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Não é o chiste rasa coisa ordinária; tanto 
seja porque escancha os planos da 
lógica, propondo-nos realidade superior 
e dimensões para mágicos novos 
sistemas de pensamento. 

Guimarães Rosa 



 

RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objeto de estudo a análise do chiste em Tutaméia, de 

João Guimarães Rosa, a partir dos 04 (quatro) prefácios e 10 (dez) contos 

selecionados da obra. Apresenta como principal referência a teoria psicanalítica 

sobre o chiste e o inconsciente, de Sigmund Freud e Jacques Lacan. Ao lado do 

chiste como fio condutor do estudo, é abordada a questão da narrativa como uma 

estética fundamentada na multiplicidade de vozes do narrador, na oralidade dos 

folhetos de cordel, intermediada por uma intertextualidade entre a tradição culta e a 

tradição popular, em que se sobressai uma lógica lingüística e conceitual às 

avessas, ao contrário dos cânones oficiais da língua. Por fim, é estabelecida uma 

análise comparativa entre a concepção de vida dos personagens rabelaisianos e 

alguns personagens de Tutaméia, tendo como paradigma o personagem de Melim-

Meloso, através do qual a alegria de viver sobrepõe-se a todas as adversidades da 

vida, veiculando a mensagem de que o chiste, o riso, é o melhor antídoto contra as 

dores e pesares da travessia humana, encontrando-se a serviço de uma maior 

liberdade e prazer de criação. 

 

Palavras-chave: chiste.riso.inconsciente.narrativa.oralidade 

 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to present the study of the laughter in Tutaméia, by João 

Guimarães Rosa, throughtout the four forewords and ten novels selected from the 

author‟s literary work. It is based on the psychoanalytical theory of Sigmund Freud 

and Jacques Lacan about the laughter (and delight in the humorous nuances) and 

the unconscious mind. By taking the laughter as the point of exploitation and 

understanding, the narration can be understood from an esthetical pattern 

established on the variety of orallity retained by the narrator and the cordel 

pamphlets (known as „string literature‟) and its bypassing on the classical literature 

and the popular literature revealing its own logical linguistic and conception apart 

from the official one. It is taken a comparative conception of life in the François 

Rabelais characters and some characters from Tutaméia having Melim-Meloso as a 

paradigm showing how one‟s life can be happy in spite of all adversities by using 

laughter as the antidote potion against human being‟s misery and pain to achieve 

sense of freedom and pleasure. 

 

Keywords: Laughter.Unconscious mind.Narration.Orallity
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

João Guimarães Rosa é um escritor que nos encanta e nos assombra pela 

simplicidade e ao mesmo tempo vastidão. Sua obra tem como principal cenário o 

sertão, figurando como uma grande metáfora da complexidade de um ser-tão, em 

que o homem se avulta e se apequena na grandeza e insignificância da vida – o 

tudo e o nada. O sertão de Guimarães deixa de ser um lugar puramente geográfico 

e ganha outra dimensão, configurando-se mais como um espaço que remete aos 

vãos e desvãos da interioridade subjetiva, em que se sobressai a figura do 

sertanejo, do vaqueiro e de outros personagens populares como símbolo das raízes 

ancestrais do homem. Na visão de Rosa, o homem traz em si um caráter de 

humanidade essencial que o faz identificar-se com o outro, independente de ter 

nascido no nordeste brasileiro ou nas grandes metrópoles do primeiro mundo. 

Na verdade, este ser-tão em Guimarães Rosa manifesta-se, em especial, 

através de peculiaridades que se fazem inerentes à própria condição humana, a 

exemplo do profundo silêncio e deserto que habita a distância geográfica dos 

sertões e a própria distância que o homem tem de si mesmo, traduzida através de 

um desconhecimento das forças que regem o seu modo de funcionar diante de si 

mesmo e da vida. 

E foi em função destas reflexões, que foi tecido ao longo de alguns anos o 

desejo de estudar Tutaméia, de Guimarães Rosa, através do viés do chiste, do 

humor, do riso, ante a compreensão que este atributo, próprio do ser humano, trata-

se de um recurso que vela e ao mesmo tempo (des) vela motivos e intenções, 

muitas vezes desconhecidas do próprio sujeito que as expressa, pois que pertencem 

ao plano dos mistérios do inconsciente.  

Não é à toa que a temática do chiste, vista tradicionalmente como 

insignificante, tem induzido a uma recente proliferação de estudos, tirando Tutaméia 

do limbo de uma recepção crítica inicialmente desfavorável para uma visão mais 

sintônica com a magnitude da obra. As aparentes nonadas e ninharias presentes em 

sua escritura, apontam para uma multiplicidade de leituras, em que paralelamente à 

percepção chistosa em torno do nada, descortinam-se perspectivas totalizantes, 

estabelecendo-se um jogo de ambigüidades que remete a uma verdadeira polifonia 
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de sentidos, oscilando paradoxalmente entre o nada e o tudo que regem a humana 

condição do ser. 

“Digo e avalio: esse João – Joãozinho – Joãozito dos Guimarães, a mais 

Silvestre Rosa do Sertão, igual esse – aí não tem nunca mais no mais ancho sertão 

das Gerais”. (SANT‟ANNA, 2000, p. 113). Fala assim, com muita propriedade, o 

escritor, crítico literário e também mineiro Affonso Romano de Sant‟anna, cujo 

depoimento representa a síntese de uma quase unanimidade crítica sobre a 

grandeza literária de João Guimarães Rosa. Esta grandeza expressa-se, sobretudo, 

na radicalidade da escrita através da exploração da língua, da palavra como um 

corpo vivo carregado de múltiplas e inusitadas formas de expressão e sentido, 

proporcionando ao leitor infindas possibilidades de leitura da obra rosiana. 

E, em meio a um cenário tido como bastante insólito, surgiu Guimarães 

Rosa de uma vertente do regionalismo, transcendendo o aspecto do denuncismo 

social marcante na geração literária de 1930 e adentrando por outras veredas que o 

conduziram a uma experiência peculiar, distinta de outros regionalistas consagrados 

no âmbito de nossa literatura. Guimarães Rosa adotou como fio condutor de sua 

obra, a exploração de um sertão enquanto uma realidade regional e ao mesmo 

tempo universal, uma vez que este lugar representa especialmente o repertório 

mítico das tradições e origens que existem na interioridade de todo ser humano, 

pois, “sertão é dentro da gente”. (ROSA, 1994, p. 325). Ao transpor o aspecto 

político da denúncia social, a obra de Rosa adquiriu uma natureza pluridimensional, 

em que o componente arcaico presente nas narrativas tradicionais entrecruza-se 

com a tendência moderna de uma experiência radical conferida à linguagem, em 

que esta assume ideologicamente o papel catalisador de mudança e, ao mesmo 

tempo, de reflexo especular da diversidade de visões que perpassam a relação do 

homem com o cosmos. 

Distintamente do veio nacionalista que imperava na política cultural do 

Estado Novo em ressaltar as origens desbravadoras do país como elemento de 

identidade nacional, expresso particularmente através de uma visão regionalista 

mais ligada ao retrato da terra, à narrativa dos conflitos e à confissão denuncista de 

seus personagens, Guimarães Rosa sem desconsiderar sua particularidade 

geopolítica, ampliou a concepção do sertão como uma entidade metafísica, 

incorporada à subjetividade do indivíduo, enquanto um ser que traz marcas de seu 
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pertencimento local e universal, pois, semelhantemente a esta abrangência do 

humano, “o sertão é do tamanho do mundo”. (ROSA, 1994, p. 89). 

Em vista desta especial confluência entre o regional e o universal, entre o 

arcaico e o moderno, permeada por uma experiência não convencional com a 

linguagem, é que a obra de Rosa além de constituir-se como um marco na evolução 

da literatura brasileira, estendeu seus domínios de influência ao cenário 

internacional, figurando como uma das mais citadas no meio acadêmico, a despeito 

de pouco lida e compreendida fora do Brasil. 

Estudiosos e críticos da literatura brasileira têm desenvolvido ao longo dos 

últimos quarenta anos, pesquisas sobre a recepção da obra de Guimarães Rosa no 

exterior, especialmente nos domínios da Alemanha e América do Norte. Em se 

tratando da primeira, é pertinente destacar que sempre houve um interesse 

manifesto pela literatura brasileira e, especialmente, pela obra rosiana, inserida no 

contexto do boom da literatura latino-americana na década de 1960. 

No tocante à recepção da obra de Rosa na América do Norte, há um certo 

consenso entre os estudiosos, ao considerarem a pequena repercussão no meio 

acadêmico, sobretudo pela peculiaridade da linguagem e a respectiva dificuldade de 

tradução. Na verdade, segundo Perrone, 

 

todos concordam que isto se deve em grande parte à extravagância 
lingüística. Mas a desatenção a João Guimarães Rosa também tem a ver 
com a lamentável separação de assuntos culturais da América Hispana e do 
Brasil, reproduzido nos âmbitos de EUA até hoje.  
[...] Apesar de tais dificuldades, alguns hispanistas têm feito notáveis 
contribuições à crítica rosiana nos EUA. Esta começa com o trabalho 
pioneiro de Mary Lou Daniel, que durante  a carreira toda foi a maior 
especialista em João Guimarães Rosa nos EUA [...] Um ensaísta notável 
conclui que “a linguagem em Rosa é a honneur des hommes de que Valéry 
fala, não matéria bruta para ser coada e purificada, mas energia natural que 
demonstra o status dinâmico do homem” e que ela nos lembra que nada é 
fixo, o mundo é fluxo, enfim travessia. (2000, p. 134). 

 

Em se tratando de Tutaméia, obra referencial do presente estudo, é 

consensual a visão de que, durante um certo tempo, foi analisada pelos críticos 

como uma obra menor de Guimarães Rosa. Em geral, era vista através de uma 

primeira leitura como algo simplório, desarrazoado, cujos prefácios em número de 

quatro desobedeciam a uma ordem lógica, impactando o leitor pela estranheza do 

humor, considerado excessivo para alguns, segundo Vera Novis, e “que põe em 
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cheque a qualidade da quantidade, enfatizando e valorizando o mínimo, o quase 

nada.” (1989, p. 22). 

A despeito da crítica desfavorável à época do lançamento de Tutaméia, 

Guimarães Rosa anuncia sua publicação com muito entusiasmo aos leitores do 

jornal Pulso, ao dizer: 

 

mas aos amigos comunico, principalmente, que os 24 meses de 
colaboração deram livros: Tutaméia / Terceiras Estórias, em véspera de 
sair, pela Livraria José Olympio Editora, compreendendo 40 contos – dos 
quais um apenas não estampado prévio nesta coluna – mais 4 “Prefácios” 
do autor. Sem desmodéstia, declaro-me com ele satisfeito. (CADERNO..., 
2006, p. 52). 

 

Tutaméia é uma coletânea de contos, publicados no jornal Pulso (Rio de 

Janeiro), entre 1965-1967, dois dos quais publicados no jornal Globo em 1961 e de 

um prefácio considerado inédito entre os quatro constantes na referida obra. Além 

desses prefácios intermediando os 40 contos, apresenta uma profusão de 

paratextos, a exemplo dos seguintes elementos: dois índices de leitura, vinte e 

quatro epígrafes, quatro hipógrafes, inúmeras citações, um glossário, e uma 

glosação em apostilhas. Como mais um elemento de estranheza da obra, o próprio 

título Tutaméia: Terceiras Estórias é considerado intrigante, controverso, uma vez 

que até então é inexplicável o fato do autor não tê-lo nomeado de Segundas 

Estórias, sucedendo ao anterior Primeiras Estórias. Em Os Prefácios de Tutaméia, 

Rónai referencia a seguinte fala de Rosa em torno de sua pergunta sobre o porquê 

de Terceiras Estórias: “– o autor não diz nada – respondeu Guimarães Rosa com 

uma risada de menino grande, feliz por ter atraído o colega a uma cilada”. (1985, p. 

216). 

Passados 40 anos de sua publicação, Tutaméia é alçada por alguns críticos 

contemporâneos à condição de obra prima da produção literária de Guimarães 

Rosa, considerado o nível de complexidade e ineditismo do texto. Na verdade, pode-

se dizer que se trata da única obra literária brasileira que conjuga em si mesma uma 

proposição de teoria estética e de prática ficcional, através de seus quatro prefácios 

e quarenta contos, configurando uma composição dos aspectos teóricos e práticos 

de uma escritura. No decurso dos prefácios, Rosa fala alegoricamente sobre a 

proposição estética do livro, mostrando alguns fragmentos chistosos que apontam 

para a essência de Tutaméia, a exemplo de algumas passagens que condensam o 
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gérmen do humor rosiano em torno da relação entre o tudo e o nada – “o nada é 

uma faca sem lâmina, da qual se tirou o cabo” [...] “o livro pode valer muito pelo que 

nele não deveu caber”. (ROSA, 1985, pp. 16-17). 

Ao lado de Tutaméia, figura também como obra referencial do presente 

estudo, Os chistes e sua relação com o inconsciente, de Sigmund Freud, que 

auxiliará a análise da primeira obra em questão. Ambas têm como tema convergente 

o chiste como uma transgressão lúdica da linguagem, a serviço do fazer criativo. No 

contexto mais amplo de sua obra, Freud corrobora o princípio de que este tipo de 

linguagem constitui-se como uma manifestação do inconsciente, à semelhança dos 

sonhos e dos atos falhos. Segundo Maia, “depois dos sintomas, dos sonhos, dos 

atos falhos, o chiste parece enquadrar-se na tentativa de Freud de caracterizar o 

funcionamento do inconsciente”. (1998, p. 1). 

Em um processo semelhante à Tutaméia, a obra de Freud sobre o chiste 

causou também, durante certo tempo, uma reação de estranheza entre os 

estudiosos da psicanálise, que a consideravam como uma obra menor e 

aparentemente sem sentido com relação ao corpo geral da teoria. 

Antevendo esses questionamentos, Freud inicia a introdução de seu estudo 

sobre Os chistes e sua relação com o inconsciente com a observação de que “os 

chistes não vêm recebendo tanta atenção filosófica quanto merecem, em vista do 

papel que desempenham na nossa vida mental”. (1969 a, p. 91). Por outro lado, 

além de chamar a atenção para o encanto especialmente fascinante exercido pelo 

chiste, Freud adentra na investigação de possíveis conexões com o objeto de estudo 

da psicanálise, situando a temática para além de suas motivações particulares, ao 

fazer a referência de que “há íntima conexão entre todos os eventos mentais, fato 

este que garante que uma descoberta psicológica, mesmo em campo remoto, 

repercutirá impredizivelmente em outros campos”. (1969 a, p. 28). 

A despeito deste interesse manifesto pelo assunto, Os chistes e sua relação 

com o inconsciente é considerada uma de suas obras menos lidas, possivelmente 

pela aridez temática e por um preconceito dentre a maioria de seus leitores de que, 

em princípio, este tema não teria muito a ver com o arcabouço teórico da 

psicanálise. Não obstante à pouca importância conferida ao chiste pelos estudiosos 

da teoria psicanalítica, Natal Fachini faz a observação de que Roudinesco serve-se 

de termos fortes para descrever que: 
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Freud tinha paixão por aforismos, trocadilhos e anedotas judaicas, e não 
parou de colecioná-los ao longo de toda a sua vida. Freud fazia parte de um 
grupo seleto de intelectuais vienenses, caracterizado por um senso de 
humor corrosivo; adorava as histórias das Schadhen (casamenteiras judias) 
ou dos Schnorrer (pedintes), em que se expressavam os problemas da 
comunidade judaica da Europa Central, confrontada com o anti-semitismo. 
(2001, p. 118). 

 

Por outro lado, faz-se importante ressaltar que há uma certa contradição em 

Freud quanto à pouca importância atribuída ao chiste no corpo geral de sua teoria, 

não obstante alguns depoimentos expressos em favor de uma conexão com outros 

eventos mentais que remetem ao funcionamento do inconsciente enquanto um dos 

sistemas que detém o verdadeiro conhecimento dos mistérios em torno da humana 

condição do ser. No prefácio do editor inglês, há uma passagem que invoca esta 

contradição em Freud através da observação de que a história posterior deste 

trabalho, diverge muito da história de outros produzidos no mesmo período, tal como 

A Interpretação de Sonhos, A Psicopatologia da Vida Cotidiana e Três Ensaios 

sobre a Teoria da Sexualidade. Na realidade, enquanto o livro sobre Os Chistes teve 

apenas pequenas alterações em sua 2ª edição em 1912, os três outros acima 

mencionados tiveram numerosos acréscimos e ajustes no decorrer das várias 

edições, a ponto de se tornarem quase irreconhecíveis, ante suas versões originais. 

De acordo com o ponto de vista de STRACHEY, 

 

parece possível que tal circunstância se relacione ao fato de que o livro se 
mantenha à parte dos demais escritos de Freud. Ele próprio pensava assim. 
Suas referências a ele em outros trabalhos são comparativamente 
escassas. Em Conferências Introdutórias (1916-17, Conferência XV) refere-
se a que ele o tenha temporariamente desviado de seu caminho; em Um 
Estudo Auto-biográfico (1925d), Ed. Standard Bras., V. II, 82-3, há mesmo o 
que parece ser uma referência levemente depreciativa. (STRACHEY, 1969, 
p. 16). 

 

Considerando um vínculo especial entre as obras referenciais do presente 

estudo, tem-se como objetivo geral investigar a relação do chiste entre a teoria 

psicanalítica de Freud, através da obra Os chistes e sua relação com o inconsciente 

e Tutaméia, de Guimarães Rosa, mediante uma leitura comparativa entre ambas, 

leitura esta a ser também coadjuvada pela teoria lacaniana, especialmente através 

de sua obra As Formações do Inconsciente. Neste trabalho, Lacan referenda em 

vários pontos a teoria freudiana, sobretudo quando diz que Freud viu uma relação do 
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ponto de vista de estrutura formal entre Witz e o inconsciente, o que remete ao 

plano da teoria literária, no que se refere à forma, estabelecendo, pois, um vínculo 

estrutural entre o chiste e a literatura. 

Na condição de suportes auxiliares à leitura de Guimarães Rosa e Freud, no 

que diz respeito especificamente à arte do riso no chiste e à oralidade poética no 

seio de suas origens, foi adotada preferencialmente a teoria da carnavalização de 

Mikhail Bakhtin, sobretudo através da obra A cultura popular na idade média e no 

renascimento (2002) e a teoria sobre a oralidade, de Paul Zumthor, especialmente 

através das seguintes obras: A letra e a voz (1993) e Introdução à poesia 

oral.(1997). 

O motivo de tal escolha reside, sobretudo, no fato de ambos os teóricos 

convergirem em torno do objeto de estudo da literatura popular via uso de um riso 

chistoso, sem perder o viés da literatura culta, erudita, o que caracteriza em 

essência, o olhar moderno da literatura contemporânea. Em se tratando de Bakhtin, 

este tem como principal construto teórico, o princípio básico do realismo grotesco e 

do baixo corporal, que pressupõe a união dos contrários na literatura, a exemplo do 

sagrado e do profano, do erudito e do popular, do alto e do baixo, do sério e do 

risível, tendo como paradigma o riso em Rabelais. Assim sendo, nada mais 

significativo que fazer uma espécie de diálogo do riso carnavalesco em Rabelais 

com o riso chistoso em Rosa, tendo em vista que a obra daquele constitui-se em 

uma das maiores fontes referenciais da profunda literatura cômica produzida no 

ocidente nestes últimos séculos, e cuja leitura certamente influenciou escritores que 

vão desde o período renascentista até a modernidade atual, incluindo-se, aí, João 

Guimarães Rosa. 

Em se tratando de Paul Zumthor, este adentra na temática da oralidade sob 

a perspectiva da voz e da performance, o que remete às origens da poética oral na 

épocal medieval, convergindo, assim, com as origens das narrativas populares e 

com o contexto cultural da literatura popular e erudita estudado por Bakhtin. 

A obra de Paul Zumthor dialoga com a obra do teórico russo Mikhail Bakhtin, 

sobretudo, no que se refere à ênfase do aspecto corpóreo e sensitivo presente na 

produção textual e ao resgate, em certa medida, das fontes tradicionais de 

informação, referentes ao contexto histórico-cultural e literário da idade média e 

renascimento. Falando de Zumthor, Ferreira diz que: 
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quando chegou ao Brasil, em 1977, como professor convidado pela 
UNICAMP, trazia em sua bagagem um corpo de poetas que então 
estudava. Os rhétoriqueurs, áulicos franceses que não apenas 
desenvolveram um coeso exercício poético, como criaram a possibilidade 
de uma fecunda discussão sobre o sistema e a margem, o mundo oficial da 
cultura e o submundo que irrompe nos interstícios. Discute, a partir deles, a 
festa, atentando para os ritos jocosos e obscenos no espaço da criação 
poética. Confirmando uma justificada aproximação a Bakhtin, teórico de 
quem se permite freqüentemente tanto se aproximar quanto se afastar, 
procura ver como se dão neste universo os mecanismos da criação. (1993, 
p. 294). 

 

Em referência, mais uma vez, ao motivo de escolha destes teóricos, foi 

determinante o fato de suas visões confluírem com o objetivo deste estudo, cuja 

questão principal parte da premissa de que o chiste constitui-se como uma das 

principais forças motrizes da criação em Tutaméia, vivificando a expressão da 

potência subversiva-criadora do inconsciente através de uma linguagem e um 

sistema de pensamento às avessas. Adentrando numa situação de maior 

especificidade, elegeu-se como propósito, analisar a partir da linguagem do chiste, à 

luz da teoria psicanalítica de Freud e das narrativas tradicionais, a presença de 

oralidade na narrativa escrita em Tutaméia, considerando o conto Melim-Meloso 

como um paradigma dessa convergência especial entre o oral e o escrito, observada 

na escritura de Guimarães Rosa. 

