caçar onça, ele 

sabia não. Eu tapijara, sapijara, achava os bichos, as árvores, planta do mato, 

todas, ele nem não. Eu tinha esses couros todos, nem não queria vender 

mais, não. Ele olhava com olho de cachorro, acho que queria couros todos 

pra ele, pra vender, muito dinheiro... (Rosa, 2001, p. 230) 

 

“Tapijara, sapijara”, termos indígenas de mesmo significado, que Nilce Sant’Anna 

Martins (2008, p. 443) traduz como conhecedor de caminho, guia, podem analogamente ser 

aplicados ao modo como o homem-onça conduz seu contar a um desfecho trágico, antecipado 

pelo relato da morte de sua presa derradeira: o preto Tiodoro. 

 

Maria-Maria é careteira, raspa o chão com a mão, pula de lado, pulo frouxo 

de onça, bonito, bonito. Ela ouriça o fio da espinha, incha o rabo, abre a boca 

e fecha, ligeiro, feito gente com sono... Feito mecê, eh, eh... Que anda, que 

anda, balançando, vagarosa, tem medo de nada, cada anca levantando, 

aquele pêlo lustroso, ela vem sisuda, mais bonita de todas, cheia de 

cerimônia... Ela rosnava baixinho pra mim, queria vir comigo pegar o preto 

Tiodoro. Aí, me deu aquele frio, aquele friiíio, a câimbra toda... Eh, eu sou 

magro, travesso em toda parte, o preto era meio gordo... Eu vim andando, 

mão no chão... Preto Tiodoro com os olhos dôidos de medo, ih, olho enorme 

de ver... Ô urro!... (Rosa, 2001, p. 234-235) 
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O maior paradoxo de “Meu tio o Iauaretê” expressa-se, por fim, no relato do narrador 

sobre sua própria morte. Finazzi-Agrò em “A voz de quem morre: o indício e a testemunha na 

narrativa brasileira contemporânea” questiona, portanto, “como podemos afinal, representar, 

na língua que é própria do homem, esse Fim, essa experiência extrema que nos aguarda, mas 

que não podemos guardar e, sobretudo, transmitir aos outros?” (Finazzi-Agrò, 2008, p. 37). 

Na literatura brasileira contemporânea, complementa o ensaísta, Machado de Assis, nas 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, põe também em cena um protagonista-narrador relatando 

sua própria morte, de modo análogo ao conto de Guimarães Rosa, muito embora sejam textos 

diferentes e “distantes do ponto de vista temporal e poético”, conforme explica o literato:  

 

Em Machado, como se sabe, o recurso irônico à voz (e, sobretudo, à escrita) 

de um morto responde ao desejo de ilustrar, fora e longe de qualquer 

obrigação à verossimihança e à (con)sequencialidade temporal, livrando-se, 

enfim, de qualquer mimetismo normativo, em uma sociedade em que 

vigoram, justamente, o anacronismo e o arbítrio, a anomia e a 

intempestividade. Já em Guimarães Rosa não podemos contar com nenhum 

distanciamento crítico, com nenhum afastamento irônico na representação da 

morte, ou melhor, de um homem que morre: aquilo que lemos, de fato, é 

apenas (se é que eu posso utilizar este advérbio) a tentativa de ultrapassar as 

medidas estabelecidas, de ir ao encontro do mistério, de descortinar e dar 

voz àquilo que se esconde no Trânsito – e não só, repare-se, na passagem 

entre a vida e a morte, mas, mais em profundidade, na relação impossível, no 

limiar certo mas sem consistência entre o humano e o infra-humano ou o não 

humano. (Finazzi-Agrò, 2008, p. 39) 

 

A meu ver, é possível também um entrelaçamento do ponto de vista da inovação, e no 

âmbito da literatura mundial, com a obra do irlandês Laurence Sterne, A Vida e as Opiniões 

do Cavalheiro Tristram Shandy, cuja “forma livre”, é referida por Brás Cubas no prólogo de 

suas Memórias Póstumas, em que a fina ironia machadiana segue a linha de Sterne, ainda que 

neste o humor seja mais declarado e o riso se mantenha como objeto constante na narrativa; 

ressaltando-se, porém, as formas próprias dessas duas obras, advindas de momentos históricos 

diferentes, que a arte desses escritores soube captar
2
. O romance de Sterne tem como cena 

primordial o relato de Tristram acerca de sua concepção, fato que o aproxima das Memórias 

Póstumas, cujo início se dá com o óbito do narrador, Brás Cubas, o qual descreve a cena do 

enterro, bem como os delírios que precedem seu fim. Vê-se então, em Sterne como também 

em Machado, o estranho testemunho pelos narradores de suas respectivas fecundação e morte. 