Configurando o processo de construção deste estudo, foi adotado como 

primeiro procedimento metodológico o aprofundamento da leitura analítica do chiste 

em Tutaméia, a partir dos quatro prefácios, do conto Melim-Meloso e outros contos e 

da teoria psicanalítica de Freud sobre os chistes, complementada por outro teórico e 

seguidor de Freud, o psicanalista Jacques Lacan. Na verdade, Melim-Meloso 

assume a função de uma análise paradigmática da narrativa rosiana, cujo estudo é 

ampliado pela relação com outros contos em Tutaméia e com outras obras de Rosa, 

quando pertinente for, haja vista a peculiaridade da linguagem do chiste perpassar 

sua tessitura narrativa em geral e, de uma forma singular, em Tutaméia, pois, “como 

nas anedotas de abstração, as estórias de Tutaméia mais que humor tem graça”. 

(NOVIS, 1989, p. 27). Por sua vez, esta leitura comparativa é direcionada pela 

perspectiva do chiste como uma expressão do inconsciente, a serviço da 

transgressão da linguagem e da lógica da consciência presente no estilo narrativo 
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de Guimarães Rosa, dada a multiplicidade de sentidos que o seu texto suscita, 

introduzindo a perspectiva de uma leitura não-linear, em travessias. 

Como um desdobrar deste procedimento, foram realizadas paralelamente 

junto à literatura de cordel, leituras em folhetos ou antologias, representativas de 

nossos contos mais populares, envolvendo geralmente situações e personagens 

típicos de nossa cultura interiorana, sertaneja, evocativa de nossas raízes mais 

primitivas, em que ressurgem em meio ao contemporâneo, reflexos remanescentes 

do universo medieval, à época de Rabelais. 

Na função de um procedimento coadjuvante das leituras então realizadas, foi 

desenvolvida uma pesquisa junto a alguns sujeitos, procedentes do sertão, através 

dos quais foram ouvidos causos e acontecimentos peculiares à vivência sertaneja, a 

exemplo de cantorias, festas de casamento, batizados e outras festas populares, 

cujas estórias serviram de fundamentação para a continuidade da narrativa poética 

de Melim-Meloso, constante na conclusão deste trabalho. 

Neste conto, é bastante visível a postura do narrador em suscitar o leitor a 

desenvolver múltiplas estórias, a continuar tecendo a narrativa de Melim, assumindo 

a postura do narrador como um sábio, que construiu sua sabedoria a partir de sua 

própria existência, em um processo de intercâmbio de experiências com o outro. Em 

suma, é como se o narrador quisesse que o leitor encarnasse uma Sherazade “que 

imagina uma nova história em cada passagem da história que está contando”. 

(BENJAMIN, 1985, p. 211). 

Adentrando no estudo propriamente dito sobre O chiste em Tutaméia: riso 

que (des) vela, o trabalho dissertativo foi estruturado através de dois capítulos, a 

saber: 

No primeiro capítulo, O chiste, é feita uma contextualização inicial então 

intitulada O chiste e o inconsciente em Freud, a partir da teoria psicanalítica sobre a 

essência da técnica do chiste, associada por Freud à técnica vigente nos sonhos, 

uma vez que este considera a especificidade de ambos os processos, guardadas as 

devidas semelhanças e diferenças, apresentarem uma dinâmica regida pelo 

inconsciente. 

Assim sendo, os princípios de condensação e deslocamento operantes nos 

sonhos são ressaltados como o núcleo essencial da técnica do chiste, bem como a 

projeção de outros métodos técnicos que lhe são derivados, tais como: contraste de 
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idéias; desconcerto e esclarecimento; brevidade; nonsense; raciocínio falho; 

representação indireta; duplo sentido, etc. Ao lado dos métodos técnicos descritos 

como próprios da construção do chiste, são ressaltadas, também, algumas 

características que apontam para a peculiaridade de ser considerado uma 

expressão do inconsciente, a exemplo de: caráter involuntário; concisão; sensação 

de prazer; jogo lúdico com as palavras e ambigüidade. 

Dentre estas características, é dado um destaque especial à ambigüidade, 

que induz ao sentido de ocultamento do chiste, pois este pressupõe a condição 

emblemática de (des) velar conteúdos psíquicos que se acham mergulhados no 

limbo entre o pré-consciente e inconsciente, à semelhança do jogo lúdico com as 

palavras, das invenções, dos trocadilhos, das alterações sintáticas das frases, 

provérbios, etc., presentes em narrativas como as de Tutaméia e outras obras afins. 

E, penetrando nesta abordagem do lúdico, do prazer, é atribuída uma 

atenção especial ao chiste como um processo de deflagração de um riso prazeroso, 

de um riso que aproxima o ser humano da condição de uma criança que brinca 

naturalmente com as palavras. No processo de construção de sua teoria sobre Os 

Chistes, Freud elabora como uma primeira tese, a questão da experimentação da 

técnica do chiste a serviço da proteção do prazer, caracterizando-a à semelhança do 

prazer infantil com o livre jogo das palavras. 

Dentro, ainda, desta abordagem psicanalítica sobre o chiste, figura O chiste 

e o inconsciente em Guimarães Rosa, onde são analisados fragmentos dos 04 

(quatro) prefácios e dos 10 (dez) contos escolhidos em Tutaméia, a exemplo das 

seguintes narrativas: Antiperipléia, Azo de Almirante, Barra da Vaca, Desenredo, 

Esses Lopes, Reminisção, Mechéu, Melim-Meloso, Os Três Homens e o Boi e 

Zingaresca. Falando especificamente dos contos, o processo de escolha deu-se a 

partir de Melim-Meloso, enquanto uma análise referencial com relação aos demais, 

em vista do elo de ligação presente através do compartilhar de uma linguagem 

chistosa, cifrada, atravessada por múltiplas vozes, que emergem de uma 

intertextualidade pulsante entre o erudito e o popular, da qual Melim-Meloso é um 

exemplo perfeito. No tocante à análise feita sobre os referidos textos, esta deu-se a 

partir do referencial psicanalítico de Freud e, complementado por Lacan, quanto à 

especificidade da técnica e das características que singularizam o chiste enquanto 

um jogo de palavras e pensamento que conflui com o estilo literário de Rosa. 
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Como um desdobramento do exercício de investigação teórica deste 

primeiro capítulo, é adotado como um terceiro ponto, o estabelecimento de uma 

relação nomeada como Os Chistes e a arte em Tutaméia: entre o riso e o pranto, 

através de um foco direcionado pelo dualismo prazer e dor. Por sua vez, esta 

relação entre o chiste e a arte dá-se através da compreensão de que ambas as 

manifestações captam de uma forma muito sensível o oscilar contínuo entre o prazer 

e a dor, o cômico e o trágico, o riso e as lágrimas, os lados extremos da vida, 

através dos quais se perfaz a verdadeira travessia do humano. É importante 

destacar o fundamento estético proporcionado pelo ensaio Da essência do riso e de 

modo geral do cômico nas artes plásticas, em que Baudelaire aborda sob um ângulo 

filosoficamente poético, a questão do riso como uma solução que denota a 

coexistência da grandeza humana e de sua miséria infinita através de um jogo 

indissolúvel entre o riso e a dor.  

Em seguimento à composição estrutural do presente estudo, A narrativa em 

Tutaméia destaca-se, na condição de segundo e último capítulo, considerando que a 

essência da obra reside no próprio tecer narrativo, em que se entrecruza uma forma 

moderna de reinvenção da língua e o próprio ato de contar estórias, cuja origem 

remete à oralidade arcaica de nossos contos e lendas populares, à existência mítica 

de nossos ancestrais. Configurando como um proceder metalingüístico desses 

recursos usados por Guimarães Rosa, tal como a intertextualidade vigente em sua 

escrita com versos de poesia em cordel, o presente capítulo faz-se expressar 

introdutoriamente por uma narrativa em cordel, então construída e intitulada Entre o 

riso e o pranto: um olhar tragicômico em Tutaméia, uma síntese poética dos 

vários contos estudados, que sinalizam essa travessia inevitável do homem entre a 

alegria e a melancolia, entre a felicidade e a desventura, mas cujo processo pode 

levar a momentos de iluminação, de transcendência. 

Considerando, inicialmente, o estilo narrativo que é peculiar a Rosa, figura 

como um primeiro ponto de análise a questão de A estética narrativa, em que são 

abordados os principais recursos utilizados pelo autor na arquitetura de seus contos, 

a exemplo da narrativa encaixante, em que uma estória é inserida dentro de outra 

estória, induzindo o leitor a uma outra reflexão, a um outro olhar, segundo uma 

perspectiva polifônica de vozes.  
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Dando continuidade ao tema A narrativa em Tutaméia, na condição de um 

segundo ponto de análise, O chiste e a oralidade, através dos contos escolhidos, 

aborda especificidades em torno de que esta obra tem como uma de suas principais 

marcas, a oralidade do falar nativo dos sertanejos, a lógica peculiar de sua estrutura 

de pensamento, bem como outras formas de expressão oralizada, a exemplo dos 

provérbios, adivinhas, quadras, cantigas de cordel e outras manifestações afins de 

um passado evocador de nossas raízes mais arcaicas, tecidas pela linguagem 

cômica e espirituosa do chiste, do humor rosiano, em que “a estória, às vezes, quer-

se um pouco parecida à anedota”. (ROSA, 1985, p. 7). 

Como mais um ponto a ser explorado em A narrativa em Tutaméia, é 

abordado o conto Melim-Meloso e outros contos afins sob uma perspectiva mítica de 

nossas tradições populares, que se associam indiscutivelmente à cultura popular 

cômica da Idade Média, da qual Rabelais foi o mais importante porta-voz na área da 

literatura. Daí, denominar este terceiro e último ponto como A plenitude do riso em 

Melim: um jeito rabelaisiano de ser, no qual é analisado o perfil chistoso de Melim-

Meloso e alguns personagens de outros contos de Tutaméia como Prudencinhano 

(Antiperipléia), Jó Joaquim (Desenredo), Romão (Reminisção), Os três vaqueiros 

lustrosos (Os três homens e o boi), Os Ciganos (Zingaresca) e outros que se 

fazem pertinentes a esse jeito rabelaisiano de ser. Guardando uma certa relação 

com a escritura ficcional de François Rabelais, a estória de Melim-Meloso e destes 

outros contos destacados, trazem em si a mensagem de que é possível viver com 

alegria, apesar das tristezas e dores que fazem parte da travessia do homem, pois, 

compete a este, ter a sabedoria de transformar o fel em mel, o pesar em prazer, o 

não em sim. 

Em síntese, é pertinente a consideração de que os personagens de Rosa, 

mantidas as devidas afinidades com os personagens rabelaisianos, manifestam uma 

espécie de plenitude enquanto seres humanos, em sintonia com a própria essência 

de circularidade do cosmos. Em função desta sintonia com a natureza, apresentam-

se como detentores de uma condição verdadeiramente humana, na medida em que 

são santos e pecadores, mesquinhos e generosos, sábios e tolos, tristes e alegres, 

profanos e sagrados e, ao mesmo tempo, alimentados por um ideal de superação de 

si mesmos. 
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Por fim, a conclusão do presente trabalho dissertativo dá-se através da 

análise em torno da questão O chiste em Tutaméia: liberdade e prazer de 

criação, cujo aspecto prático assume uma forma metalingüística enquanto 

fechamento, através da poesia em cordel Melim-Meloso: a arte de transformar o 

fel em mel. 

O motivo da inserção desta poesia, representativa, inclusive, do exercício de 

liberdade e prazer de criação de uma outra voz, sobreveio da contingência de que 

dentre as quarenta estórias que compõem a escritura das narrativas de Tutaméia, 

Melim-Meloso desperta uma especial atenção face às reminiscências brotadas de 

outras estórias pretéritas, sobretudo pela condição do respectivo personagem 

encarnar, por excelência, o espírito lúdico, chistoso, o espírito de criação do homem 

a serviço da transgressão libertadora do prazer de viver, de ser feliz apesar de... 

Por outro lado, é especialmente através deste conto que Guimarães Rosa imprime 

por meio de uma linguagem lúdico-chistosa, uma intertextualidade perfeita entre a 

tradição épica, culta, da qual é profundo conhecedor, e a tradição da linguagem 

popular sertaneja, a exemplo das narrativas orais e da oralidade poética dos 

folhetins, dos cordéis. 
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O chiste funciona como uma espécie de tapeação. O sujeito é 
preparado para uma determinada direção, cuja mensagem se dá no 
plano da consciência, e eis que no desfecho, ele se depara com uma 
surpresa no plano do inconsciente, que o deixa inicialmente atônito, 
sem entender [...]  
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2 O CHISTE 

 

 

O chiste ora em análise, figura como uma estratégia de linguagem que 

encerra em si uma multiplicidade de vozes que resvalam de um plano latente a um 

plano manifesto, remetendo, pois, a uma estrutura de pensamento, cuja lógica 

fundante se inscreve nos domínios do inconsciente, segundo a visão psicanalítica de 

Freud e Lacan. 

Por outro lado, em vista das narrativas de Rosa em Tutaméia apontarem 

para uma linguagem entretecida com um humor chistoso e ao mesmo tempo prenhe 

de mistérios, mostra-se bastante pertinente o desenvolvimento desta temática 

através de um foco direcionado para o chiste e o inconsciente em Freud e 

Guimarães Rosa, conforme se delineia nos tópicos analisados a seguir. 

 

 

2.1 O CHISTE E O INCONSCIENTE EM FREUD 

 

 

Em primeiro lugar, é importante destacar que o chiste, independente de 

qualquer teoria, sempre existiu e existirá nos domínios da vida, das artes e 

especialmente da literatura, seja em sua forma oral ou escrita. Em um plano mais 

superficial, é pertinente dizer inicialmente que se trata de uma graça, de um gracejo, 

de um dito espirituoso que envolve um jogo de palavras e pensamentos, cuja forma 

apresentada provoca no ouvinte ou leitor uma reação de prazer expressa 

geralmente através do riso. 

Em meio a um emaranhado de palavras equivalentes nas mais diversas 

línguas, o chiste provém de Witz, vocábulo derivado do alto-alemão, cujo sentido 

contém uma abrangência maior que a de outros correlatos. Segundo Jolles, 

 

o alemão possui termos específicos para designar as variedades de Witz 
como Kalauer, proveniente do francês calembourg (trocadilho), Zote, 
provavelmente derivado do francês sotie (sátira). (1930, p. 205). 
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Recorrendo a notas adicionais do ensaio O afreudisíaco Lacan na galáxia de 

lalíngua, de Haroldo de Campos, encontra-se um resumo panorâmico do 

deslizamento de significantes atribuídos ao vocábulo chiste em diferentes línguas, 

culminando, por conseguinte, numa visão conclusiva sobre a pertinência do chiste 

ser traduzido como um jogo engenhoso de espírito, mediante o entendimento de 

que haveria uma maior equivalência entre o termo original alemão witz e a sua 

respectiva tradução em francês por mot d’esprit. Assim sendo, Haroldo de Campos 

diz textualmente que: 

 

traduzo Witz, para os propósitos deste ensaio, por jogo “engenhoso de 
espírito”. A palavra está no título de uma das mais fascinantes obras de 
Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewusstsin (1905). Em 
português, o termo tem sido traduzido por “chiste”, em inglês por wit e joke, 
em francês por mot d’esprit. Lacan, em nota a seu estudo sobre “A 
instância da letra no inconsciente entende que esprit é, sem dúvida o 
equivalente francês do termo alemão; objeta, porém, ao inglês wit, conceito 
sobrecarregado por discussões intelectuais e que teria perdido suas 
“virtudes essenciais” para a palavra humour, a qual, não obstante, tem uma 
acepção distinta; pun, por outro lado, seria “estreita demais”. De fato, 
James Strachey, na Standard Edition, optou por joke, em lugar de wit 
(termo que figura na primeira versão inglesa do texto, por A. A Brill, em 
1916); isto por entender que wit compreenderia apenas os jokes mais 
refinados e intelectuais. Significativo das dificuldades a enfrentar, é o fato de 
que o criterioso tradutor do ensaio de Lacan para o inglês, Jan Miel, tenha 
preferido eliminar a nota e verter Witz por wit... Marilena Carone aponta, 
com razão, a falta de cursividade de trânsito coloquial, da palavra “chiste”, 
pelo menos no português do Brasil; “em nossa experiência quotidiana, 
contamos ou ouvimos contar histórias engraçadas, anedotas, piadas”, 
argumenta (cf. “Freud em português; tradução e tradição”, artigo de 1987 
republicado em Sigmund Freud e o Gabinete do Dr. Lacan, antologia 
organizada por Paulo César de Souza, Brasiliense, 1989). O conceito, cabe 
lembrar, teve um particular relevo teórico no Romantismo alemão (não à-toa 
Freud, em sua exemplificação técnica, remete-se, com destaque, a 
Schleiermacher). Em sua recente tradução de fragmentos de Novalis 
(Pólen, Iluminuras, 1988), Rubens Rodrigues Torres Filho deixa consignado 
em nota: “A palavra „chiste‟ é a tradução convencional para Witz, que os 
franceses costumam traduzir por esprit ou mot d’esprit. Pode designar 
tanto a própria piada, ou graça, quanto a faculdade do sujeito, a qualidade 
de ser „espirituoso‟.” Na tradução portuguesa, de Pedro Tamen, do 
Vocabulário da Psicanálise, de J. Laplanche / J. B. Pontalis, emprega-se a 
expressão “dito de espírito”. Observe-se, finalmente, que J. Laplanche, na 
“Terminologie raisonnée” do recente Traduire Freud (PUF, 1989), adota a 
locução trait d’esprit que, não contendo a palavra mot, se presta à 
distinção, existente no texto freudiano, entre Wortwitz (jogo espirituoso de 
palavras) e Gedankenwitz (jogo espirituoso de pensamentos).(CAMPOS, 
1990). 
 

 

Dentre vários teóricos que estudam a questão do chiste, este trabalho 

detém-se especialmente sobre o recorte psicanalítico da teoria de Freud, 
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complementado pela visão de Lacan, por considerar que o olhar freudiano sobre o 

chiste, como uma das expressões do inconsciente, encerra de uma forma 

significativa alguns pontos de convergência com o olhar rosiano, a despeito das 

diferenças naturalmente existentes entre a visão de um escritor e a de um 

psicanalista, sobretudo em se tratando de temas que favorecem especialmente um 

enfoque interdisciplinar. Dentre as convergências, é pertinente destacar os 

fenômenos lacunares, a exemplo do chiste, presentes no campo da investigação 

psicanalítica e na escritura de Rosa como uma indicação da realidade do 

inconsciente, uma vez que em ambos os discursos há a presença constante de uma 

multiplicidade de sentidos, em que um texto manifesto aponta para outro texto 

latente, sendo, pois, passível de outra(s) leitura(s). Falando sobre os fenômenos 

lacunares, recorrentes na estrutura do sonho, do lapso, do ato falho, do sintoma e do 

chiste, Garcia-Roza diz que: 

 

são, portanto indicadores de uma outra ordem, irredutível à ordem 
consciente e que se insinua nas lacunas e nos silêncios desta última. Essa 
outra ordem é a do inconsciente, estrutura segunda, e que não é apenas 
topograficamente distinta da consciência, mas é formalmente diferente 
desta. (1988, p. 173).  

 

Em se tratando do chiste, visto numa perspectiva de afinidades com o 

cômico e o humor, é amplamente verificável a existência de uma multiplicidade de 

relações a ser vislumbrada tanto no campo polissêmico da escrita rosiana, como nos 

textos submetidos à investigação psicanalítica, segundo a orientação freudiana. Daí, 

as seguintes citações que Rosa e Freud fazem sobre esta temática, na condição de 

exemplos paradigmáticos de uma convergência expressa em uma rede de múltiplos 

significantes e que apontam inevitavelmente para uma outra lógica, remetente aos 

atalhos e às veredas do inconsciente: 

 

no terreno do humor, imenso em confins vários, pressentem-se mui hábeis 
pontos e caminhos. E que na prática de arte, comicidade e humorismo, 
atuem como catalisadores ou sensibilizantes ao alegórico espiritual e ao 
não prosaico, é verdade que se confere de modo grande. (ROSA, 1985, p. 
7). 
 
deixando de lado os motivos pessoais que me fazem desejar conseguir uma 
penetração dos problemas dos chistes, os quais virão à luz no curso destes 
estudos, posso apelar para o fato de que há íntima conexão entre todos os 
eventos mentais, fato este que garante que uma descoberta psicológica, 
mesmo em campo remoto, repercutirá impredizivelmente em outros 
campos. (FREUD, 1969a, p. 28). 
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Tomando como vertente central a tradução do chiste como um jogo 

engenhoso do espírito, segundo a acepção lacaniana, é interessante fazer 

algumas digressões iniciais sobre a confluência entre o chiste, o humor e o cômico, 

considerando aspectos de afinidades e dissonâncias existentes entre estas três 

manifestações do risível no ser humano. Em primeiro lugar, é notória a idéia de que 

do ponto de vista tradicional, o cômico sempre foi dimensionado como uma 

categoria mais geral em torno do riso, abrangendo, assim, as particularidades do 

chiste e do humor como derivados dessa comicidade mais ampla. 

Não é à toa que Freud diz: “a primeira impressão derivada da literatura é que 

é bem impraticável tratar os chistes, a não ser em conexão com o cômico”. (1969a, 

p. 21). No entanto, mediante o intuito de contradizer esta equivalência tão 

categórica, Freud ao longo da obra Os chistes e sua relação com o inconsciente 

constrói um processo de argumentação que imprime um estatuto especial à 

estrutura do chiste, mesmo reconhecendo alguns pontos de conexão com o cômico. 