                                                 
2
 Conforme observei no artigo “Tristram Shandy e Brás Cubas: similaridades narrativas” (Revista eletrônica 

dEsEnrEdoS, mai/jun 2013) 
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Nas Memórias fica claro uma pertinente inquietação em relação à morte, enquanto que 

no conto de Rosa o desassossego se dá pelo esquecimento sofrido por Tonho Tigreiro na 

solidão tantas vezes reclamada em seu contar; ausência humana, morte em vida, que o leva a 

ser o jaguaretê. E é como animal que ele tenta preservar seu território do intruso citadino, 

procurando assim encobrir os seus atos e se aproximar desse interlocutor, contraditoriamente 

seu amigo e inimigo: “Mecê gostou, ã? Preto prestava não, ô,ô,ô... Ói: mecê presta, cê é meu 

amigo... Ói: deixa eu ver mecê direito, deix’eu pegar um tiquinho em mecê, tiquinho só, 

encostar minha mão...” (Rosa, 2001, p. 235). Dessa forma a metamorfose do homem em onça 

miticamente parece se transformar em história verdadeira, numa realidade complexa que pode 

ser abordada de múltiplas maneiras pelo narrador, já que, como observa Haroldo de Campos, 

o clímax metamórfico “não é apresentado, mas presentificado pelo texto”. O hóspede então, 

ciente de tal transformação, dispara contra o homem-onça o revólver empunhado que o 

salvaguardara por todo o colóquio. Assim, a linguagem do iauaretê se quebra “em restos 

fônicos, que soam como um rugido e um estertor” (Campos, 1991, p. 577), antecipados pelo 

rogo de clemência do homem-onça, apoiado na afirmação “Eu  Macuncôzo”, tentativa de 

igualar-se aos pretos que conduzira à morte e, desse modo, fugir ao desfecho fatídico pela 

mão do homem branco:  

 

Ói: cê quer me matar, ui? Tira, tira revólver pra lá! Mecê tá doente, mecê tá 

variando... Veio me prender? Ói: tou pondo mão no chão é por nada, não, é 

à-toa... Ói o frio... Mecê tá doido?! Atiê! Sai pra fora, rancho é meu, xô! 

Atimbora! Mecê me mata, camarada vem, manda prender mecê... Onça vem, 

Maria-Maria, come mecê... Onça meu parente... Ei, por causa do preto? 

Matei preto não, tava contando bobagem... Ói a onça! Ui, ui, mecê é bom, 

faz isso comigo não, me mata não... Eu  Macuncôzo... Faz isso não, faz 

não... Nhenhenhém... Heeé!... 

Hé... Aar-rrã... Aaãh... Cê me arrhoôu. Remuaci... Rêiucàanacê... Araaã. 

Uhm... Ui... Ui... Uh... uh... êeêê... êê... ê... ê... (Rosa, 2001, p. 235) 

 

Suzi Sperber expõe a seguinte tradução para o a última fala do texto: “Sim. Saudação. 

Eu. Você me fez cair-nascer. Você se ofendeu. Deve de ser matar índio. Saudação. Oh. Oh 

não. Oh não. Oh. Oh. Sim sim sim sim. Sim sim sim sim...” (Sperber, 1992, p. 94). Mas, sob o 

olhar de Valquíria Wey esse mesmo trecho ganha outra versão: “Você fez um buraco em 

mim, me feriu. Como me matas, não sei porque. Como, parente da minha mãe.” (Wey, 2005, 

p. 352). Para Haroldo de Campos a língua do jaguar emite um apelo inútil, assim decifrado: 

“Não me mate, sou seu amigo, meio-irmão, sou quase parente, por que você vai me matar?” 