Na condição de uma diferença fundamental, ele considera que, a despeito de 

apresentar com freqüência uma fachada cômica, o chiste tem uma ligação com os 

conteúdos psíquicos do sistema inconsciente, ao passo que o cômico tem uma 

ligação mais direta com os conteúdos do sistema pré-consciente/consciente. Isto 

implica na peculiaridade de que o primeiro sempre tem algo a ocultar, a (des) velar, 

por tratar-se de uma estrutura formal mais refinada, contrariamente ao cômico, 

revelador de um sentido mais claro, mais manifesto. Na verdade, este último é 

detentor de uma estrutura mais simples, mais escancarada, em que o riso assoma 

geralmente em forma de gargalhada, nada tendo a ocultar. No sentido de afirmar 

cada vez mais essa distinção, Freud diz que: 

 

parece-nos que os chistes, ordinariamente considerados como uma sub-
espécie do cômico, oferecem-nos bastante peculiaridades para serem 
atacados diretamente; assim evitamos uma relação com a categoria mais 
inclusiva do cômico, enquanto isso foi possível, embora não tenhamos 
deixado de colher, en passant, algumas sugestões que podem lançar luz 
sobre o cômico [...] Um chiste se faz, o cômico se constata – antes de tudo, 
nas pessoas; apenas por uma transferência subseqüente, nas coisas, 
situações, etc. No que toca aos chistes, sabemos que as fontes do prazer, 
que há de ser fomentado, residem no próprio sujeito e não em pessoas 
externas. Verificamos também, que os chistes podem eventualmente reabrir 
fontes do cômico tornadas inacessíveis [...] e que o cômico freqüentemente 
serve como fachada ao chiste, substituindo o prazer preliminar que, de outro 
modo, seria produzido pela técnica conhecida [...]. Nada disso sugere 
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precisamente que sejam muito simples as relações entre os chistes e o 
cômico. (1969a, pp. 123-126). 

 

Recorrendo ao ponto de vista de Lacan em torno da relação entre estas 

categorias, ele converge com Freud sobre a questão do chiste apresentar-se em 

geral sob uma fachada do cômico, o que o induz a outras reflexões centradas nesta 

problemática relação, quando considera que o cômico no chiste dá-se através de um 

momento en passant, de uma situação instantânea, pois,  

 

nós só apreendemos o cômico por ocasião de um Witz em estado fugidio, 
num traço, numa palavra, numa querela – mas o cômico vai muito além disso. 
Uma tirada espirituosa, não é preciso um contato muito demorado para que 
ela se transmita, ao passo que o cômico não se sustenta com um puro e 
simples encontro relâmpago. (LACAN, 1999, p. 138). 

 

Por outro lado, em se tratando da relação do chiste com o humor, Freud 

estabelece algumas distinções, a partir da reflexão de que: 

 

é muito instrutivo observar como os padrões de chiste se extinguem à 
medida que o humor melhora. Pois bom humor substitui o chiste assim 
como os chistes devem tentar substituir o bom humor, onde as 
possibilidades de prazer – entre elas, o prazer no nonsense – por outra 
parte, inibidas, podem recuperar-se: “com pouco espírito e muito prazer”. 
(1969a, p. 150). 

 

A despeito de afinidades existentes com o chiste e o cômico, o humor 

caracteriza-se especialmente pela condição de transformar um sentimento penoso, 

aflitivo, em uma espécie de geração mista de dor e prazer, em que o ego se mostra 

vitorioso diante das restrições e adversidades que lhe são impostas pela realidade. 

Segundo Freud,  

 

o humor pode, em primeiro lugar, aparecer misturado a um chiste ou a 
alguma espécie do cômico; neste caso, sua tarefa é livrar-se de uma 
possibilidade implícita na situação: que possa ser gerado um afeto que 
interfira com o resultado gratificante. Em segundo lugar, pode deter a 
geração desse afeto inteiramente ou apenas parcialmente; esse último é o 
caso mais comum já que é o mais fácil de levar a cabo, produzindo as 
várias formas de humor interrompido – o humor do sorriso entre lágrimas. 
(1969a, p. 261). 

 

Adentrando em torno da questão das afinidades, Freud considera que o 

humor encontra-se mais próximo do cômico que do chiste, pois, semelhantemente 

ao primeiro, partilha mais diretamente com os conteúdos psíquicos do sistema pré-
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consciente / consciente, em que o ego age como mediador, junto aos conflitos que 

assomam à consciência, intervindo em favor de um prazer mais manifesto, mais 

escancarado. Não obstante às nuances que imprimem um diferencial a cada um de 

per si, é importante ressaltar que o chiste, o cômico e o humor são atravessados 

pelo princípio do prazer, o qual se insurge no homem como uma forma de preencher 

um vazio instaurado pela perda de um passado primitivamente feliz que se esvaiu 

nas sombras remotas da infância, ou seja, 

 

o estado de ânimo de nossa infância, quando ignorávamos o cômico, 
éramos incapazes de chistes e não necessitávamos do humor para sentir-
nos felizes em nossas vidas. (FREUD, 1969a, p. 265). 

 

No que diz respeito especialmente ao processo de construção de sua teoria 

sobre o chiste, Freud recebe influência de vários estudiosos sobre o assunto, a 

exemplo dos filósofos Theodor Vischer, Theodor Lipps, Kuno Fischer e do novelista 

Jean Paul (Richter). Não obstante os conhecimentos partilhados, chega à reflexão 

de que é preciso avançar nas investigações, pois até então, o contraste entre o 

sentido e a falta de sentido atribuído ao chiste era visto em função exclusiva do 

conceito do cômico, ao qual se encontrava até então diretamente relacionado. 

Ao avaliar a metodologia então utilizada para o estudo, Freud percebe a 

necessidade de avançar e ampliar suas investigações, fundamentando-as em um 

número maior e mais diversificado de situações, pois, segundo ele,  

 

para poder contar com algum êxito, teremos, ou que abordar o trabalho a 
partir de novos ângulos, ou esforçar-nos por penetrá-lo ainda mais através 
de aumentada atenção e aprofundado interesse. (1969a, p. 27). 

 

Ilustrando o processo de análise da técnica do chiste, Freud toma como 

paradigma o exemplo clássico utilizado por Heimans e Lipps, em que o alegre 

pedicuro Jacinto relata a Heine como se vira, um dia, sentado ao lado do barão de 

Rothschild, em que ele o tratou de uma maneira totalmente familionária. 

Diante da análise deste exemplo, Freud conclui que o caráter chistoso não 

reside no pensamento, mas sim, no jogo de palavras construído, sugestivo de um 

sentido espirituoso, risível, cheio de graça. Assim sendo, faz a analogia da 

composição operada na palavra composta familionária com a técnica da 

condensação vigente na elaboração dos sonhos, uma vez que à semelhança destes, 
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os elementos verbais (familiar e milionária) são condensados através da presença 

de duas sílabas idênticas (mili), redundando numa palavra nova e estranha, dotada 

de um sentido mais amplo e de um poder de causar risos. 

Em vista do exemplo considerado, é perceptível que usando o processo de 

abreviação, de síntese das palavras, o chiste é formado especialmente através da 

expressão, da forma verbal reduzida como estabelecida pela técnica de 

condensação, operante no processo de elaboração onírica. Por outro lado, o 

fenômeno de condensação do chiste faz-se expressar, também, através da 

introdução de leves modificações em expressões tradicionalmente constituídas, a 

exemplo do seguinte chiste de Herr N, invocado por Freud – “Viajei com ele tête-à-

bête. Nada mais fácil que a redução deste chiste que, claramente significa: Viajei 

com X tête-à-tête, e X é uma besta”. (1969a, p. 39). Este chiste é representativo da 

técnica de condensação com modificação, “podendo-se insinuar que quanto mais 

leve for a modificação, melhor será o chiste”. (1969a,p. 39). 

Assim, constituindo-se como modelo paradigmático da forma do chiste, os 

exemplos de condensação então apresentados, correspondem a pensamentos 

latentes dos sonhos que são abreviados, reduzidos a um conteúdo manifesto, 

expresso de uma forma sintética e fragmentada e que se mostra aparentemente 

confuso e sem sentido, face à redução de pensamento realizado, tal como vista na 

descrição usual dos sonhos. Segundo Freud, 

 

uma analogia tão abrangente entre a técnica dos chistes e a elaboração 
onírica sem dúvida aumentará nosso interesse na primeira e suscitará em 
nós uma expectativa de que uma comparação dos chistes com os sonhos 
ajudará a lançar luz sobre os chistes. (1969a, p. 43). 

 

Por outro lado, a partir da técnica de condensação enquanto uma categoria 

mais ampla, são derivados outros métodos técnicos de elaboração do chiste, a 

exemplo do múltiplo uso do mesmo material e do duplo sentido. Na verdade, 

 

todas essas técnicas são dominadas por uma tendência à compressão, ou 
antes à economia. Tudo parece ser uma questão de economia. Nas 
palavras de Hamlet: “Thrift, thrift, Horácio (Economia, economia, Horácio)”. 
(FREUD, 1969a, p. 58). 

 

Enveredando em um processo de investigação mais complexa sobre a 

formação do chiste, Freud analisa exemplos mais complicados que os anteriores, 
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cuja técnica não se enquadra na categoria geral e formas derivadas da 

condensação. Em função dessa maior complexidade, ele propõe descrever a técnica 

subjacente a esses novos exemplos como o método de deslocamento, “já que sua 

essência consiste no desvio do curso do pensamento, no deslocamento da ênfase 

psíquica para outro tópico que não o da abertura”. (1969a, p. 68). 

Entre outros exemplos, Freud destaca este como amostra direta e 

transparente de um chiste de deslocamento: 

 

um Schnorrer (mendigo judeu) aproximou-se de um opulento barão, 
suplicando que lhe provesse o sustento em sua viagem a Ostend. Os 
médicos, dizia ele, tinham-lhe recomendado banho de mar para restaurar a 
saúde. “Muito bem”, falou o homem rico, “vou dar-lhe alguma coisa para 
isso. Mas será necessário que você vá precisamente a Ostend, a mais cara 
de todas as estações, de banhos de mar?” – “Herr Barão”, foi a ressentida 
resposta, “não considero nada como demais quando se trata de minha 
saúde”. (1969a, p. 73). 

 

Sob o ponto de vista da lógica convencional, este chiste denota uma idéia 

absurda, um nonsense, uma vez que “o Schnorrer comporta-se como se fosse seu o 

dinheiro que despenderia em prol de sua saúde, como se o dinheiro e a saúde 

fossem objeto da preocupação da mesma pessoa”. (FREUD, 1969a, p.73). 

Acrescentando-se a este chiste, Freud aborda outros afins, em que é 

formado um raciocínio particular, cuja lógica à semelhança do exemplo citado, é 

utilizada para ocultar um ato de raciocínio falho, a saber, um deslocamento do curso 

de pensamento que, em sua aparência, revela um teor absurdo, estúpido, 

completamente destituído de sentido. Em um dado ponto de suas investigações, 

Freud questiona como se converte um nonsense em um chiste? e, ao mesmo 

tempo, considera: 

 

não é preciso refletir muito. Podemos inferir dos comentários das 
autoridades acima indicados na introdução (p. 24), que há sentido por trás 
dessa chistosa falta de sentido, e tal sentido é responsável pela conversão 
do nonsense em chiste. (1969a, p. 74). 

 

Fazendo uma série de associações com a técnica do deslocamento presente 

na elaboração onírica, Freud diz que semelhantemente à idéia de absurdo contida 

em certos chistes, a aparente falta de sentido dos sonhos dá-se em função do 

deslocamento de pontos importantes de seu conteúdo para áreas periféricas dos 

pensamentos oníricos, enquanto que partes menos importantes passam a ocupar a 
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posição central, “aparecendo com grande intensidade sensória no sonho manifesto e 

vice-versa”. (1969a, p.180). Recorrendo ao exemplo anterior, atribuído por Freud 

como um chiste de deslocamento, é possível inferir, à semelhança do deslocamento 

ocorrente nos sonhos, que o sentido absurdo da declaração do pedinte consistiu na 

adoção de uma lógica de desvio de pensamento, em que um ponto conceitual tido 

como imprevisto e não importante, passou a figurar como o ponto central do 

argumento, causando uma reação de estranheza ante o teor completamente 

inesperado. 

Tendo em vista essas afinidades vislumbradas entre os processos de 

elaboração onírica e de um jogo chistoso de palavras e pensamentos, Freud fala 

claramente dessas correspondências, quando diz: 

 

recordemos agora o que é que, em nossa investigação dos chistes, nos dá 
ocasião de pensar nos sonhos. Constatamos que as características e 
efeitos dos chistes conectam-se com certas formas de expressão ou 
métodos técnicos, entre os quais os mais surpreendentes são a 
condensação, o deslocamento e a representação indireta. Processos, 
entretanto, que levam aos mesmos resultados – condensação, 
deslocamento e representação indireta – foram por nós reconhecidos como 
peculiaridades de elaboração onírica [...] Ao que penso, a elaboração 
onírica nos foi revelada no que tange as suas mais importantes 
características. Entre os processos psíquicos nos chistes, a parte que nos é 
ocultada corresponde precisamente à outra, comparável, na elaboração 
onírica – a saber, aquilo que acontece, durante a formação de um chiste na 
primeira pessoa. [...] (1969a, pp. 189-190). 

 

Ao fazer analogias entre os métodos técnicos comuns ao chiste e ao sonho, 

e considerando que este é visto pela teoria freudiana como a via régia de acesso ao 

inconsciente, torna-se evidente que Freud estabelece uma relação do chiste com o 

inconsciente, o que é ratificado por Lacan quando diz que, a partir do plano da 

linguagem, essas analogias “se manifestam entre o aspecto técnico ou verbal do 

chiste e os mecanismos próprios do inconsciente, que Freud descobriu sob nomes 

diversos, tais como condensação e deslocamento”. (1999, p. 31). 

Partindo da premissa de que o chiste é formado através das técnicas de 

elaboração onírica e de sua transferência para outros processos que lhe são 

correlatos, resultando em formas espirituosas de expressão lingüística, é pertinente 

levantar outros métodos técnicos descritos por Freud que apontam para a 

peculiaridade do chiste enquanto um processo que (des) vela uma multiplicidade de 

leituras. 
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Em primeiro lugar, Freud faz referência ao contraste de idéias, reportando-

se à definição adotada por Kraepelim, em que “um chiste é a conexão ou a ligação 

arbitrária, através de uma associação verbal, de duas idéias, que de algum modo 

contrastam entre si”, (apud FREUD, 1969a, p. 24), definição esta que é criticada e 

ao mesmo tempo reconsiderada por Lipps, ao demonstrar que “o contraste persiste, 

mas não o contraste entre as idéias relacionadas às palavras, mas um contraste ou 

contradição entre o sentido e a falta de sentido das palavras”. (apud Freud, 1969a, 

p. 24). 

Como um outro método característico do chiste, Freud ressalta o fator de 

desconcerto e esclarecimento, através do qual enfatiza a questão da relação entre 

o chiste e o cômico. Assim sendo, tomando como paradigma o exemplo de chiste do 

pedicuro Jacinto que se vangloria por ter sido tratado de uma forma familionária 

pelo barão de Rothschild, ele ressalta, a seguir, a simultaneidade no leitor ou ouvinte 

de uma reação de desconcerto e esclarecimento, cujo segundo elemento é 

fomentado pelo cômico diante da estranheza da palavra formada: 

 

Lipps acrescenta que o primeiro estágio do esclarecimento – que a palavra 
desconcertante signifique isto ou aquilo – é seguido de um segundo estágio, 
no qual percebemos que a palavra sem sentido que nos havia “confundido”, 
nos mostra então o sentido verdadeiro. É apenas esse segundo 
esclarecimento, essa descoberta de que uma palavra sem sentido, 
conforme o uso lingüístico normal, é a responsável por todo o processo - 
essa solução do problema no nada -, é apenas esse segundo 
esclarecimento que produz o efeito cômico. (FREUD, 1969a, p. 25). 

 

Este fator de desconcerto e esclarecimento é traduzido por Lacan como 

uma sensação de estranheza, ante um aparente nonsense, e uma conseqüente 

reação de surpresa. Para ele, 

 

[...] não há possibilidade de emergência do chiste sem uma certa surpresa 
[...]. Há alguma coisa que deve tornar o sujeito alheio ao conteúdo imediato 
da frase, e que se apresenta, vez por outra, por meio do aparente nonsense 
[...] Essa é a primeira etapa, diz Freud, da preparação natural do chiste, que 
depois constituirá para o sujeito, uma espécie de gerador de prazer, de 
prazerógeno. (1999, p.22). 

 

Compartilhando um ponto de vista comum, à época, Freud introduz uma 

recorrente peculiaridade técnica do chiste – a brevidade, sendo reconhecida, 

segundo ele, por todas as autoridades sobre o assunto. Em primeiro lugar, invoca a 

definição dada por Jean Paul, de que “a brevidade é o corpo e a alma do chiste, sua 
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própria essência”. (apud FREUD, 1969 a, p. 26). Em seguida, acrescenta a 

abordagem de Lipps que caminha na mesma direção: 

 

um chiste diz o que tem a dizer, nem sempre em poucas palavras, mas 
sempre em palavras poucas demais, isto é, em palavras que são 
insuficientes do ponto de vista da estrita lógica ou dos modos usuais de 
pensamento e de expressão. Pode-se mesmo dizer tudo o que se tem a 
dizer nada dizendo. (apud FREUD,1969a, p. 26). 

 

Aprofundando a visão de Freud, Lacan diz que esse nada dizer do chiste 

tem a ver com um dizer estranho, não lógico, semelhante ao do inconsciente, uma 

vez que ambos usam de uma linguagem comum, onde o dito se encontra no lugar 

do não-dito, em um outro lugar, pois,  

 

o inconsciente, justamente, só se esclarece e só se entrega quando o 
olhamos meio de lado. Aí está uma coisa que vocês reencontrarão o tempo 
todo no Witz, pois tal é sua própria natureza – vocês olham para ele, e é isso 
que lhes permite ver o que não está ali. (LACAN, 1999, p. 25). 

 

Em consonância com o fator nuclear do contraste de idéias, Freud destaca 

o nonsense como um método constante em grande parte dos chistes, uma vez que 

é a idéia de absurdo contida em sua aparente falta de sentido que produz um efeito 

cômico e a percepção de um outro sentido, revelador de uma outra verdade. Por sua 

vez, esta verdade pode transformar-se em outro nonsense, gerando, assim, uma 

associação de idéias em cadeia que vão se negando e ao mesmo tempo se 

afirmando diante da possibilidade do emergir de novos sentidos, de novas verdades 

absurdas ou não. 

 Em sua análise sobre o contraste entre sentido e falta de sentido, Freud 

diz que: 

 

atribuímos sentido a um comentário e sabemos que logicamente ele não 
pode ter nenhum. Descobrimos nele uma verdade, fato impossível de 
acordo com as leis da experiência ou com nossos hábitos gerais de 
pensamento. Concedemos-lhe conseqüências lógicas ou psicológicas, que 
ultrapassem seu verdadeiro conteúdo, apenas para negar tais 
conseqüências, tão logo tenhamos reconhecido claramente a natureza do 
comentário. (1969a, p. 24). 

 

Complementando com a visão de Lacan, este diz que a falta de sentido do 

nonsense, presente no chiste, equivale a um passo-de-sentido (pas-de-sens), cuja 

ilogicidade aparente funciona como uma espécie de senha para decifração de um 
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outro sentido que surge no receptor como num lampejo. “É que o nonsense tem o 

papel de nos enganar por um instante, tempo suficiente para que um sentido até 

então despercebido nos atinja através da captação do chiste”. (LACAN, 1999, p. 90). 

Guardando em si uma certa semelhança com o absurdo contido no 

nonsense, o raciocínio falho é um outro método técnico atribuído ao chiste, pois, 

faz-se expressar freqüentemente através da lógica de um sofisma, cuja estrutura é 

montada de uma forma que sob uma aparente idéia de coerência, faz ocultar um 

sentido de absurdo, de estranhamento, apontando para a falha do raciocínio. 

Freud apresenta o exemplo a seguir, cujo caráter chistoso se destaca 

especialmente pela presença do raciocínio falho: 

 

um cavalheiro entrou em uma confeitaria e pediu um bolo; logo o devolveu, 
solicitando em seu lugar um cálice de licor. Bebeu e preparou-se para sair 
sem tê-lo pago. O proprietário o deteve. “O que você quer? Perguntou o 
freguês. – “Você não pagou o licor”. – “Mas eu lhe dei o bolo em troca”. – 
“Também não pagou por este”. – “Mas eu não o comi”. (1969a, p. 78). 

 

Fazendo um paralelo deste chiste com um outro de Lichtenberg, em Nota de 

Rodapé acrescentanda em 1912, Freud diz que: 

 

semelhante técnica de absurdo ocorreu quando um chiste procura manter 
uma conexão que parece excluída por condições especiais implicadas em 
seu conteúdo. Considere-se por exemplo a faca sem lâmina de Lichtenberg 
que não tinha cabo [...] (1969a, p. 78). 

 

Considerando um método oposto à representação pelo contrário, ou seja, ao 

contraste de idéias, Freud destaca um outro peculiar ao chiste, a exemplo de uma 

representação por algo correlacionado ou conexo, resultando na expressão de uma 

representação indireta, construída através de associações e inferências em torno 

de objetos, imagens ou palavras que tenham alguns pontos de similaridade. Como 

exemplo paradigmático deste método, Freud destaca o seguinte chiste:  

 

dois homens de negócio, não particularmente escrupulosos, conseguiram, 
por meio de uma série de empreendimentos de alto risco, acumular grande 
fortuna, e faziam agora sérios esforços para introduzir-se na boa sociedade. 
Um método, que impressionou-os como de provável êxito, era ter seus 
retratos pintados pelo mais famoso e mais bem pago artista da cidade cujos 
quadros gozavam de alta reputação. As preciosas telas foram exibidas pela 
primeira vez em um grande sarau e os próprios anfitriões conduziram o 
crítico e connaisseur de arte mais influente até à parede de onde pendiam 
os retratos lado a lado, para desfrutar o seu admirado julgamento e respeito. 
Após estudar os trabalhos por longos instantes, o crítico balançou a cabeça 
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como se algo estivesse faltando e indicando o espaço vazio entre os 
quadros, perguntou calmamente: “Mas onde está o Salvador?” (I.e, “Não 
vejo o quadro do Salvador”.) (1969a, p. 93). 

 

Partindo deste exemplo,  é perceptível a presença de uma alusão enquanto 

uma espécie de representação indireta que se caracteriza através de pequenos 

detalhes conceptuais que são sugeridos, porém omitidos, apontando, assim, para a 

natureza essencial do chiste que se traduz através de um jogo permanente de 

revelação e ocultamento. Assim sendo, quando o crítico de arte indaga aos dois 

homens mas onde está o salvador?, ele está fazendo uma alusão comparativa 

desses homens aos dois ladrões que foram crucificados junto a Jesus Cristo, o 

salvador. Ao falar sobre esta peculiaridade, Freud observa que: 

 

o sentido deste comentário é claro. Tratamos ainda uma vez da questão de 
representar alguma coisa, que não pode ser expressa diretamente. Como 
ocorre esta “representação indireta?” Partindo da representação dada no 
chiste, reconstituímos o trajeto inverso através de uma série de associações 
e inferências facilmente estabelecíveis. (1969a, p. 93). 

 

Por sua vez, é pertinente estender o método de alusão presente em muitos 

chistes a ditos construídos de uma forma espirituosa e que são associados a 

provérbios, sentenças ou expressões consagradas pelo uso tradicional da língua. 

Recorrendo mais uma vez a seus exemplos, Freud reporta-se ao dito de Lichtenberg 

Novos balneários tratam bem, o qual evoca imediatamente o provérbio Novas 

vassouras varrem limpo. De acordo com depoimento de Freud, 

 

não há dúvida de que a sentença tenha se introduzido na cabeça do 
espirituoso filósofo como imitação do provérbio familiar. Assim o dito de 
Lichtenberg torna-se uma alusão ao provérbio. Através dessa alusão 
alguma coisa é sugerida mas não dita diretamente – a saber, que algo mais 
é responsável pelos efeitos produzidos pelos balneários, além das 
características invariantes das fontes termais. (1969a, p. 94). 

 

À semelhança do método técnico da alusão, figura a analogia como um 

outro tipo de representação indireta que pode assumir a lógica de um chiste, 

fazendo-se expressar por meio da mesclagem com uma das técnicas conhecidas do 

chiste, como, também, através da particularidade de que a analogia passa a ter um 

caráter chistoso por si mesma. Como paradigma de uma analogia bem sucedida e 

evocadora da natureza de um bom chiste, Freud cita o seguinte exemplo: 
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um clérigo católico comporta-se tal como um caixeiro que tem um posto em 
uma grande casa de comércio. A igreja,  a grande firma, da qual o Papa é o 
chefe, dá-lhe um emprego fixo e, em paga, um salário fixo. Ele trabalha 
preguiçosamente, como alguém que não trabalha para lucro próprio, que 
tem numerosos colegas e pode facilmente escapar de ser observado no 
tumulto de uma grande firma. Tudo que lhe importa é o crédito da casa e 
ainda mais sua preservação, pois, que se ela for à bancarrota, ele perderá 
seu ganha-pão. Um clérigo protestante, por outro lado, é em qualquer caso 
seu próprio chefe e empreende o negócio da religião para seu próprio lucro. 
Ele não negocia por atacado, como o católico, seu colega comerciante, mas 
apenas a retalho. E já que ele próprio se encarrega de tudo, não se permite 
ser preguiçoso. Deve anunciar seus artigos de fé, depreciar os artigos do 
competidor e, como genuíno retalhista, deve manter-se em sua venda a 
retalho, cheio de inveja comercial de todas as grandes casas, em particular 
da grande casa em Roma, que paga os salários de tantos milhares de 
guarda-livros e empacotadores, e tem suas fábricas nos quatro cantos do 
globo.(1969a, p. 106).  

 

Em se tratando destes métodos enfocados, é perceptível que a relação de 

similaridade presente na construção de alguns chistes dá margem ao deslizamento 

de significantes, ao surgimento de novas leituras de realidade, pois que este 

deslizamento termina por desencadear idéias e pensamentos, muitas vezes, 

estranhos para nós mesmos, e que se apresentam, em um primeiro momento, “na 

ordem da tirada espirituosa, com sua dimensão derrisória, degradante, 

desorganizadora”. (LACAN, 1999, p. 84). Explorando o ângulo de convergência 

entre o significante, o chiste e o inconsciente, enquanto um olhar legitimador da 

própria leitura feita por Freud, Lacan diz que: 

 

o exercício do significante evoca, por si mesmo, tudo que é da ordem do 
inconsciente, isso é suficientemente apontado ao olhar de Freud pelo fato de 
que as estruturas que o chiste revela, sua constituição, sua cristalização, seu 
funcionamento, não são outras senão aquelas que ele descobriu em suas 
primeiras apreensões do inconsciente, no nível dos sonhos, dos atos falhos – 
ou bem sucedidos, como vocês quiserem entender –, no nível até mesmo dos 
sintomas, e às quais procuramos dar uma formulação mais rigorosa, nas 
rubricas da metáfora e da metonímia. (1999, p. 89). 

 

Por último, Freud ressalta como um dos métodos técnicos mais 

característicos do chiste, o duplo sentido, cuja ambigüidade própria do jogo de 

palavras, encontra-se em íntima conexão com a essência do sentido de 

ocultamento, encerrando em si a capacidade de revelar e ao mesmo tempo 

esconder, velando e (des)velando sentidos através da plasticidade das palavras. 

Segundo Freud, o duplo sentido propriamente dito ou jogo de palavras, 
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pode-se descrevê-lo como o caso ideal de “múltiplo uso”. Nenhuma 
violência é feita às palavras: não se as segmenta em sílabas separadas, 
não é preciso sujeitá-las a modificações, nem se tem, que transferi-las da 
esfera a que pertencem (a dos nomes próprios, por exemplo) a alguma 
outra. Exatamente como figuram na sentença, é possível, graças a certas 
circunstâncias favoráveis, fazê-las expressar dois significados diferentes. 
(1969a, p. 52). 

 

Conforme diz Freud, há exemplos deste tipo disponíveis em grande 

abundância, dentre os quais ressaltam-se os descritos, a seguir: 

 

um dos primeiros atos de Napoleão III quando assumiu o poder foi 
apoderar-se da Casa de Orleans. Eis o excelente jogo de palavras, corrente 
àquele tempo: “C‟est le premier vol de l‟aigle”. (Eis o primeiro vôo da águia). 
Vol significa vôo, mas também roubo. (1969a, p.52). 
 
Luís XV queria testar o espírito de um de seus cortesãos, cujo talento lhe 
tinham mencionado. Na primeira oportunidade, ordenou ao cavalheiro que 
fizesse um chiste do qual ele, o rei, devia ser o “sujet” [assunto]. O cortesão 
desferiu imediatamente a inteligente réplica: “Le roi n‟est pas sujet”. O rei 
não é um assunto (ou súdito). (1969a, p.53). 

 

Analisando estes dois exemplos de chiste, tem-se a duplicidade de sentido a 

partir da própria materialidade do significante, de onde emerge a ambigüidade de 

interpretação desencadeada pelas palavras Vol e Sujet. Falando especificamente 

sobre o primeiro exemplo de chiste, Lacan diz que:  

 
não há porque falar aqui em espirituosidade de pensamento, pois se trata 
mesmo é de uma espirituosidade das palavras, que repousa na 
ambigüidade que permite tomar uma palavra em outro sentido. (1999, p. 
76). 

 

Adentrando no âmbito didático da categorização, Freud organiza os chistes 

em duas espécies de classificação, cuja relação não é, entretanto, de mútua 

influência, pois “trata-se de duas classificações de produtos chistosos inteiramente 

independentes”. (Freud, 1969 a, p. 110). Considerando o ponto de vista da 

manipulação técnica, divide inicialmente os chistes em verbais e conceptuais, em 

que o primeiro corresponde à operação com jogos de palavras e semelhanças 

fônicas e o segundo traduz-se através da ênfase no curso de pensamento, das 

idéias. Estabelecendo uma relação entre estas categorias de chistes e as técnicas 

nucleares de condensação e deslocamento, é pertinente fazer uma associação entre 

os chistes verbais e a técnica de condensação, bem como entre os chistes 

conceptuais e a técnica de deslocamento, tendo em vista que esta primeira técnica 
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opera basicamente através de uma justaposição ou condensação de palavras, 

enquanto que a segunda enfatiza especialmente o deslocamento do curso lógico do 

pensamento. 

Considerando, por outro lado, a questão em torno dos propósitos dos 

chistes, Freud classifica-os em inocentes e tendenciosos, partindo da seguinte 

concepção: o primeiro tem um fim em si mesmo, não servindo a nenhum objetivo 

particular; o segundo tem um propósito determinado, servindo geralmente a um fim 

de liberação de tensões psíquicas motivadas pela repressão da agressividade ou 

impulso libidinal. 

Fazendo um paralelo entre os chistes inocentes e tendenciosos, Freud diz 

que: 

 

os chistes inocentes e triviais colocam-nos provavelmente o problema do 
chiste em sua forma mais pura, já que com eles evitamos o perigo de ser 
confundidos por seu propósito ou equivocados em nosso julgamento por 
seu bom senso. (1969 a, p. 113). 

 

Voltando a fazer uma relação não necessariamente exclusiva entre chistes 

inocentes e chistes verbais, Freud considera: 

 

mas os chistes mais inocentes de todos são ainda os chistes verbais; por 
exemplo, o Schüttelreime

1
, tornado recentemente tão popular e no qual a 

técnica é constituída pelo uso múltiplo do mesmo material com uma 
modificação inteiramente peculiar: 
Und weil er Geld in Menge hatte 
Lag stets er in der Hängematte 
[ E porque tem dinheiro em quantidade 
  Ele sempre se deita em uma rede.] (1969 a, p. 110). 

 

Em consonância com a observação acima articulada, Freud ressalta que um 

dos métodos técnicos de representação dos chistes inocentes, consiste na 

representação da palavra através da proeminência do aspecto fonético em 

detrimento do próprio significado. Por sua vez, os chistes inocentes implicam 

também em uma economia de despesa psíquica, uma vez que a técnica 

desenvolvida equivale à usada pelas crianças no lidar com as palavras, pois, 

 

                                                             
1 *Literalmente “rimas abaladoras”. Veremos que são uma fonte rímica do que conhecemos como 
‘Spoonerisms (lapsus linguae consistente em trocar sons, geralmente iniciais, de posição’. N. do T. Bras.).+ 
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ainda acostumadas a tratar as palavras como coisas, tendem a esperar que 
palavras idênticas ou semelhantes tenham subjacente, o mesmo sentido – 
fato que é fonte de muitos equívocos dos quais os adultos se riem. (FREUD, 
1969 a, p. 142). 

 

Dando continuidade ao raciocínio em torno do estabelecimento de relações, 

Freud considera em um determinado ponto de seu estudo, que o prazer dos chistes 

inocentes estaria mais vinculado ao arranjo técnico, à forma de expressão, ao 

envoltório chistoso, enquanto que os chistes tendenciosos estariam mais vinculados 

à adequação e verdade dos pensamentos. Não obstante este raciocínio, ele chega 

mais adiante à reflexão de que não é possível fazer uma separação nítida, no que 

toca à excelência do chiste, entre o aspecto técnico e o aspecto conceptual. Daí, 

invocar o seguinte exemplo de um chiste, cuja técnica vista como insatisfatória, 

encerra um pensamento subliminar, de profundeza filosófica: 

 

“ele se maravilhara em que os gatos tivessem dois furos recortados em sua 
pele, exatamente no lugar dos olhos”. A estupidez aqui alardeada é apenas 
aparente. De fato, por trás desse simples comentário está o grande 
problema da teleologia na estrutura animal. Não é absolutamente óbvio que 
a fissura palpebral deva abrir-se no ponto em que a córnea está exposta até 
que a teoria da evolução esclareça essa coincidência.  
Tenhamos em mente o fato de que os comentários chistosos produzem em 
nós uma impressão global na qual não conseguimos separar a parte devida 
ao conteúdo intelectual da parte devida à elaboração do chiste. (1969 a, p. 
113). 

 

Seguindo-se à análise em torno dos métodos técnicos peculiares ao 

processo de formação do chiste, cuja dinâmica é relacionada ao processo de 

elaboração onírica, Freud passa a refletir sobre a transferência do processo primário 

manifesto nos sonhos através do fenômeno de condensação em torno dos próprios 

elementos verbais. Em função desta reflexão, ele identifica um prazer operante no 

chiste de uma forma muito particular, uma vez que se apresenta distinto da 

satisfação pulsional e da realização de um desejo demandado pelos sonhos, 

configurando uma nova questão para a teoria psicanalítica: de onde vem este prazer 

tão específico? quais as fontes de prazer do chiste? 

A partir do paradigma de Heine e de muitos outros exemplos enumerados 

exaustivamente no estudo sobre Os chistes e sua relação com o inconsciente, Freud 

depreendeu duas teses que ainda permanecem atuais pela capacidade de instigar 

questionamentos e derivações de novas idéias. 
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Uma primeira tese pode ser contextualizada como a experimentação da 

técnica do chiste a serviço da proteção do prazer, caracterizando-se sobretudo pelo 

uso do jogo lúdico com as palavras, em cuja linguagem é dada uma ênfase 

predominante ao seu aspecto fonético e sem nenhuma preocupação com o sentido. 

A constituição deste prazer remete a uma recuperação aproximada do uso da 

liberdade que as crianças têm de brincar com as palavras, sem interferência do uso 

da razão crítica, segundo as leis do processo primário. 

Por sua vez, enquanto uma manifestação afim do jogo lúdico com as 

palavras, encontram-se também freqüentes casos de chistes em que o jogo é feito 

com os conceitos, cujo prazer evoca também o da liberdade da infância, dando-se 

através da intervenção do processo primário, mediante atuação do princípio de 

deslocamento, semelhante ao prazer oriundo do fenômeno de condensação 

operante no jogo de palavras. 

Como fruto de suas primeiras investigações sobre esta questão, Freud 

chega inicialmente à conclusão de que faz parte da evolução ou psicogênese do 

chiste, uma característica diferencial deste em salvaguardar o prazer oriundo da 

experiência infantil de brincar com as palavras e pensamentos, sendo que na vida 

adulta, este mecanismo assume uma forma mais engenhosa, conseguindo burlar a 

crítica e experimentar o prazer do jogo. Sendo assim, o efeito de burlar a crítica dá-

se através de uma aparência de interesse ou propósito por meio de uma significação 

mesclada ao jogo do absurdo, em que este interesse desviará a atenção do espírito 

crítico, do prazer próprio do jogo de origem infantil. Em vista da simultaneidade 

destes fatores determinantes da natureza do chiste, tem-se como atributo 

característico deste, a vivência de uma situação momentânea de desconcerto, onde 

o ouvinte ri sem saber do que está rindo, não sendo capaz de discernir se seu 

prazer vem do jogo com as palavras ou pensamentos ou do sentido que nele 

pressente. Sendo assim, através do riso consegue-se desarmar até certo ponto o 

patrulhamento da crítica racional, pois com o prazer do riso a crítica tende a ser 

mais favorável, ao assumir um caráter mais disfarçado. 

Por outro lado, a segunda tese formulada por Freud entra em uma relação 

de complementaridade com a primeira, relacionando-se à própria natureza deste 

prazer. Este explica-se pelo princípio de constância, isto é, pela descarga das 

tensões, resultando em uma liberação prazerosa das inibições e, 
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conseqüentemente, em um alívio ou economia da despesa psíquica, já que para se 

construir ou manter uma inibição, precisa-se de um certo quantum da citada 

despesa. Segundo Freud, “devemos atentar para o fato de que a economia da 

despesa relativa à inibição ou à supressão parece ser o segredo do efeito de prazer 

dos chistes tendenciosos e se transmite ao mecanismo dos chistes inocentes”. 

(1969a, p.141). Na concepção de Freud, são exatamente destes princípios de alívio 

e economia da despesa psíquica que se derivam todas as técnicas dos chistes e 

conseqüentemente todo o prazer que advém delas. 

Não obstante a configuração do princípio de que o prazer do chiste 

encontra-se relacionado à suspensão de inibições, Freud chega posteriormente à 

conclusão de que isso por si só não explica a produção do prazer, até porque “não 

poderemos considerar o montante desse prazer grande bastante para lhe atribuir a 

força de suspender inibições e repressões profundamente arraigadas”. (1969a, 

p.157). Daí, passa a vislumbrar a idéia de que: 

 

o prazer é maior do que o resultante da suspensão de uma inibição e cada 
uma das partes (as palavras e o “pensamento”) parece acrescentar mais do 
que poderia fornecer por si mesmas, havendo não a soma dos prazeres, 
mas a multiplicação. (1969a, p_ _ _). 

 

Esta nova concepção de Freud confirma assim a observação empírica de 

Fechner sobre a intensificação dos prazeres simultâneos, onde vários fatores que 

proporcionam prazer quando operam de uma forma convergente, contribuem para a 

intensificação deste prazer, cujo produto a despeito de ser algo conhecido, 

caracteriza-se, no entanto, pelo desconhecimento dos referidos fatores enquanto 

elementos isolados, os quais, na verdade, escapam à consciência. 

A despeito destas aparentes contradições, Freud volta a enfatizar que no 

tocante ao chiste,  

 

o prazer que produz, seja prazer no jogo ou na suspensão das inibições, 
pode ser invariavelmente referido à economia da despesa psíquica, desde 
que esta concepção não contradiga a natureza essencial do prazer e se 
comprove fecunda em outras direções. (1969a, p. 161). 

 

Em se tratando especificamente da abordagem do chiste como processo 

social, Freud considera que ao lado do objetivo do prazer compartilhado ser 

reconhecido como um dos motivos principais da elaboração do chiste, faz-se 
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também importante considerar a questão de seus determinantes subjetivos, já que 

era bastante evidente a situação de que algumas pessoas mostravam-se incapazes 

de fazer chiste, enquanto que outras se revelavam detentoras de uma faculdade 

especial que se denomina como presença de espírito, a qual apresenta, dentre 

outros atributos, a capacidade de usar palavras ou conceitos, cuja sintaxe difere da 

linguagem formal. 

Na tentativa de elucidar alguns desses determinantes subjetivos, Freud 

envereda por algumas idéias que parecem configurar algumas características 

psicológicas do perfil do contador de chiste, idéias essas que a posteriori, ele 

mesmo atribuiu como refutáveis, já que não dispunham de dados documentais 

suficientes para se sustentarem cientificamente. 

Na condição de um outro determinante subjetivo, que por sua vez se reveste 

de um caráter socializante e, por conseguinte, menos obscuro, afigura-se a 

peculiaridade do chiste ser sempre objeto de um compartilhar, manifesto através da 

necessidade de seu autor contá-lo para uma outra pessoa, sendo, de fato, “o 

impulso tão forte que freqüentemente se processa a despeito de sérias apreensões”. 

(FREUD, 1969a, p.166). 

A partir da identificação desta necessidade imperiosa de compartilhar o 

chiste, Freud levanta algumas questões consideradas cruciais para uma melhor 

compreensão psíquica do fenômeno: por que o autor não ri de seu próprio chiste? 

por que o riso no chiste em sua forma mais intensa, só se dá através do ouvinte? por 

que o chiste precisa, distintamente do gracejo, de uma 3ª pessoa que o reconheça 

através do riso enquanto manifestação do prazer? por que é difícil identificar, fora da 

investigação analítica, o que causa riso no chiste? 

Em vista desta questão, Freud tece algumas análises, cujas considerações 

têm um caráter mais de inferência do que propriamente de conclusão, haja vista a 

complexidade do assunto. Dentre estas principais considerações, destacam-se as 

seguintes idéias: 

a 1ª pessoa (emissor) sente o prazer do chiste, mas não consegue rir dele 

próprio, pois não tem condições de descarga, visto ter que processar uma despesa 

de energia psíquica adicional para suspender determinadas inibições. A 3ª pessoa 

do chiste (ouvinte) não precisa usar desta despesa, ou melhor, ela a usa através de 
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um quantum mínimo, pois recebe o chiste de presente. Daí que para a 3ª pessoa, 

a energia psíquica torna-se facilmente descarregada pelo riso; 

para que a 3ª pessoa sinta prazer em ouvir o chiste, é necessário que esta 

tenha as mesmas inibições internas que a 1ª pessoa, no que diz respeito às 

inibições internas ocultas pelo conteúdo do chiste. No entanto, quando em contato 

com este, faz-se emergir na 3ª pessoa uma disposição para a inibição subjacente à 

primeira, inibição esta que momentaneamente é reconhecida como supérflua e, 

portanto, passível de descarga; 

o fenômeno do riso passa por outros processos inconscientes compartilhados 

pelo emissor e receptor, processos estes que remetem à questão da economia do 

psiquismo. 

O riso é um processo automático de descarga de energia que é possibilitado 

inicialmente pelo descarte da nossa atenção consciente. Por sua vez, a 

peculiaridade do chiste em produzir efeito integral no ouvinte através da 

manifestação de um riso prazeroso, dá-se, sobretudo, pela condição do chiste 

representar uma novidade, ser capaz de provocar surpresa, desconcerto. Daí que 

esta característica do chiste de ser algo breve, efêmero, “deve-se evidentemente ao 

fato de que a própria natureza do ato de surpreender alguém ou pegá-lo 

desprevenido, implica em que não se possa ter êxito uma segunda vez”. (FREUD, 

1969a, p. 178). Compartilhando com a idéia de Freud, Lacan diz que “não há 

possibilidade de emergência do chiste sem uma certa surpresa”. (1999, p. 112). 