(Campos, 2011, p. 68). Já o termo macuncôzo é elucidado pelo próprio Guimarães Rosa, a 



118 

 

pedido de Haroldo de Campos, que intrigado havia recorrido ao autor, obtendo por carta uma 

explicação, transcrita então pelo estudioso da obra rosiana em sua análise de “Meu tio o 

Iauaretê”, devido à importante “chave de técnica da composição que nela se contém”:  

 

‘... o macuncozo é uma nota africana, respingada ali no fim. Uma contranota. 

Como tentativa de identificação (conscientemente, por ingênua, primitiva 

astúcia? Inconscientemente, por culminação de um sentimento de remorso?) 

com os pretos assassinados; fingindo não ser índio (onça) ou lutando para 

não ser onça (índio), numa contradição perpassante, apenas, na desordem, 

dele, final, o sobrinho-do-iauaretê emite aquele apêlo negro, nigrífico, 

pseudo-nigrificante, solto e só, perdido na correnteza do estertor de suas 

útimas exclamações’ (Campos, 1991, p. 578) 

 

No sertão grande, tapuitama, Tonho Tigreiro, onça grande, tubixaba, perfaz sua 

travessia, marcada pela incompatibilidade de ser homem e de ser onça, contradição que se 

situa na embriaguez do discurso, mas que evidencia uma realidade social conflituosa, 

expressa na ambivalência do homem-onça em que a poética rosiana expõe uma busca da 

verdade. O primitivo e o civilizado que dialogaram por todo o conto transcendem uma visão 

maniqueísta que os individuaria em vértices opostos. Poderia se dizer que esses conceitos se 

dispõem, na fala regada a cachaça do narrador, num modo nietzschiano para além do bem e 

do mal. Outrossim, conforme disse Nietzsche, “Para haver arte, para haver alguma atividade e 

contemplação estética, é indispensável uma precondição fisiológica: a embriaguez” 

(Nietzsche, 2006, p. 67). Êxtase possível nas veredas de Guimarães Rosa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo percorreu cinco contos da obra literária de João Guimarães Rosa, 

procurando observar imagens, símbolos, mitos, lendas e tradições em significativas 

experiências de leituras, cujos misteriosos mundos misturados me propus investigar nas 

histórias que quase sempre deixam em aberto seus desfechos, mas asseguram o encantamento 

do contar. 

O percurso empreendido iniciou-se em Sagarana, com a estória de Matraga, Augusto 

Esteves ou Nhô Augusto, “o homem”, que passa de pervertido a penitente em busca de sua 

hora e vez. A seguir, no Corpo de Baile rosiano, vem o menino Miguilim de “Campo Geral”, 

vivente de um lugarejo perdido, cenário lírico em que sua desfocada visão, na obscuridade das 

dúvidas do existir, alcança por fim uma clara convicção. Mais adiante se dá o encontro com a 

Mula e Marmela mulher, “A Benfazeja” de Primeiras Estórias, a guiar o cego Retrupé entre o 

preto e o branco das páginas. Logo após, vestida de flores surge Flausina, florzinha, mocinha, 

mas que se torna justiçosa na cobrança da honra perdida pela vilania dos quatro homens, 

“Esses Lopes”, que adentram sua vida em Tutaméia. E, por último, o índio-onça, de muitos e 

nenhum nome, a espreitar a presa que se apresenta no papel do interlocutor ou do leitor, na 

crença de feracidade alardeada em “Meu tio o Iauaretê”, de Estas Estórias. 

Assim como em Grande sertão: veredas, os contos em questão versam sobre a 

ambiguidade que impregna o homem em sua humana travessia. Ambiguidade que não se 

detém nessas narrativas, mas infiltra-se nos “gerais” de Rosa, onde nada tem apenas um 

significado, tudo é dual e contraditório, “tudo é e não é”, tudo é possível na busca por 

verdades que ajudem a compreender a condição humana, no incessante embate do Bem e do 

Mal, que necessariamente não expressa um maniqueísmo, já que luz e trevas não se opõem de 

modo absoluto e, analogamente ao pensar nietzschiano, não são imutáveis, mas permitem uma 

pluralidade de significações no discurso poético rosiano que estabelece relações entre estória 

e história. Um “canto de cantiga” nas veredas de Riobaldo pode traduzir então um “de-fim”: 

“Remanso de rio largo... Deus ou o demo, no sertão...” (Rosa, 2006, p. 561). 
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