Delimitando estas discussões que envolvem especialmente os processos 

psíquicos no chiste sob o ponto de vista tópico-econômico, Freud faz um rápido 

rastreamento de seus pontos de vista anteriores e ao mesmo tempo tece outras 

considerações, a seguir, que apontam para o surgimento de novas luzes sobre o 

assunto em questão. 

Em primeiro lugar, abre o leque em torno da concepção anterior de que o 

prazer do chiste deve-se à evitação da despesa psíquica, considerando que este 

prazer não se resume apenas a este processo, cujo fator econômico implícito tem 

objetivos muito mais amplos. Recorrendo a uma analogia com um empreendimento 

comercial, Freud diz que à semelhança deste, em que a satisfação do gerente 

advém da redução de pequenos custos relacionados a um determinado trabalho, 

ainda que a economia pareça pequena em comparação às despesas totais, também 
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no complexo negócio psíquico, o prazer oriundo da economia da despesa no 

chiste dá-se através de um prazer associado com pequenos detalhes que são 

importantes do ponto de vista psíquico. Sendo assim, esta economia via chiste na 

despesa psíquica inibitória com relação a alguns detalhes, tem uma importância 

muito grande para o psiquismo com relação à totalidade da respectiva economia da 

despesa. 

Por outro lado, Freud levanta uma outra assertiva em que faz a enunciação 

de que o fator mais importante dos processos psíquicos do chiste, não é a redução 

da despesa psíquica em si, mas o efeito de  experimentação de alívio oriundo da 

descarga de energia através da produção do riso. Sendo assim, a 1ª pessoa do 

chiste vivencia em um 1º momento, o prazer de uma forma parcial através da 

suspensão da inibição e diminuição da despesa local, no entanto, o alívio só é 

experimentado em um 2º momento através do riso manifesto pelo ouvinte, ou seja, 

pela 3ª pessoa. Em última instância, pode-se afirmar que o autor do chiste só sente 

prazer através do riso do outro. 

Tanto sob a perspectiva de Freud, quanto de Lacan, é o outro quem autentica 

a mensagem do chiste, quem decifra o pouco-sentido embutido na tirada espirituosa 

que lhe é destinada, captando algo que está mais além, e cuja manifestação de 

prazer, em geral, através do riso ou de uma reação de desconcerto, intensifica o 

prazer do emissor, pois, 

 

é na medida em que o sujeito consegue, com sua tirada espirituosa, 
surpreender o Outro, que ele colhe o prazer, e este é, justamente, o mesmo 
prazer primitivo que o sujeito infantil, mítico, arcaico, primordial que lhes 
evoquei há pouco, havia extraído do primeiro uso do significante. (LACAN, 
1999, p. 104). 

 

Não obstante o caráter intrinsecamente socializado do chiste, este pode se 

dar através de um ser em solidão, como é o caso do escritor, de um narrador de 

estórias, a exemplo de Guimarães Rosa em Tutaméia. Sobre esta questão, Luís 

Maia diz que pode haver o chiste do homem solitário, 

 

mas desde que se submetesse à condição de poder ser potencialmente 
socializado. O chiste que nenhum outro homem pudesse apreender estaria 
mais para formação delirante do que para o chiste. O homem solitário, 
lembremo-nos, se é só, nem por isso é uno: ele é capaz de diálogo interior, 
ele carrega dentro de si um outro. Precisamente aquele que poderia rir do 
chiste. (1998, p. 2). 
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No caso de um escritor como Guimarães Rosa, ele dialoga potencialmente 

com seu público leitor através de suas narrativas, até porque a própria linguagem 

chistosa, cifrada, que lhe é característica, abre inúmeras possibilidades de 

intervenção do leitor, pois este é incitado permanentemente a produzir um texto 

latente a partir de um texto manifesto, em que “ninguém lê o que está escrito”. 

(GARCIA-ROZA, 1988, p. 169). 

 Falando mais especificamente sobre a reação do riso provocada pelo chiste, 

é importante ressaltar que enquanto outras formas inarticuladas são suscetíveis de 

produzir o riso quando repetidas várias vezes, o chiste só o produz por ocasião de 

sua primeira apresentação, transformando-se a partir daí, em uma expressão 

refinada de uma idéia. Esta transição de uma idéia inicial sem sentido para uma 

idéia tida como elaborada, refinada, como se nunca tivesse possuído um caráter 

inarticulado, faz suspeitar que isto ocorre devido a um processo de elaboração 

secundária na percepção das formas articuladas da arte, comparável ao processo 

de elaboração secundária do sonho. 

Por uma razão que a teoria psicanalítica até agora não explicou, a 

interpretação do chiste é sempre feita de uma forma muito fácil como se não 

comportasse idéias de maior complexidade, ao contrário do sonho cuja interpretação 

sempre se dá através de um processo de investigação analítica. Não obstante, 

sabe-se que a verdade contida em alguns chistes é muito mais complexa que se 

supõe, só sendo verdadeiramente apreendida através de uma interpretação mais 

profunda. 

Apesar de aparentemente o chiste não entrar em conexão direta com 

instâncias mais profundas da mente, é constituído a partir de material semelhante ao 

contido freqüentemente no sonho, haja vista que em ambos, há a presença, em 

maior ou menor grau, de subversão ou desvio em relação à estrutura convencional 

da linguagem e do pensamento institucionalmente estabelecido. 

Daí, a associação estabelecida por Freud entre o chiste e o sonho, tendo 

como elemento comum a inferência de ambos constituírem-se como expressões do 

inconsciente, associação esta estabelecida, sobretudo, pela semelhança dos 

métodos adotados, tais como a condensação e o deslocamento, considerados como 

peculiaridades da elaboração onírica. 
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A despeito das relações de correspondência entre os processos psíquicos 

operantes no sonho e no chiste, Freud aponta para profundas divergências 

existentes, uma vez que na condição de via régia de acesso ao inconsciente, 

 

algumas das características dos sonhos são tão estranhas aos chistes que 
a parte da elaboração onírica correspondente a tais características não 
pode ser transferida à formação dos chistes. (FREUD, 1969a, p. 190). 

 

Deixando à parte as divergências verificadas, Freud centra seu raciocínio na 

área de convergência das semelhanças entre os métodos técnicos e algumas 

características, pois, segundo ele, 

 

partimos do fato de que as técnicas dos chistes indicam os mesmos 
processos conhecidos como peculiaridades da elaboração onírica [...] no 
fundo, o que estamos fazendo é apenas encontrar nos chistes uma 
confirmação das expectativas procedentes dos sonhos e com as quais os 
abordamos. (1969a, p. 190). 

 

Dentre as características atribuídas ao chiste que apontam para o raciocínio 

de ser considerado, à semelhança do sonho, uma expressão do inconsciente, Freud 

destaca, em primeiro lugar, o seu caráter involuntário, tendo em vista a condição 

de emergir sem que existam estágios preparatórios em seu pensamento. Este 

comportamento involuntário dos chistes é também recorrente nas associações, pois, 

 

freqüentemente não estão disponíveis em nossa memória quando 
precisamos deles; mas de outras vezes aparecem, como que 
involuntariamente, em pontos no nosso curso de pensamentos onde não 
vemos sua relevância. Estas são, novamente, apenas pequenas 
características indicativas de sua origem no inconsciente. (FREUD, 1969a, 
p. 192). 

 

Seguindo-se ao caráter involuntário enquanto um traço especial do chiste, 

Freud dá um destaque não menos importante ao caráter de concisão “– um traço 

que não é na verdade essencial, mas extremamente distintivo”. (1969a, p.193). 

Através de uma análise mais apurada, chega à conclusão de que a concisão do 

chiste não é uma mera economia de palavras, mas sim, uma necessidade 

emergente dos determinantes psíquicos indutores do fenômeno de condensação 

dos pensamentos, operante tanto no chiste como no sonho, fenômeno este que se 

processa no domínio do inconsciente – daí o caráter de concisão que caracteriza o 

chiste como expressão do inconsciente. 
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Por outro lado, Freud ressalta como uma outra característica do chiste, a 

questão do prazer que perpassa as condensações vigentes em seu processo, a 

exemplo da sensação prazerosa das fusões atuantes nos diversos tipos de jogos de 

palavras, sensação esta em que as condições de sua produção podem derivar 

facilmente de um mergulho no inconsciente. 

Antevendo questionamentos em torno do prazer como um traço distintivo do 

chiste enquanto uma expressão do inconsciente, Freud diz que: 

 

tenho em mente duas asserções: por um lado, os chistes durante seu 
desenvolvimento no estágio de jogo (isto é, durante a infância da razão), 
podem efetuar essas condensações agradáveis e, por outro lado, em 
estágios mais adiantados, cumprem o mesmo efeito mergulhando no 
inconsciente. Pois o infantil é a fonte do inconsciente e os processos de 
pensamento inconscientes são exatamente aqueles produzidos na tenra 
infância. O pensamento que, com a intenção de construir um chiste, 
mergulha no inconsciente está meramente procurando lá a antiga pátria de 
seu primitivo jogo com as palavras. (1969a, p. 194). 

 

Reportando a esta fonte infantil do prazer como jogo em torno da linguagem, 

Lacan fala sobre a fascinação que o chiste faz emergir no sujeito, à semelhança 

“daquele tempo da infância em que a relação com a linguagem é tão íntima que por 

isso nos evoca diretamente a relação da linguagem com o desejo que constitui a 

satisfação própria ao chiste”. (1999, p. 132). 

E, circunscrevendo esta peculiaridade do chiste como um processo que prima 

especialmente pelo uso do jogo de palavras e pensamentos, Freud aponta como 

uma característica que o diferencia notoriamente do sonho, a particularidade 

daquele usar o deslocamento, o desvio natural do curso do pensamento em favor do 

prazer obtido com o nonsense, com o absurdo e não em função da censura do 

objetável processada pelo deslocamento na elaboração onírica. Eis que, 

 

diferentemente dos sonhos, os chistes não criam compromissos; eles não 
evitam a inibição, mas insistem em manter inalterado o jogo com as 
palavras ou com o nonsense. Restringem-se entretanto a uma escolha das 
ocasiões em que esse jogo ou esse nonsense possam ao mesmo tempo 
parecer permissíveis (nos gracejos) ou sensatos (nos chistes), graças à 
ambigüidade das palavras ou à multiplicidade das relações conceptuais. 
Nada distingue os chistes mais nitidamente de todas as outras estruturas 
psíquicas que essa bilateralidade e essa duplicidade verbal. (FREUD, 
1969a, p. 197). 
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Na verdade, esta ambigüidade característica da produção verbal do chiste é 

algo que, a despeito dos métodos técnicos afins, a diferencia sensivelmente do 

sonho, uma vez que comporta em si um antagonismo mais visível entre a idéia do 

previsto e do imprevisto, do usual e do insólito, do normal e do transgressivo, 

demandando, assim, uma energia psíquica que despende um menor esforço do 

pensamento pré-consciente / consciente em direção à catexia do inconsciente. Daí 

afigurar-se para Freud a conclusão de que o chiste tem suas motivações subjetivas 

na esfera do inconsciente, no entanto, os recursos de que usa para acessar o 

conteúdo deste sistema envolvem menos distorções, menos censuras inibitórias de 

que os pensamentos oníricos, tendo em vista a realidade de que: 

 

um sonho é um produto mental completamente associal; nada há nele a 
comunicar a ninguém; emerge no sujeito como uma solução de 
compromisso entre as forças mentais, que lutam nele, e permanece 
ininteligível ao próprio sujeito, sendo por essa razão totalmente 
desinteressante às outras pessoas. Não apenas não reservam qualquer 
lugar para a inteligibilidade, como devem de fato evitar ser compreendidos, 
pois seriam desta forma destruídos; só mascarados, podem subsistir. Por 
esta razão, podem sem estorvo utilizar o mecanismo que domina os 
processos mentais inconscientes até chegar a uma distorção não mais 
endireitável. Um chiste, por outra parte, é a mais social de todas as funções 
mentais que objetivam a produção de prazer [...] Está, portanto, preso à 
condição da inteligibilidade, pode utilizar apenas a possível distorção no 
inconsciente através da condensação e do deslocamento, até o ponto em 
que possa ser reconstruído pela compreensão da terceira pessoa [...] um 
sonho permanece sendo um desejo ainda que tornado irreconhecível; um 
chiste é um jogo desenvolvido. (1969a, p. 204). 

 

Retomando esta questão da ambigüidade, há que se considerar que esta é 

fomentada especialmente pela natureza dual que perpassa a criação do chiste, pois 

o sujeito emissor sempre direciona a tirada espirituosa a partir de um Outro que 

existe nele, convergindo, assim, com o Outro na condição de receptor, em que a 

mensagem transmitida se escamoteia através das metáforas que se deslizam junto 

aos respectivos significantes, enquanto suporte da materialidade da linguagem. 

Segundo Lacan, 

 

essa mensagem é, com efeito, uma formulação que se aliena desde o ponto 
de partida, na medida em que parte do Outro, e, por essa vertente, leva ao 
que é de certo modo desejo do Outro [...] É na ambigüidade dessa formação 
da mensagem que trabalha o chiste. É a partir desse ponto que, por 
diversas razões, será formado o chiste. (1999, p. 100). 
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2.2 O CHISTE E O INCONSCIENTE EM GUIMARÃES ROSA 

 

 

Uma anedota é como um fósforo: riscado, deflagrada, foi-se a serventia. 
Mas sirva talvez ainda a outro emprego a já usada, qual mão de indução ou 
por outro instrumento de análise, nos tratos da poesia e da transcendência. 
(ROSA, 1985, p. 7). 

 

 

Considerando tal fragmento, constante no início do primeiro prefácio Aletria 

e Hermenêutica, Guimarães Rosa enuncia de uma maneira muito singular a base 

estético-filosófica que norteia a criação literária de Tutaméia, cuja essência reside 

em refletir sobre a condição humana através da ótica do chiste, do anedótico, 

colocando em um mesmo plano de equivalência o riso, a poesia e a transcendência. 

E é especialmente através da efemeridade do anedótico, comparado ao lampejo de 

um fósforo, em que riscado, deflagrada, foi-se a serventia, que o cômico, o riso, 

na condição de algo visto pela tradição da cultura ocidental como algo menor, 

deflagra a subversão de sentidos em torno do insólito, do inusual. E, a partir de seu 

caráter ambíguo e camaleônico, instaura uma rede de lacunas favoráveis ao emergir 

do polissêmico, do pluridimensional, em que se inscreve um outro instrumento de 

análise, nos tratos da poesia e da transcendência. 

Em O riso e o nada em „Aletria e Hermenêutica‟, Elizabeth G. de Lima diz 

que: 

 

somos seduzidos por um texto complexo, mais que ao mesmo tempo, nos 
deleita pelo desfile de circunstâncias inusitadas e risíveis. Sobretudo 
também, porque incita-nos a pensar no que estaria por trás dessa aparente 
inconsciência do riso humorístico. 
O autor notabilizou-se por ser mestre na arte de entrelaçar os fios do mundo 
prosaico e rude à esfera do transcendente. Seu tecido narrativo estampa o 
“estar” do homem no mundo, alinhavado por uma rica elaboração formal e 
lingüística. (2000, pp. 215-216). 

 

Por sua vez, esta rica elaboração formal e lingüística destaca-se, sobretudo, 

por uma transgressão da lógica vigente na gramática tradicional, em que a sintaxe 

rosiana usa especialmente de sua criatividade a partir do paradigma da competência 

linguística dos falantes nativos do sertão dos Gerais, passando por um processo de 

elaboração e tratamento analítico. 



51 
 

 
 

E, na condição de indício principal desta subversão da lógica presente em 

Tutaméia, encontra-se a manifestação do inconsciente, privilegiadamente expressa 

através do jogo lúdico com as palavras e pensamentos, seja através dos chistes, 

dos neologismos ou de outras formas afins de linguagem. 

Em Aletria e Hermenêutica, o autor vagueia através de múltiplas situações 

que mostram um tipo de raciocínio às avessas, de jogo chistoso com as palavras e 

com a interpretação da realidade, em que a percepção de uma determinada nuance 

como que desmonta o raciocínio pré-estabelecido, a exemplo das anedotas de 

abstração, cuja natureza faz-se sugerir através da afirmação de que “a vida também 

é para ser lida. Não literalmente, mas em seu supra-senso”. (ROSA, 1985, p. 8). 

Ainda neste prefácio, são sugeridas correlações entre a linguagem do chiste, do 

mito, da poesia, das adivinhações, a linguagem dos delirantes, etc., cuja natureza se 

pode traduzir através de desconcertantes percepções de uma criança sobre uma 

realidade cristalizada através do jogo criança diz cada uma, a exemplo do seguinte 

raciocínio: “seo Guarda, o senhor não viu um homem e uma mulher sem um 

meninozinho assim como eu?” (ROSA, 1985, p. 8). Na verdade, situações 

evocadoras de um espírito ingênuo, aparentemente ridículas ou grotescas, encerram 

dentro de si uma plenitude primordial, contendo marcas que podem ser vistas sob 

o ângulo do sublime, pois, 

 

por onde, pelo comum, poder-se corrigir o ridículo ou o grotesco, até levá-
los ao sublime; seja daí que seu entrelimite é tão tênue. E não será esse um 
caminho por onde o perfeitíssimo se alcança? (ROSA, 1985, p. 8). 

 

Falando sobre a singularidade deste prefácio, Ana Maria B. de Andrade diz 
que,  

 
por seu ineditismo e posição de vanguarda, “Aletria e Hermenêutica” é 
considerado o “verdadeiro” prefácio de Tutaméia. Encontramos aí a 
definição de estória, a partir de uma contraposição com a (H)istória e uma 
aproximação à anedota, numa defesa do chiste e da alegoria como 
instrumentos para se chegar ao supra-senso da obra e da vida. (2003, p. 
40). 

 

E no intuito de chegar ao supra-senso da obra e da vida, Rosa elege como 

um dos principais recursos de alegoria, as definições por extração em que o sentido 

do nada revela ao mesmo tempo o sentido do tudo, paradoxo este que (des) vela a 

essência do próprio jogo da vida e de Tutaméia, em que o objeto não existindo é o 



52 
 

 
 

próprio objeto existindo. Sobre este grande paradoxo na obra de Rosa, Ana Maria B. 

de Andrade diz, ainda, que: 

 

no nada de Tutaméia apresenta-se a riqueza disfarçada em ninharia, 
fingidamente humildezinha, a matéria miúda que contém o infinito. É, pois, 
com astúcia e ambigüidade que esse título nos propõe a barganha da 
leitura. Quem não for velhaco, leva manta. (2003, p. 38). 

 

Não é à toa que Rosa, ainda em seu primeiro prefácio, fala sobre este 

paradoxo, dentre outras citações, de uma forma risível, com base no não-senso do 

chiste e, a partir de Bergson, chega à seguinte formulação: “o nada é uma faca sem 

lâmina da qual se tirou o cabo”. (ROSA, 1985, p. 10). 

E, na condição de mais uma afinidade entre a visão de Guimarães Rosa e 

Freud em Os chistes e sua relação com o inconsciente, este mesmo chiste é 

utilizado por Freud para exemplificar a técnica do nonsense, do contra-senso, pois 

segundo ele, 

 

semelhante técnica do absurdo ocorre quando um chiste procura manter 
uma conexão que parece excluída por condições especiais implicadas em 
seu conteúdo. Considere-se, por exemplo, a faca sem lâmina de 
Lichtenberg que não tinha cabo. (1969a, p. 78). 

 

É a partir do risível ante o absurdo do nonsense, contido em chistes como 

este, que Rosa privilegia em Tutaméia, o re-contar de estórias em torno de coisas 

que beiram ao quase-nada, ao chinfrim, ao prosaico da vida, mas cujo riso suscita 

 

a experiência do nada, do impossível, da morte, indispensável para que o 
pensamento se sobreponha a si mesmo e o homem possa aceitar o 
desconhecido. O riso traz assim a possibilidade de ultrapassar o mundo e “o 
ser que somos” [...] Pelo riso o ser pode sair da verdade da finitude, pois o 
nada a que ele dá acesso liberta de racionalismos e condicionamentos 
ratificados pela organização social. (DUARTE, 2006, p. 53). 

 

Seguindo o fio condutor da linguagem do chiste, em Hipotrélico, o segundo 

prefácio de Tutaméia, há uma série de reflexões sobre os neologismos, em que o 

autor de uma forma enviesadamente própria, ressalta as contradições existentes 

entre os neologismos consagrados pelos representantes da linguagem culta, 

revestidos de uma roupagem tida como acadêmica, e os neologismos paridos da 

linguagem popular, vistos pelos puristas como anomalias da língua, porém 

ressaltados pelo autor como verdadeiros, pois, “pelo que terá de ser agreste ou 
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inculto o neologista, e ainda melhor, se analfabeto for”. (ROSA, 1985, p. 77). Por 

outro lado, Guimarães Rosa associa o neologismo a um fenômeno que brota do 

mundo interno, ditado por necessidades íntimas, “seja por gosto ou capricho de 

transmitirem com obscuridade coerente suas próprias intuições”. (ROSA, 1985, p. 

78). Falando em uma linguagem psicanalítica, é como se o neologismo, 

semelhantemente ao chiste, equivalesse a uma produção do inconsciente, haja vista 

que “o vezo de criar palavras novas invade muitas vezes o criador”, (ROSA, 1985, p. 

78), podendo suscitar neste, uma situação de estranhamento, pois, dentre outras 

ressonâncias, “um neologismo contunde, confunde, quase ofende”. (ROSA, 1985, p. 

76). Passeando ao longo deste prefácio, são encontradas várias passagens em que 

o autor/narrador fala com uma linguagem própria sobre o inconsciente enquanto 

algo indivisível e invisível que está a reger a vida do homem e seus mistérios. Em 

Hipotrélico, o autor vê o neologismo como um produto do inconsciente através das 

seguintes reflexões: 

 

e fique à conta dos tunantes da gíria e dos rústicos da roça – que 
palavrizam autônomos, seja por rigor de mostrar a vivo a vida, inobstante o 
escasso pecúlio lexical de que dispõem, seja por gosto ou capricho de 
transmitirem com obscuridade coerente suas próprias e obscuras intuições. 
São seres sem congruências, pedestres ainda na lógica e nus de normas 
[...] pode-se lá, porém, permitir que a palavra nasça do amor da gente [...] 
ou como uma borboleta sai do bolso da paisagem? (ROSA, 1985, p. 78). 

 

Em consonância com esta idéia de uma relação velada entre o inconsciente 

e os neologismos, Matildes Demétrio dos Santos diz que: 

 

o lúcido e divertido Hipotrélico, o narrador do segundo prefácio, defende a 
criação de neologismos para se alcançar um nível simbólico mais profundo. 
Para ele, o autoritarismo das normas gramaticais impõe limites 
intransponíveis, pois só aceita a palavra nova se “satisfazer uma precisão 
contrastada, incontestada”.  

Quando na verdade, a invenção literária é capaz de produzir sentidos 
múltiplos, insinuando-se ou revelando-se na camada latente do texto, 
deixando, às vezes, o enunciado e a enunciação em permanente tensão. 
(2000, p. 516). 

 

Fazendo uma leitura metafísica em torno do autor e de seus narradores, é 

como se o Hipotrélico encarnasse a concepção do primeiro sobre o tratamento 

literário da linguagem, pois, para Rosa, é através da reinvenção da língua que se 

reinventa o mundo, a exemplo dos novos sons e sentidos que se pode conferir a 
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uma palavra. Falando sobre o processo de criação da linguagem de Guimarães 

Rosa, Vilma Guimarães Rosa diz que:  

 

buscava ele, sempre, uma introvisão da linguagem. A radiografia das 
palavras. Brincava com os sentidos vários de cada uma delas, deixando em 
Tutaméia muitos exemplos. Experimentava. Recolhia um plural de idéias 
numa frase só, e, mesmo numa só palavra. O aparente e o pesquisável, 
misturados entre o pensamento e as letras. (1999, p. 90). 

 

Como uma outra vertente da linguagem dos chistes, em Nós, os temulentos, 

terceiro prefácio de Tutaméia, o leitor depara-se com Chico, um personagem em 

estado completo de embriaguez, personificando os que, à semelhança dos artistas, 

deixam aflorar seu espírito lúdico e o sentido de absurdo do cômico. Conforme 

análise feita por Santos, 

 

às custas de Chico, o leitor vê o lado engraçado e também ferino do mundo. 
Sua atitude sabe ser anti-social, ousada e, às vezes, perigosa. No seu 
percurso, ele é interpelado pelas vozes da censura, da recriminação, do 
preconceito e da provocação. Irresponsável e lunático, reage e se confunde. 
O nonsense, a ironia, a piada e outros jogos são teatralizados por ele como 
uma estratégia que, conscientemente ou não, mina a credibilidade da 
linguagem e desrespeita a autoridade da língua estabelecida. É o problema 
existencial individualizado, o ente convertendo em “irrealidades”, os 
acontecimentos da vida. (2000, p. 516). 

 

Através do personagem Chico, é apresentada a trajetória de um bêbado, 

cujo fenômeno de diplopia coincide com a própria visão dupla da realidade, a 

exemplo da passagem em que ele esbarra com a árvore e emite uma percepção que 

soa chistosa para o leitor/ouvinte pelo seu aspecto desconcertante, ao dizer para si 

mesmo: “é melhor esperar que o cortejo todo acabe de passar”. (ROSA, 1985, 

p.117). Ao mesmo tempo, mostra-se interessante o encadeamento deste prefácio 

com o anterior, pela riqueza de neologismos empregados, através dos seguintes 

termos ou expressões: a rua olhosa (cheia de olhos); pernibambo (de pernas 

bambas); copoanheiros (companheiros de copo); embriagatinhava (arrastava-se 

embriagado pelo chão); megerizou (tornou-se megera); atravessou a rua zupicando 

(tropeçando), etc. 

Em convergência com estes exemplos, ressalta-se um outro que se destaca 

pela força metafórica de que é revestido e, ao mesmo tempo, como signo detentor 

da grandiloqüência e duplicidade de sentido, comum à embriaguez e ao uso do 

neologismo: “Saiu de lá já meio proparoxítono”. (ROSA, 1985, p. 115). 
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Neste prefácio, a palavra diplopia, remetente à lógica do duplo sentido, 

constitui o eixo da narrativa, uma vez que o conjunto das anedotas apresentadas em 

torno da condição da embriaguez é alusiva também ao estado de embriaguez 

poética, “abordando os dualismos ficção/realidade, da palavra, da entoação, 

possibilidade de mais de uma resposta à mesma pergunta, mostrando os paradoxos 

que daí surgem num contexto relativo”. (COVIZZI, 1978, p. 93). 

No que diz respeito a Sobre a escova e a dúvida, último e quarto prefácio de 

Tutaméia, é perceptível uma série de reflexões de caráter chistoso que são 

perpassadas pelo princípio da dúvida de que a realidade é incognoscível, o que 

remete à própria idéia de mistério em torno das veredas labirínticas do inconsciente, 

pois, para Freud, “o inconsciente é algo que realmente não conhecemos, mas que 

somos obrigados a admitir através de compulsivas inferências”. (1969a, p. 186). 

O princípio da dúvida sobre a realidade aparente faz-se expressar, dentre 

outras relações, através do personagem Rão, que, 

 

de tudo se apossava, olhos recebedores [...] saudava urbana a paisagem, 
nugava [...] Rão opiparava-se de menus abstratos [...] desprezava estilos 
[...] tudo tinha de destruir-se [...] temia ele o novo e o antigo [...] queria, não 
queria, queria ter saudade. (ROSA, 1985, pp. 163-164). 

 

A exemplo do espírito encarnado pelo personagem Rão, rumo à 

transcendência da verdade, Rosa adota especialmente no 1º e 4º prefácios, uma 

metalinguagem que evoca a influência da estética de Platão, em que tudo aquilo que 

parece não é, em que tudo é passível de dúvida, de indagação. E é em torno desta 

idéia da vida como um contínuo vir a ser, uma incessante mutação, que introduz o 2º 

capítulo de Sobre a escova e a dúvida com o pensamento de que: 

 

meu duvidar é da realidade sensível aparente – talvez só um escamoteio 
das percepções. Porém, procuro cumprir. Deveres de fundamento a vida, 
empírico modo, ensina: disciplina e paciência. (ROSA, 1985, p. 165). 

 

Ao lado da dúvida enquanto condição existencial, como condição de 

aprendizagem, há divagações acerca da felicidade – “a felicidade não se caça” 

(ROSA, 1985, p. 168); dos mistérios profundos e ao mesmo tempo tão simples da 

vida, representados pelo personagem do Tio Cândido, em cuja leitura da vida “via os 

peitos da Esfinge” (ROSA, 1985, p. 166) na mangueira que o cercava e que “Deus, o 

mistério, está presente num caroço de manga”. (ROSA, 1985, p. 166). Em meio às 
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divagações que resvalam sobre o lado simples e complexo que cerca os mistérios, 

Guimarães Rosa adentra no insondável quando diz que “até hoje, para não se 

entender a vida, o que de melhor achou foram os relógios. É contra eles, também, 

que teremos de lutar” [...] (ROSA, 1985, p. 167). 

A partir destas reflexões, existem também várias outras centradas na idéia 

antagônica de onipotência e fragilidade do ser humano, nas reações imprevisíveis 

que se fazem dele emanar e que o tornam portador de um lado sublime e de um 

lado nefasto, a exemplo do gigante bom e do gigante mau evocados pelo narrador 

em meio às elocubrações veiculadas através das seguintes referências: 

 

indo andando, dei contra o acelerado homem – tão convincentemente 
corpulento, em diametral aparição, que tudo meu tapou, até a pública luz da 
manhã – próprio para abalrôo e espanto [...] Perfizera-se-me aquele o Mau-
Gigante, que no mundo também advém. [...] Seguro seria aquele o Bom-
Gigante, que não menos ocorre [...] São esdrúxulos freqüentemente os que 
resguardam a paz e a liberdade.(ROSA, 1985, pp. 169-170). 

 

Continuando o passeio por Sobre a escova e a dúvida, destacam-se várias 

outras passagens que falam chistosamente sobre este mundo inconsciente que nos 

habita e invade, suscitando as seguintes reflexões: um esbarrão pode evocar 

milhões de imagens, vindo à tona reações ocultas... o encontro com o nosso lado 

primitivo, selvagem, nos causa muitas vezes estranhamento, seguido de pânico. 

Reproduzindo textualmente as reflexões do autor/narrador, há um deparar-se com 

as seguintes pérolas que podem traduzir o próprio conceito de Freud sobre o 

inconsciente: 

 

tudo se finge, primeiro; germina autêntico e depois [...] um fato, nem quis, 
previa perder estado valioso, se definitivo escorregasse do sono para a 
vigília [...] somos os humanos seres incompletos, por não dominados ainda 
à vontade os sentimentos e pensamentos [...] sabe-se – aqui no planeta por 
ora tudo se processa com escassa autonomia de raciocínio [...] até que a 
luz nasceu do absurdo. (ROSA, 1985, pp. 166-167, 171, 175). 

 

Seguindo o fio condutor que versa sobre a singularidade psíquica do ser 

humano, o 6º capítulo de Sobre a escova e a dúvida é recheado de referências 

feitas pelo próprio autor sobre diversas situações de estranhamento que 

perpassaram a força inspiradora de algumas de suas obras, o que o leva a intuir 

sobre a existência de fenômenos paranormais e outras experimentações 

metapsíquicas, pois segundo ele, “– minha vida sempre e cedo se teceu de sutil 
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gênero de fatos”. (ROSA, 1985, p. 174). Na realidade, Guimarães Rosa coloca 

visivelmente em cena, a verdade de que o autor projeta o seu mundo psíquico em 

seus escritos, cujo sentido se faz traduzir através da seguinte pergunta e respectiva 

resposta: 

 

haveria uma verdade aparentemente inventada – a da ficção – parecendo 
independente da história, mas de fato, verdade histórica, a qual, solta no ar 
– no ar psíquico – a sensibilidade ou a imaginação de algum novelista, mais 
concentrado na sua procura de assunto e de personagens, a apreendesse 
por um processo metapsíquico ainda desconhecido? [...] Só sei que há 
mistérios demais [...] Às vezes, quase sempre, um livro é maior que a gente. 
(ROSA, 1985, p. 178). 

 

Em convergência com o sentido vislumbrado por Guimarães Rosa, Naffah 

Neto tece digressões filosóficas sobre o inconsciente e diz que: 

 

ele designa um universo indizível e invisível, marginal à consciência e com o 
qual é preciso entrar em ressonância. Invisível e indizível porque é fluxo, 
devir, sem forma ou representação definida, campo de forças, móveis e 
vibráteis [...] o sim inicial a tudo o que é humano, portanto digno de 
experimentar [...] subversivo, não conhece ordem; suas leis, são o acaso, o 
devir, a multiplicidade. Invisível e indizível, não conhece olhar ou linguagem 
capazes de dar conta de sua sempre exuberância. Nômade, não conhece 
moradia fixa, sendo o eterno construir e destruir de si próprio. (1991, pp. 34-
35, 71-72). 

 

Naffah Neto diz, ainda, que: 

 

em Guimarães Rosa, se continuarmos a ler sem nos preocuparmos com o 
sentido, começamos lentamente a perceber um ritmo, uma cantilena que 
começa a nos tomar conta por inteiro, despertando imagens e emoções 
inusuais, estranhas.  (p.38). 

 

Em sintonia com este pensamento, Guimarães Rosa diz em carta a Harriet 

de Onis que o leitor de suas obras, 

 

tem de tomar consciência viva do escrito, a todo momento. Tem quase de 
aprender novas maneiras de sentir e de pensar. Não o disciplinado, mas a 
força elementar, selvagem. Não a clareza – mas a poesia, a obscuridade do 
mistério, que é o mundo. (apud MARTINS, 2001, p. ix). 

 

Na condição de uma síntese conclusiva, Guimarães Rosa aborda no 7º 

capítulo do último dos prefácios, a arte de poetar do homem do sertão através de 

seus contos heróicos, épicos, e sobretudo através da faculdade especial daquele em 
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ver e viver a vida sob o prisma do humor, do riso, expresso simples e ao mesmo 

tempo tão profundamente pelo narrador através do seguinte diálogo: “– Zito, me 

empresta o revólver para eu te dar um tiro! – eu disse, propondo o gracejo, um que 

ele apreciava; que até hoje andando o esteja a repetir humoroso”. (ROSA, 1985, p. 

183). 

Colocando-se no papel emblemático de genuíno poeta e artista dos sertões, 

“é o guieiro e cozinheiro Zito que melhor duplica a figura do escritor, pois, „dado em 

poeta‟, levava, também um caderno, onde registrava em quadras, os sucessos do 

percurso”. (CARDOSO, 2003, p. 149). 

Enquanto uma provável premissa interpretativa desta disposição natural do 

homem simples do sertão de viver a vida sob o olhar do riso, pode-se mais uma vez 

recorrer a Freud quando este considera que “a atitude humorística é uma recusa à 

dor e se integra na grande série dos métodos que a vida psíquica do homem 

constitui no intuito de escapar à opressão da dor”. (apud FACHINI, 2001, p. 120). 

Na verdade, a linguagem cômico-humorística dos chistes abre caminhos 

para o brincar com as palavras, com os pensamentos, à semelhança do brincar 

infantil diante da realidade das coisas. Em Escritores criativos e devaneios, Freud 

levanta a seguinte questão: “acaso não poderíamos dizer que ao brincar toda 

criança se comporta como um escritor criativo, pois cria um mundo próprio, ou 

melhor, reajusta os elementos de seu mundo de uma nova forma que lhe agrade?” 

(1969b, p. 149). 

Naffah Neto diz que em Guimarães Rosa, as palavras “constroem uma 

realidade que, antes delas, não existia. Constroem-na através do movimento próprio 

pelo qual se produzem e se articulam como palavras.” (1991, p. 38). Ele diz, ainda, 

que Guimarães Rosa sabia melhor do que ninguém, que “o escritor, como o tecelão, 

trabalha às avessas: trabalha unicamente com a linguagem e em sua trilha, vê-se de 

repente rodeado de sentido”. (pp. 40-41). 

Afora os conhecimentos sobre a teoria psicanalítica, Guimarães Rosa, na 

condição de um grande poeta, é um profundo conhecedor do inconsciente. Em suas 

estórias, ele reporta-se sempre a essa falta avassaladora que o homem traz em si, 

“suprida pelo trabalho do imaginário, na linguagem plena da poesia rosiana. A 

conclusão, uma vez mais, é a seguinte: os psicanalistas sabem muito, os poetas 

sabem tudo”. (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 279). 



59 
 

 
 

E foi no caminhar desta trilha poética que Guimarães Rosa privilegiou o uso 

do humor, do cômico, da linguagem do chiste, da linguagem dos contrários, do 

nonsense, tendo como protótipo a linguagem do homem primitivo do sertão, cuja 

lógica transcende o espaço e o tempo de pensar cartesiano de nossa cultura 

acadêmica. 

Sob uma perspectiva mais simplista, é perfeitamente convincente dizer que 

a linguagem chistosa eleita por Guimarães Rosa em Tutaméia, representa um 

caminho inverso do leitor entrar em contato com seu potencial primitivo de prazer, 

em ser capaz de estranhar-se a si próprio ao deparar-se com seu lado menos 

racional, menos intelectualizado. É sabido que os chistes peculiarmente usados 

pelas pessoas tidas como mais simples, fazem mesclar o prazer advindo de uma 

reação de desconcerto diante da novidade com o adentrar nas nuances de uma 

cultura que tem uma poética própria e cujo funcionamento equivale ao nosso lado 

mais primitivo, mais ancestral. 

E, fazendo mais uma vez uma leitura do escritor Guimarães Rosa, pode 

recorrer-se novamente a Freud e dizer que: 

 

afinal, os próprios escritores criativos gostam de diminuir a distância entre a 
sua classe e o homem comum, assegurando-nos com muita freqüência de 
que todos, no íntimo, somos poetas, e de que só com o último homem 
morrerá o último poeta. (1969b, p. 149). 

 

E, na condição de representante desta poética chistosa que habita o homem 

mais simples, mais primitivo, foi eleito, em primeiro lugar, como conto paradigmático, 

a narrativa de Melim-Meloso, cujo personagem simboliza a alegria, o chiste, o riso 

do humor, do cômico, a transgressão às normas, a sabedoria de transformar o sofrer 

em gozo, pois, “sofrer, até, ele sofria tão garboso, que lho invejavam. Sofria só 

sorrisos”. (ROSA, 1985, p. 108). 

E não é por acaso que o personagem que dá nome ao título do conto faz-se 

nomear poeticamente de Melim-Meloso, cuja sonoridade repassa um sentido de 

maciez, de sutileza que caracteriza o seu perfil de “filho das serras, intransitivo, 

deslizado, evadido do azar”. (ROSA, 1985, p. 105). Por outro lado, o nome Melim-

Meloso evoca um dos métodos técnicos de representação do chiste inocente 

através da similaridade fônica, em que o mesmo som recorrente na 1ª sílaba dos 
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dois termos que compõem o nome (Me-Me), imprime uma sonoridade prazerosa à 

nominação do personagem, revestindo-a de um significado especialmente lúdico. 

Dentre outras associações possíveis, faz-se interessante ressaltar que o 

próprio perfil psicológico do personagem tem a ver com a natureza, com a essência 

do chiste, pois Melim-Meloso era do tipo conciso, pouco falante, no entanto, dotado 

de uma faculdade especial de através do riso, de poucas palavras, dizer tudo, puxar 

o tapete, deixando o outro completamente à mercê de seu desconcerto, de sua 

fragilidade, a exemplo do troco de esperteza que ele deu ao Bismarques, dono 

de uma venda. O próprio Melim-Meloso autoproclamava-se: “sou homem de todas 

as palavras! Mas, gostava de guardar segredos; e aproveitava qualquer silêncio”. 

(ROSA, 1985, p. 107). E o riso, a sabedoria de rir por último funcionava como sua 

grande arma de defesa, pois conseguia transformar o trágico em cômico e gozar das 

realidades mais sombrias, “porque é Melim-Meloso, bebe fel e sente o mel [...] 

porque ouve „não‟, sabe que é „sim‟.” (ROSA, 1985, p. 108). Na realidade, é como se 

a figura de Melim-Meloso encarnasse o princípio da não-contradição vigente no 

sistema inconsciente, em que duas representações contraditórias podem coexistir 

lado a lado, pois,  

 

não há nesse sistema lugar para negação, dúvida ou quaisquer graus de 
certeza [...] No ics. só existem conteúdos catexizados com maior ou menor 
força. (FREUD, 1969 e, p. 213). 

 

Melim-Meloso evoca o que existe de mais primitivo e verdadeiro no ser 

humano, a exemplo de uma disposição natural para viver intensamente o princípio 

do prazer, observado nas crianças, nos seres considerados mais simples, mais 

puros e, por conseguinte, mais refratários aos conflitos demandados pelo domínio da 

lógica da consciência. Daí, existir um movimento em Melim em transformar o não 

em sim, porque ouve não, sabe que é sim, fenômeno esse à semelhança da lógica 

de algumas línguas primitivas como o egípcio, em que determinadas palavras 

expressavam por si próprias a antítese dos significados contrários, anulando, assim, 

a negação manifesta por meio de palavras distintamente antagônicas. 

Em seu artigo A significação antitética das palavras primitivas, Freud 

referencia vários exemplos de inversões fonéticas como uma variável desta 

disposição primitiva do homem em usar palavras que contenham em si próprias o 

sim e o não, o positivo e o negativo, em face da vigência da não-contradição, 
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própria da instância do inconsciente. Falando sobre o fenômeno de inversão de som 

como um dobrar ou uma reduplicação da raiz, Freud diz que: 

 

relembramos nesta conexão o quanto as crianças gostam de brincar de 
inverter o som de palavras e quão freqüentemente o trabalho do sonho faz 
uso da inversão do material representativo para várias finalidades [...]. 
Deveríamos, portanto, nos inclinar mais a fazer provir a inversão de som de 
um fator de origem mais profunda. (1969d, p. 146). 

 

Voltando ao perfil de Melim-Meloso, ele representa sob uma perspectiva do 

imaginário social, o arquétipo heróico do homem do sertão, em sintonia com as 

grandes distâncias e com a solidão das palavras, o andarilho, o desviante, o 

marginal, sendo, no entanto, capaz de driblar a dor e a tristeza pela competência de 

saber ser feliz, de saber rir do próprio infortúnio. Dentre outros atributos, ele 

mostrava-se também detentor de um lado grotesco e ao mesmo tempo sublime, que 

o fazia avistar o sutil de viver e arredondar o que se mostrava quadrado. 

Na verdade, Melim-Meloso representa a transgressão a serviço da vida, do 

prazer, cuja principal manifestação dá-se através da capacidade de rir, de fazer 

chiste com o que se mostra doloroso. Segundo Fachini, 

 

rir do perigoso, do inaceitável, do que é seriamente carregado e ameaçado 
é reforçar a energia da afirmação vital e romper a clausura para o 
escoamento torrencial de um desejo irreprimível de viver [...] Sem o riso, a 
risada, a gargalhada, não haveria elemento estruturante da violência no 
cotidiano da vida. (2001, pp. 104-105). 

 

Concluindo, a estória de Melim-Meloso traz em si a mensagem de que é 

possível viver, de que é possível transformar a dor em prazer, a tristeza em alegria, 

de ver a vida com os olhos da poesia, do riso, da paixão, pois, à semelhança do 

chiste e do cômico, “o humor não é resignado, mas rebelde. Significa não apenas o 

triunfo do ego, mas também o do princípio do prazer, que pode aqui afirmar-se 

contra a crueldade das circunstâncias reais”. (FREUD, 1969 c, p. 191). 

A exemplo de outras estórias de Tutaméia, Melim-Meloso é tão ou mais 

subversiva quanto, cujo caráter de subversão encontra-se prenunciado nos quatro 

prefácios, através, dentre outros aspectos, do uso de uma linguagem pautada pelo 

jogo lúdico dos chistes, dos provérbios, adivinhas, quadras e outras formas afins. O 

tratamento às avessas que Rosa confere a estas formas coloquiais, imprimindo uma 

roupagem diferente da costumeira, proporciona situações em que o leitor desarma-
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se de suas defesas, das normas oficiais de sua língua e entra em contato com 

outras percepções da realidade que fogem aos parâmetros  instituídos pelo sistema 

do consciente. Conforme diz o próprio Freud,  

 

quanto mais procuramos encontrar nosso caminho para uma concepção 
metapsicológica da vida mental, mais devemos aprender a nos emancipar 
da importância do sistema de ser consciente. (1969 e, p. 221). 

 

No intuito de fomentar outras percepções em torno da realidade cristalizada, 

subvertendo a lógica formal das aparências, no conto Antiperipléia, Rosa instaura 

uma espécie de paródia a partir das grandes trajetórias épicas dos heróis gregos, 

elegendo avessamente como personagem principal, um guia de cego, em seu 

constante ir e vir, em meio a um enredo marcado por traições, sentimentos e 

atitudes mesquinhas, agressões, rapinagem, morte, ou seja, personagens 

enredados por toda a ordem do vil e do burlesco. Contrapondo-se à idéia de 

totalidade em torno do épico clássico, Rosa inverte o raciocínio, semelhantemente à 

técnica do contra-senso, do absurdo que rege o chiste, e cria o sentido de uma anti-

trajetória, de um anti-heroísmo, de um anti-périplo, pois, 

 

se o caráter do herói fica evidenciado pela “falta”, por uma própria 
inexistência, ou pelo vazio de virtudes, a negação do périplo do herói em 
“Antiperipléia” reveste-se da própria consolidação de um “périplo chistoso” e 
com isso a presença também se dá na ausência, se pensarmos que a 
expressão “viagem de volta” (nas palavras do herói: “Tudo, para mim, é 
viagem de volta”) pode significar a recuperação das narrativas que se 
entrelaçam na “viagem” desse herói, possibilitando-lhe continuar conforme 
ele mesmo se propõe, “habitual no diferente”. É uma narrativa que passa a 
ser feita a partir do “olhar para trás”, lembrando Sodoma e Gomorra, no 
Gênesis, nas condições de um narrador em desatino que confessa: “A 
gente espera é o resto da vida”, “de fecho para o princípio, sem rio nem 
ponte”. (SILVEIRA, 2000, pp. 595_596). 

 

É interessante destacar a presença muito intensa do chiste na estrutura 

deste conto, tanto a partir do próprio título chistoso Antiperipléia, como também a 

partir do nome do guia de cego – Prudencinhano, que em si denota a idéia de 

prudência, de moderação, em contraste, porém, com a malandragem, com a falta de 

caráter do personagem, do anti-herói-narrador. 

Por outro lado, na condição de primeiro conto que se segue ao prefácio 

Aletria e Hermenêutica, é sugestivo como Antiperipléia mostra verdadeiras pérolas 

de chistes sobre o tema da cegueira, sempre apontando para a idéia da presença na 



63 
 

 
 

ausência, do que existe a partir do que não existe, a exemplo da questão do senso 

no contra-senso que Rosa veicula nos chistes, provérbios e adivinhações constantes 

no primeiro prefácio que antecede o conto. 

Na verdade, estes chistes insinuam o sentido aparentemente absurdo de 

que os cegos enxergam, subvertendo, assim, a idéia cristalizada de que a cegueira 

é a ausência da visão, tal como ocorre nos seguintes exemplos: “cego suplica de ver 

mais do que quem vê”; (ROSA, 1985, p. 19); “cego esconde mais que qualquer um, 

qualquer logro”; (p. 19); “cego não é quem morre?”; (p. 19); “só sendo cego quem 

não deve ver?”; (p. 20); “cego corre perigo maior é em noites de luares”; (p. 20); 

“agora o cego não enxerga mais”; (p. 20); [...] E, na condição de um chiste mais 

instigante, Rosa inverte a máxima popularmente conhecida de o pior cego é o que 

não quer ver, por “o pior cego é o que quer ver”, (ROSA, 1985, p. 20), o que (des) 

vela um duplo sentido, expresso pela seguinte ambigüidade: o pior cego é aquele 

que quer enxergar apenas como sentido real da visão e fica só nas aparências ou o 

pior cego é aquele que compulsivamente quer enxergar tudo e termina por perder a 

visão contida em seus óculos supra-sensoriais? Articulando de uma maneira geral 

os chistes então reportados à respectiva teoria de Freud, é cabível enquadrá-los de 

acordo com o método técnico da alusão, em que alguns aspectos conceituais 

pertinentes à cegueira são revelados em contraposição à omissão de outros, 

sugeridos nas entrelinhas da interpretação do leitor. Por sua vez, falando mais 

especificamente sobre a multiplicidade de leitura latente no provérbio acima referido, 

Melânia Silva de Aguiar diz que: 

 

várias interpretações são possíveis para este enigma, que de certa forma se 
aproxima do Koan budista, incitando concentração na busca de um sentido 
que não se vai encontrar exatamente nunca. Entretanto, mais do que o 
sentido, interessa-nos aqui mostrar como, mediante o paradoxo instaurado 
com a inversão do provérbio, cumpre-se a finalidade declarada pelo Autor, 
no primeiro dos Prefácios (Aletria e Hermenêutica), ou seja, despertar o 
leitor, mobilizando-o a encontrar outros caminhos que não os já conhecidos. 
(2003, p. 563). 

 

Em convergência com o pensamento acima manifesto, pode-se dizer que 

esta busca por outros caminhos instigada no leitor, a partir dos jogos de linguagem 

presentes na escrita rosiana, tal como a inversão chistosa de provérbios, evoca 

remotamente o estado de burburinho da criança diante da exploração lúdica da 

linguagem. No entanto, 
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o essencial não consiste na graça, mas na evocação daquele tempo da 
infância em que a relação com a linguagem é tão íntima que por isso nos 
evoca diretamente a relação da linguagem com o desejo que constitui a 
satisfação própria ao chiste. (LACAN, 1999, p. 132). 

 

Confluindo com o sentido de anti-heroísmo presente em Antiperipléia, no 

conto Azo de Almirante surge o personagem Hetério, cujo perfil é delineado como 

um homem “merecedor de silêncio, só no fastio de viver, sem hálito nem bafo”. 

(ROSA, 1985, p. 30). Em princípio, é notório o sentido chistoso do nome do 

personagem, haja vista que o seu jeito amorfo de ser coloca-se em pleno contraste 

com o sentido da palavra homônima etéreo, que significa sublime, puro, elevado, 

transcendente. Invocando a teoria de Freud, este contraste de sentidos constitui-se 

em um dos núcleos essenciais das técnicas do chiste, a saber, a representação 

dos contrários, freqüentemente encontrada na elaboração do chiste e cuja 

diferença provoca geralmente a manifestação do riso. 

No entanto, a despeito de não revelar nenhuma tendência ao heroísmo, 

pois, “ímpetos maiores nunca teve”, (ROSA, 1985, p. 30), este personagem, na 

condição de um simples canoeiro, assume a posição de herói ao salvar muitas 

pessoas de um naufrágio, em meio à grande enchente de um rio. “Salvou, 

quantidade. Voltado porém da socorreria, não achou casa nem corpos das filhas e 

mulher, jamais, que o rio levara”. (ROSA, 1985, p. 30). 

A partir deste fragmento, é possível a evocação avessa do mito ancestral de 

Noé, através do qual Hetério, em meio a sua insignificância, é canhestramente 

associado ao naufrágio grandioso do patriarca bíblico, apesar de que “não o 

suspeitavam inclinado ou apontado ao êxito do século”. (ROSA, 1985, p. 30). 

Assim sendo, à semelhança de Prudencinhano e Hetério,  

 

em Tutaméia as façanhas dos personagens rompem com a definição de 
herói, cuja complexidade e caráter uno somava-se à grandeza do périplo de 
uma epopéia. São, pois, exemplos que se inscrevem entre os heróis da 
modernidade, seres narcisistas, desengonçados, coxos e cômicos. Suas 
ações lembram como aqui se demonstrou, a de antigos heróis, mas são 
como as adivinhações, os provérbios e chistes, estes que antes se 
fechavam sobre si mesmos, como se contivessem verdades e respostas 
definitivas, acabadas, e que no texto rosiano subvertem a ordem, 
fragmentando enunciados, buscando respostas diversas e reflexões bem 
mais complexas. (SILVEIRA, 2000, p. 598). 
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Por fim, como se parodiasse chistosamente o fim insignificante de Hetério 

com o destino grandioso de Noé, “que já era apenas virtude sem fama, um 

fragmento de lenda”, (ROSA, 1985, p. 31), o autor-narrador diz que Hetério, depois 

de uma trajetória de velhacarias, 

 

safo, escafedeu-se de espumas, braceante, alcançou o brejo da beira, onde 
atolado se agüentou. Acharam-no – risonho morto, muito velho, velhaco – a 
qualidade de sua pessoa. (ROSA, 1985, p. 33). 

 

Chama atenção neste fragmento, o enfoque cômico dado à morte, em que a 

figura do cadáver, contrariamente ao sentido religioso-cristão, tem uma aparência 

risonha, velhaca, à semelhança da que tivera o personagem em vida. Assim sendo, 

o autor-narrador fecha o ciclo, estabelecendo uma relação de circularidade entre a 

vida e a morte, entre a generosidade e a velhacaria, entre o ser herói e o ser vilão, 

configurando tal como acontece nos domínios do inconsciente e da lógica 

ambivalente do chiste, a coexistência dos contrários, dos opostos, da própria 

essência do existir, em geral despercebida pela lógica cartesiana que impera em 

grande parte das ciências do mundo ocidental. Daí que, em referência especial à 

idéia de circularidade presente no referido texto, sobretudo entre os fenômenos da 

vida e da morte, é pertinente uma relação a ser feita com a intemporalidade do 

inconsciente, onde não existem fronteiras entre passado, presente e futuro, entre a 

vida e a morte, visto que “os processos do sistema inconsciente são intemporais; 

isto é, não são ordenados temporalmente, não se alteram com a passagem do 

tempo; não tem absolutamente qualquer referência ao tempo.” (FREUD, 1969 e, p. 

214). 

Como mais um conto rosiano que evoca uma espécie de périplo chistoso, 

contrário aos grandes périplos dos personagens da epopéia tradicional, eis a estória 

de Barra da Vaca, cujo personagem principal é Jeremoavo, um jagunço tido como 

perigoso, porém, triste e solitário, que surge em um povoado longínquo, alquebrado 

e doente, causando riso e susto devido a sua rustiquez. 

Jeremoavo apresenta-se quixotescamente como um “cavaleiro distraído, 

sem noção de seu cavalo”, (ROSA, 1985, p. 37), auto-exilado de sua terra e de sua 

família, pois, preferia “ser o desconhecido somenos. Quanta tristeza, quanta 

velhacaria” [...] (ROSA, 1985, p. 35). 
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E, em meio à reação de susto e prazer diante de tal cavaleiro, sacudindo a 

modorra em que se encontrava imersa aquela comunidade, os cuidados de 

Domenha o deixam sarado e ao mesmo tempo fazem nela vislumbrar lampejos de 

alegria, pois, “felicidade se acha é só em horinhas de descuido” [...] (ROSA, 1985, p. 

36). Na realidade, esta sentença lembra uma afirmação de Freud de que, 

 

ao discutir as técnicas dos chistes, descobrimos que um método técnico 
adotado em muitos chistes é o de dar trânsito livre a modos de pensamento, 
usuais no inconsciente, mas que podem ser julgados apenas como 
exemplos de “raciocínios falhos” no consciente. (1969 a, p. 230). 

 

Assim sendo, a sentença então citada sobre a felicidade, de caráter 

chistoso, invoca o próprio funcionamento do inconsciente, em que determinados 

sentimentos assomam à consciência sem se saber como e porque irromperam de 

repente. Voltando a Freud, este diz que: 

 

nossa experiência diária mais pessoal nos tem familiarizado com idéias que 
assomam a nossa mente vindas não sabemos de onde, e com conclusões 
intelectuais que alcançamos não sabemos como. (1969 e, p. 192). 

 

Enfim, a comunidade desconcertada ante a situação embaraçosa de não 

saber o que fazer com aquela figura tão estranha, resolve embriagá-lo e transportá-

lo, obsequiosamente, junto com seu cavalo, para o outro lado do rio. 

Sob uma perspectiva psicanalítica, Jeremoavo representa o nosso 

inconsciente, aquela parte que desconhecemos de nós mesmos, que causa 

desconcerto através de uma reação de susto e riso, à semelhança de quando nos 

deparamos com um chiste e rimos sem saber de que estamos rindo. 

É o elemento surpresa que se associa à visão da rustiquez de Jeremoavo, 

algo equivalente ao que acontece com o desejo imprevisto de Domenha pelo 

jagunço, traduzido por uma felicidade que se dá surpreendentemente em horinhas 

de descuido, e cujo estranhamento dimensiona-se na ordem do inconsciente. De 

acordo com Lacan, 

 

Freud às vezes nos diz que surge alguma coisa, no plano das formações do 
inconsciente, que se chama surpresa. Convém tomá-la não como um 
acidente dessa descoberta, mas como uma dimensão fundamental da sua 
essência [...] A dimensão da surpresa é consubstancial ao que acontece 
com o desejo, desde que ele tenha passado ao nível do inconsciente. 
(1999, p. 97). 
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Jeremoavo, enquanto um porta-voz da não-fixidez do desejo, evocando o 

profeta Jeremias, nômade e errante, perturba a ordem do instituído, faz as pessoas 

inquietarem-se com uma possível mudança de sua identidade ante a estranheza 

daquele homem, sem raízes na comunidade. Daí, a atitude do povo de Barra da 

Vaca em exilar Jeremoavo, o estrangeiro, o que está fora da lei, do previsível. 

Gostavam e ao mesmo tempo se aterrorizavam diante daquele desconhecido – “se 

riam, uns dos outros, do medo geral do graúdo estúrdio Jeremoavo”. (ROSA, 1985, 

p. 37). 

Falando sobre o impacto causado por Jeremoavo junto àquele povo, na 

condição de um nômade, de um andarilho, Souza diz que: 

 

o nômade perturba porque é a figura do imprevisível, ou como no caso de 
Jeremias, porque sua experiência de viajante (seja de territórios geográficos 
ou imaginários) prevê o que a comunidade na sua fixidez não quer ver: sua 
própria estrangeiridade. É preciso eliminar o estrangeiro, o de fora, antes 
que ele nos dê a ver o estranho que habita em nós ou a inconsistência do 
arraigamento. (2007, p. 50). 

 

Distintamente dos outros heróis populares que remetem ao anti-périplo dos 

contos então analisados e que se destacam por ações como bravura, maldade e 

velhacarias em geral, o personagem central de Desenredo, JóaJoaquim, 

caracteriza-se por ser um homem simples, respeitado, pacífico, “bom como o cheiro 

de cerveja”. (ROSA, 1985, p. 47). O lúdico predominante na linguagem deste conto 

revela-se a partir do próprio nome dos personagens principais – Jó Joaquim e 

Livíria, Rivília ou Irlívia, em que o recurso utilizado de repetição ou alteração 

sincrônica dos sons, lembra o prazer do jogo infantil de brincar com as palavras, ao 

mesmo tempo que revela um sentido ambíguo, apontando para algo que está por 

trás das aparências. Em se tratando especificamente do jogo da troca dos sons em 

torno dos nomes Livíria, Rivília ou Irlívia, tem-se um exemplo característico de um 

chiste inocente, verbal, que opera ludicamente com um jogo de palavras através da 

similaridade fônica. No entanto, ao lado deste caráter ingênuo, puro, há, também, 

um caráter tendencioso, que aponta veladamente para o espírito de volubilidade da 

personagem em questão. 

Por sua vez, o próprio título Desenredo sugere uma alteração, uma 

deformação dos enredos tradicionais, em que uma estória de enganos, crime e 
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traição transforma-se ao final, na possibilidade inesperada de uma plena felicidade 

conjugal. E como uma das principais expressões deste desenredo, há uma atitude 

anti-convencional em Jó Joaquim, na qual se pode perceber, à semelhança do 

chiste, a busca do avesso, do não-senso, ao construir o insólito de uma outra 

realidade para remir, redimir a mulher da fama de infiel. Com este intuito, ele utilizou 

de uma tal arte por “anti-pesquisas, a cronologia miúda, conversinhas escudadas, 

remendados testemunhos”, (ROSA, 1985, p. 49), método este, considerado 

incongruente, pois que, “demonstrando-o, amatemático, contrário ao público 

pensamento e à lógica, desde que Aristóteles a fundou”. (ROSA, 1985, p. 49). 

Por outro lado, o desenredo faz-se manifestar através do desmonte de 

provérbios populares e de frases-sentenças permeadas pelo cômico, cuja máxima 

de sabedoria é questionada através do recurso chistoso da inversão, da lógica do 

contra-senso, desestabilizando, pois, a realidade conhecida e suscitando no leitor 

novas possibilidades de interpretação. Daí, uma verdadeira exposição destes 

provérbios e frases-sentenças, tal como se segue nos seguintes exemplos: 

 

“todo abismo é navegável a barquinhos de papel”. (ROSA, 1985, p. 47). 

“o trágico não vem a conta-gotas”. (p. 47). 

“– ela sutil como uma colher de chá, grude de engodos”[...] (p. 48). 

“nela acreditou, num abrir e fechar de ouvidos”. (p. 48). 

“suas lágrimas corriam atrás dela, como formiguinhas brancas”. (p. 48). 

“a bonança nada tem a ver com a tempestade”. (p. 48). 

“vá-se a camisa, que não o dela dentro”. (p. 48). 

“trouxe-o à boca-de-cena do mundo, de caso raso, o que fora tão claro 

como água suja”. (p. 48). 

 

No que diz respeito aos exemplos acima mencionados, figura em especial o 

provérbio a bonança nada tem a ver com a tempestade, o qual consiste na 

modificação do provérbio original depois da tempestade vem a bonança, aludindo, 

assim, a uma quebra da leitura cristalizada em torno deste último. Na realidade, a 

introdução deste provérbio modificado é uma espécie de alusão a ser feita ao leitor, 

via uso da ambigüidade do chiste, no sentido de abrir perspectivas para a 

possibilidade de uma outra leitura, de que depois da tempestade entre Jó Joaquim 

e sua mulher, não necessariamente virá a bonança, conforme o epílogo do conto 

manifestamente sugere. 
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Na verdade, é costumeiro por parte de Guimarães Rosa imprimir um sentido 

de mudança sobre o já dito, o já conhecido, a partir do recurso do chiste, do cômico, 

do humor e criar novas leituras da realidade, pois, 

 
ele reconta os acontecimentos sem dar propriamente continuidade a uma 
tradição. O humor redimensiona o cristalizado e instaurando dubiedade, 
amplia o sentido do texto [...] o convencional, o repisado, o fossilizado é 
renovado estilisticamente e posto de novo em circulação. (RODRIGUES, 
2000, pp. 464_465). 

 

Em concordância com este sentido pluridimensional induzido pelo humor, 

pelo chiste e outras formas do cômico, Simões diz que: 

 

o procedimento cômico rompendo com uma situação e com o sistema 
lingüístico, visa a uma verdade mais profunda. Ele funciona como espécie 
de desvelamento (para o leitor) de realidades mais profundas e 
imprevisíveis. ([198 - ?], p. 130). 

 

Em convergência com o pensamento de Simões, Lacan fala sobre a 

propriedade de (des)velamento do riso, enquanto expressão da dimensão 

transgressora do cômico, do espirituoso, ao discorrer que: 

 

o riso, com efeito, toca em tudo o que é imitação, dublê, sósia, máscara, e, 
se olharmos, mais de perto, veremos que não se trata apenas da máscara, 
mas do desmascaramento, e isso conforme momentos que justificam que 
nos detenhamos neles. (1999, p. 136). 

 

Voltando à questão desestabilizante do desenredo, convém dizer que o 

próprio final do conto, sugestivo de um aparente final feliz, deixa lacunas no ar, 

quando o autor introduz uma quarta versão do nome da protagonista – Vilíria, 

sugerindo a permanência de seu caráter volúvel, infiel, vil – (VIL) íria, em 

contraposição à pureza do lírio. E, mais uma vez, o autor usa da comicidade velada 

do chiste para encerrar o conto com a aparente seriedade da frase: “e pôs-se a 

fábula em ata”. (ROSA, 1985, p. 49). 

Dando continuidade à análise de alguns contos em Tutaméia, ao estabelecer 

uma leitura comparativa entre Desenredo e Reminisção, afigura-se em primeiro 

plano, o emergir da lógica de uma busca pelo avesso como linha mestra da 

composição de seus textos, sobretudo no que diz respeito ao comportamento de 

seus respectivos personagens principais. Assim, à semelhança de Jó Joaquim, que 

criou uma nova realidade para descaluniar a esposa através da construção de um 
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método “amatemático, contrário ao público pensamento e à lógica”, (ROSA,1985, p. 

49), Romão, “por querer também o avesso [...] tinha em si uma certa matemática” 

(ROSA, 1985, p. 93), apaixonou-se inexplicavelmente por Drá, uma mulher muito 

feia, 

 

cor de folha seca escura, estafermiça, abexigada, feia feito fritura queimada, 
ximbé-ximbeva; primeiro sinistra de magra, depois gorda de odre, sempre 
própria a figura do feio fora-da-lei. (ROSA, 1985, p. 93). 

 
 

Por outro lado, além do disparate que era um homem apaixonar-se por uma 

mulher dotada “da dor de feiúra, de partir espelho”, (ROSA, 1985, p. 94), Drá 

atormentava a vida de Romão, “todo o tempo o atanazava, demais de cenhosa, 

caveirosa, dele, aquela mulher mandibular”. (ROSA, 1985, p. 94). Apesar de tudo, 

Romão a amava acima de todas as coisas, chegando ao ponto de trazê-la de volta 

para casa após ela ter fugido com um outro homem – “Romão respeitava, sem ralar-

se nem mazelar-se, trocando pesares por prazeres, fazendo-lhe muita fidelidade”. 

(ROSA, 1985, p. 95). 

Invocando a teoria dos chistes de Freud, este conto revela de uma forma 

surpreendente, um processo de mesclagem em torno do chiste, do cômico e do 

humor, sobressaindo-se, em especial, a dinâmica psíquica que este último envolve, 

visto que o personagem de Romão em sua relação com Drá, evoca a substituição 

de sentimentos aflitivos por sentimentos gratificantes, trocando pesares por 

prazeres. 

Em seu artigo sobre O Humor, Freud diz que: 

 

já é hora de nos familiarizarmos com algumas das características do humor. 
Como os chistes e o cômico, o humor tem algo de liberador a seu respeito, 
mas possui também qualquer coisa de grandeza e elevação, que faltam às 
outras duas maneiras de obter prazer da atividade intelectual. Essa 
grandeza reside claramente no triunfo do narcisismo, na afirmação vitoriosa 
da invulnerabilidade do ego. O ego se recusa a ser afligido pelas 
provocações da realidade, a permitir que seja compelido a sofrer. (1969 c, 
p. 190). 

 

Diante do aparente paradoxo que esta estória revela, é surpreendente a 

presença do princípio platônico expresso através de uma constante dúvida da 

realidade sensível aparente, princípio este presente na imaginação rosiana, 

manifesta em sua escritura através de um avesso dinâmico de latentes 
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deformações, cujo tom chistoso faz adentrar de uma forma muito peculiar no âmago 

“do mistério geral que nos envolve e cria”.(ROSA, 1985, p. 8). Falando sobre o fusco 

de tanta cegueira em Romão, alardeada pelos amigos e vizinhos, o narrador 

considera: “sapateiro sempre sabe. Ou num fundo guardasse memória pré-

antiquíssima. Tudo vem a outro tempo”. (ROSA, 1985, p.94). 

Analisando a convergência entre o pensamento de Platão e Rosa sobre o 

que está por trás das aparências, Simões diz que: 

 

uma das proposições do conto seria a da busca da verdadeira aparência, 
para além, da realidade visível e, neste sentido, retoma a teoria platônica, 
segundo a qual a alma, ao encarnar num corpo, traria de outro mundo as 
imagens das coisas. ([198 - ?], pp. 104-105). 
 

Sob uma perspectiva psicanalítica, este mistério evocado em Reminisção, 

pode ser visto como da ordem do sistema inconsciente, uma vez que este 

pressupõe a coexistência de contrários, a ausência de negação, a atemporalidade, a 

inexistência de conflitos, a convivência pacífica de sentimentos completamente 

antagônicos, personificados pela disposição à felicidade, pelo amor à vida de 

Romão e pela infelicidade, pelo ódio à vida, às pessoas, destilado por Drá. Sob a 

lógica da aparência, este antagonismo apresenta-se na ordem do inexplicável, no 

entanto, esta relação visivelmente absurda de Romão e Drá aponta para outras 

conexões, em que o absurdo ficcional nela presente se entretece com outros 

elementos que se ocultam aos olhos da razão, pois, nesta estória, de uma forma 

muito singular, 

 

o espaço ficcional é o universo onde os contrários convivem, se cruzam, se 
permeiam, esgarçando os limites das definições. As contradições não são 
extremas, são potencialidades que subsistem e insistem no devir-louco: o 
bem não é o extremo do mal ou vice-versa, são forças contidas em um 
mesmo conjunto [...] percebemos que as forças que estiveram em jogo: o 
bom senso e o senso comum contrapostos ao não-senso, ao absurdo – 
colidem e instauram o supra-senso, revelador do sentido. (SILVA, 2000, pp. 
474-75). 

 

Por último, o desenlace da estória ocorre de uma forma surpreendente, 

quando no momento da morte de Romão, dá-se uma revelação aos olhos 

moribundos deste, cuja verossimilhança foi emprestada à visão dos outros ao redor 

de seu leito – em lugar da mulher ranzinza e feia, “da Drá, num estalar de claridade, 

nela se assumia toda a luminosidade, alva, belíssima, futuramente... o rosto de 
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Nhemaria”. (ROSA, 1985, p. 95). Paralelamente ao grotesco da personagem, 

emerge a visão do sublime através da transformação de Drá em Nhemaria, visto 

que, 

 

o jogo dos contrários, presente no enunciado que alterna linguagem popular 
e expressões eruditas, o que é resolvido na síntese final do conto, traduz, 
de certa forma, a posição do autor no prefácio „Aletria e Hermenêutica‟: “um 
pulo do cômico ao excelso”. (SIMÕES [198 - ?], p.107). 

 

Invocando um outro tipo de leitura, pode-se aventurar na imaginação e 

conceber a morte de Romão como uma espécie de banquete às avessas, onde de 

uma forma surreal, ele comungou com os outros que rodeavam o seu leito, a visão 

deslumbrante de Nhemaria em substituição à figura do feio fora-da-lei de Drá. 

Como uma espécie de realização de um desejo muito remoto, uma forma de retorno 

ao gozo primordial, a verdade desta estória, 

 

não é menor que a de qualquer outra história, pois todas sempre nos 
colocam bem no cerne do problema, isto é, a relação entre o significante e o 
desejo. O desejo é profundamente modificado em sua ênfase, subvertido, 
tornado ambíguo ele mesmo por sua passagem pelas vias do significante. 
(LACAN, 1999, p. 3). 

 

De uma forma singularmente distinta dos outros contos rosianos, analisados 

até então, Mechéu constitui-se explicitamente num estudo psicológico profundo de 

um perfil humano, caracterizado aparentemente como um ser desprezível, 

degradante, objeto de riso e escárnio público, mas que, ante a circunstância da 

morte de um companheiro a quem maltratava, revela ao mesmo tempo sua 

fragilidade e seu caráter de humanidade, sucumbindo com a perda daquele que sem 

saber era seu verdadeiro par. 

Mechéu, nome do personagem que dá título ao conto, é um indivíduo 

portador de deficiência mental, que trabalha em uma fazenda e “que não consegue 

ultrapassar os limites do próprio eu.” (NOVIS, 1989, p. 85). Sua única manifestação 

de prazer dá-se através de ouvir estórias em que os outros eram objeto de riso, de 

galhofa. “Malvadezas contra outros o confortavam”. (ROSA, 1985, p. 103). 

Não obstante sua deficiência, Mechéu revela-se desconfiado dos outros, 

daí, sua reação compulsiva em humilhar Gango, em dominá-lo, como uma forma 

defensiva de sentir-se reconhecido. Ao perceber instintivamente Gango como mais 
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bobo, “tolo tanto, que cheirava as coisas, mas nem sabia temer as cobras e os 

lagartos”, (ROSA, 1985, p. 102), Mechéu impõe-lhe cruelmente todas as ordens e 

desmandos, não querendo com ele identificar-se. Daí, sua reação em chegar para a 

meninazinha vinda de fora e dizer: 

 

- ele é meu parente não! – e a Menininha disse: - Você é bobo não, você é 
bom... – e mais a Meninazinha formosa, então cantou: - Michéu, 
bambéu...Michéu...bambéu... – pouquinho só, coisa de muita monta, ele se 
regalou, arredando dali o Gango, impante, fez fiau nele. (ROSA, 1985, p. 
102). 

 

Por sua vez, Mechéu mostra, também, ao lado deste limite de não 

reconhecimento de si e do outro, um comportamento estereotipado em atribuir culpa 

ao ambiente externo, a terceiros, por tudo o que de negativo ou ruim lhe 

acontecesse. “Dava-se de não responsável de todo malfeito seu, desordem, 

descuido. Exigia para si o bom respeito das coisas”. (ROSA, 1985, p. 101). 

A despeito de ter como único prazer a situação de alguém ser objeto de 

galhofa, Mechéu não conseguia rir verdadeiramente, pois, “sucessos eis faziam-no 

rir a pagar, não risada gargalhal, somenos chiada entre quentes dentes, vai vezes 

engasgava-se até da ocasiãozada”. (ROSA, 1985, p. 103). Na realidade, Mechéu 

não dispunha da linguagem como uma forma de afirmar-se como sujeito, muito 

menos das nuances que os recursos do humor, do chiste, do cômico permitem ao 

indivíduo, no sentido de expressar os múltiplos sentimentos e visões diante de 

verdades em geral desgastadas pela concepção estática da norma lingüística. 

Mechéu, em meio a seus solilóquios, 

 

melhor consigo mesmo se entendia, a meio de rangidos e resmungos. – 
Xiapo montão! – xingava, por diabo grande, gago, descompletado; proseava 
de ter uma só palavra. (ROSA, 1985, p. 101). 

 

Na verdade, Mechéu não dispunha da linguagem enquanto um processo de 

percepção consciente, advindo, pois, do inconsciente e permeado pela 

representação consciente da palavra, cujo atributo de simbolização faz fluir os 

deslizamentos do significante e constituir os indivíduos portadores de múltiplas 

palavras, distintamente daquele, portador de uma só palavra. Daí, a incapacidade de 

Mechéu rir com a plasticidade das palavras, o que o fazia aproximar-se 

prazerosamente da menininha, que através da similaridade fônica, do jogo rímico 
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dos sons (Michéu, bambéu... Michéu, bambéu), tratava as palavras como coisas, 

em detrimento de seu próprio significado. Falando da questão em torno da palavra 

como uma instância de mediação entre o inconsciente e o consciente, Freud diz 

que: 

 

nas últimas páginas de A Interpretação de Sonhos, publicado em 1900, foi 
desenvolvido o conceito de que os processos do pensamento, isto é, os 
atos de catexia que se acham relativamente distantes da percepção, são 
em si mesmos destituídos de qualidade e inconscientes, e só atingem sua 
capacidade através de ligação com os resíduos de percepções de palavras 
(1969 e, p. 230). 

 

Mechéu, diferentemente de outros personagens como Melim-Meloso, 

Romão e Jó-Joaquim, não transforma os possíveis pesares em prazeres, o fel em 

mel, o não em sim, pois, não consegue livrar-se de si mesmo, de sua rigidez, não 

consegue livrar-se da realidade que criou para si mesmo e libertar-se com uma boa 

gargalhada. E é em função desta rigidez da estrutura mental de Mechéu, que o 

autor/narrador apresenta na composição do texto uma profusão de neologismos 

(moscamurro; raivancudo; feiancho; ocasiãozada, etc.), como uma possibilidade de 

contraposição à fixidez da norma da língua, a qual, a exemplo do personagem, 

engessa os sentidos em torno de uma leitura unidirecional da vida. Daí que,  

 

interferindo nessa visão negativa e simplista, porém, o narrador/autor conta 
que Mechéu, depois da morte inesperada do Gango perdeu as certezas e 
com ela a saúde [...] A falta do outro balançou a convicção que, como 
observou o rapaz de fora, levava a personagem a fazer “demais questão de 
continuar sendo sempre ele mesmo”.[...] (DUARTE, 2003, pp. 398-99). 

 

Paradoxalmente, a iluminação que se dá em meio à auto-clausura em que 

Mechéu vivia mergulhado, advém com o choque da morte de Gango e da 

conscientização de sua própria morte, visto que, 

 

em “Mechéu”, a aprendizagem se dá apesar das circunstâncias adversas da 
condição infra-humana do personagem e do seu exacerbado egocentrismo. 
A saída “de si” para a contemplação do “outro” é a sua morte e salvação. 
(NOVIS, 1989, p. 89). 

 

Sob uma perspectiva psicanalítica, pode-se refletir que o processo da morte 

de Mechéu foi o passaporte para a aquisição de uma subjetividade antes 

inexistente, visto que a partir desta situação extrema é que se estabeleceu uma 
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relação dual entre ele e seu imaginário do Outro, depositado na memória emergente 

de Gango. Daí que, sob o primado da melancolia, da tristeza em torno da morte, 

estabeleceu-se uma relação dual, intersubjetiva, faltante na trajetória de vida de 

Mechéu, o que sinalizava a sua incapacidade de rir, de sentir prazer, de dar boas 

gargalhadas. Segundo Lacan, a subjetividade parece emergir em estado dual e, é 

neste registro, que a espirituosidade do humor, do chiste, do cômico, se revela, pois,  

 

por um lado, só é espirituoso o que eu mesmo sinto como tal. Mas, por 
outro, nada em meu próprio consentimento é suficiente nesse ponto – o 
prazer da tirada espirituosa só se completa no Outro e pelo Outro. (1999, p. 
108). 

 

Contrapondo-se a Mechéu, que “proseava de ter uma só palavra”, desponta 

Esses Lopes, cujo narrador constitui-se em uma voz feminina, na 1ª pessoa, 

carregada de múltiplas e persuasivas palavras. Flausina, a personagem principal, 

através de sua fala, busca exorcizar os males de seu passado, na condição de uma 

mulher que desde mocinha foi obrigada a deitar-se com vários homens de uma 

mesma família – Esses Lopes, a quem verdadeiramente odiava – “MÁ GENTE, de 

má paz; deles quero distantes léguas [...] Lopes nenhum me venha, que às dentadas 

escorraço”. (ROSA, 1985, p. 55).  

Valendo-se de uma forma cômica para escamotear a tragicidade do tema, 

Flausina conta como exterminou os vários homens que se apossaram de seu corpo 

de delicada moça e como ao longo dessa trajetória, conseguiu surrupiar o dinheiro 

deles, tornando-se independente e, ao mesmo tempo, preservando uma espécie de 

virgindade, um espírito romântico, pois, segundo ela, “para trás, o que passei foi 

arremedando e esquecendo. Ainda achei o fundo do meu coração. A maior prenda, 

que há, é ser virgem”. (ROSA, 1985, p. 55). 

Como uma característica recorrente nos contos de Guimarães Rosa, Esses 

Lopes é marcado de frases interrogativas e comparações prosaicas, o que denota a 

intenção do autor de suscitar através da linguagem prazerosa do chiste, outras 

reflexões, outras leituras sobre um assunto que por si só é carregado de tanto 

estigma e preconceito – um crime sem castigo de uma mulher que matou vários 

homens para apossar-se do dinheiro. Não obstante a aparente vileza dos crimes 

cometidos por Flausina, Santos diz que: 
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o tom emocional quase patético dessa mulher tem poder do enleamento [...] 
na sucessão de revelações, o humor e a comicidade afastam a pesada 
realidade e o trágico caminha junto com a anedota. (2000, p. 515). 

 

Entremeando o trágico e o cômico, o leitor depara-se com o tom chistoso 

das seguintes revelações de Flausina, em torno dos homens que direta ou 

indiretamente ela matou, de caso pensado: 

 

virei cria de cobra. Na cachaça, botava sementes da cabaceira – preta, 
dosezinhas; no café, cipó timbó e saia-branca [...] Com o tinguicapeta, um 
homem se esmera, abranda. Estava já amarelinho, feito ovo que ema 
acabou de por. Sem muito custo, morreu. (ROSA, 1985, p. 57). 
[...] 
mas o Sertório, senhor, o outro, ouro e punhal em mão, inda antes do 
sétimo dia já entrava por mim a dentro em casa [...] Anos, que me foram, de 
gentil sujeição, custoso que nem guardar chuva em cabaça, picar fininho a 
couve. (ROSA, 1985, p. 57). 
[...] 
sorria debruçada em janela, no bico do beiço, negociável; justiçosa [...] vi foi 
ele sair,fulo de fulo, revestido de raiva, com os bolsos cheios de calúnias. 
Ao outro eu tinha enviado os recados, embebidos em doçuras [...] Se 
enfrentaram, bom contra bom, meus relâmpagos, a tiros e ferros. Nicão 
morreu sem demora. O Sertório durou, uns dias. (ROSA, 1985, p. 57). 
[...] 
mas um, mais, porém, ainda me sobrou. Sorocabano Lopes, Velhoco, o das 
fortes propriedades [...] Eu impondo: - „De hoje por diante, só muito casada!‟ 
Ele, por fervor, concordou. [...] 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 enjôo. (ROSA, 1985, p. 58). 

 

Analisando os comentários acima feitos pela personagem, é evidente a 

presença do método técnico do raciocínio falho, aplicado a certos tipos de chistes, 

em que é construído um pensamento defeituoso, à base do silogismo, sem 

necessariamente ser destituído de alguma validade. Assim sendo, a personagem, de 

uma forma envolvente, insinua-se autora das mortes de vários homens da família 

Lopes com quem conviveu. E, como recurso especial, usa de um argumento 

enquanto vítima da crueldade desses homens, cujo raciocínio revestido de um tom 

cômico-chistoso, termina de certa forma por legitimar os seus atos, tornando o leitor 

simpático com sua causa e, provavelmente, absolvendo-a dos crimes cometidos. 

Falando especificamente sobre o raciocínio falho, Freud considera que: 

 

proporcionar conscientemente livre trânsito a modos inconscientes do 
pensamento (que foram rejeitados como defeituosos) é um meio de produzir 
prazer cômico [...] Um chiste que utiliza o raciocínio falho como sua técnica, 
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parecendo portanto absurdo, pode desse modo produzir simultaneamente 
um efeito cômico. (1969 a, p. 232). 

 

Contextualizando Esses Lopes sobre a questão da tessitura do enredo, é 

interessante apontar para o próprio sentido de desenredo que existe em meio a sua 

trama, visto que se trata de algo insólito a situação de uma mulher, autora de tantos 

crimes, sentir-se aparentemente em paz com sua consciência e disponível para viver 

a felicidade, o amor com sensibilidade – “quero o bom bocado que não fiz, quero 

gente sensível. De que me adianta estar remediada e entendida, se não dou conta 

de questão das saudades?” (ROSA, 1985, p. 58). 

De acordo com Turchi, este conto é o escolhido por Guimarães Rosa, dada 

a sua concentração máxima de idéias e uma alta densidade poética para mostrar a 

perspectiva de evolução do ser humano, a despeito de tantas contradições e 

mazelas que o homem carrega consigo. Não obstante o narcisismo de Flausina e 

de sua disposição obsessiva em afastar, de uma forma muitas vezes ardilosa e vil, 

todos os obstáculos que atravancam seu objetivo de ser feliz, 

 

“Esses Lopes” deixa transparecer a forma primitiva de iniciação com a qual 
possui uma analogia estrutural e simbólica suficientemente reconhecível e 
estreita. A iniciação equivale a essa mudança ontológica da condição 
humana porque, ao fim das provações, os neófitos gozam de uma outra 
existência, diferente daquela que tinham antes da iniciação. 
[...] Daí a obsessão do início, fundamental para qualquer rito iniciático; 
recomeçar uma outra existência é sempre um avanço do próprio ser: „livre‟, 
se declara Flausina, antes mesmo de se declarar feliz e virgem. (TURCHI, 
2003, p. 514). 

 

No entanto, mesmo diante da forte convicção do narrador-personagem de 

que, após um passado de tristeza e sofrimento, irá finalmente desfrutar a felicidade 

que merece, insinua-se uma brecha no texto sobre a hipótese de uma reversão de 

perspectiva, em que Flausina poderá vir a ser enganada pelo homem que ama, 

possivelmente interessado na fortuna que ela conseguiu conquistar. Daí que, seus 

sonhos de amor, 

 

[...] podem também ser ironicamente irrealizáveis, pela sugerida 
possibilidade de desencontro irônico entre ela e seu amado, ficando assim, 
inócuo o seu pacto com o diabo, que tinha por objetivo uma felicidade que a 
personagem arrisca-se a não alcançar. (DUARTE, 2006, p. 289). 
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Personificando a disposição natural do homem do sertão em dar boas 

risadas e rir em meio à contação de causos e proezas como uma forma de driblar o 

vazio e a solidão das grandes distâncias, o conto Os três homens e o boi dos três 

homens que inventaram um boi apresenta um enredo cuja tessitura remete ao 

processo de construção e propagação das narrativas orais, dos cordéis. 

Em primeiro lugar, o conto reporta-se à conversa livre e solta de três 

vaqueiros lustrosos – Jerevo, Nhoé e Jelázio, em que um primeiro evocando 

reminiscências de causos ouvidos ao longo do tempo, pronuncia a palavra Boi, a 

qual serve de mote para a invenção de uma façanha entre os três amigos, 

culminando na seguinte estória: o desafio que estes três vaqueiros enfrentaram com 

um boi que “era peludo, de desferidos olhos, chifres descidos; o berro vasto, quando 

arruava – mongoava e que nem cabendo nestes pastos” [...] (ROSA, 1985, p. 126). 

Enfocando este processo de construção de narrativas, é interessante como 

o autor/narrador entremeia os laços da ficção e do real, pois, ao criar algo, o sujeito 

passa a dar estatuto de verdade a sua criação, sobretudo quando tece a sua obra 

através do fantástico e miraculoso que rege o imaginário coletivo do povo do sertão. 

Daí que em meio a risos e ao ceticismo de Nhoé, “então por vantagem o Jerevo e 

Jelázio afirmaram: de vero boi, recente, singular, descrito e desafiado só pelos três”. 

(ROSA, 1985, p. 127). 

E, a partir de então, é sugerido que a estória passa a entrar no domínio 

público, onde o real e o fantástico tomam uma dimensão além da brincadeira inicial 

dos amigos, visto que, de acordo com o narrador, 

 

se alguém ouviu o visto, ninguém viu o ouvido – tinham de desacreditar o 
que peta, patranha, para se rir e rir mais – o reconto não fez rumor [...] O 
Boi tomava vulto de fato, vice-avesso. (ROSA, 1985, p. 127). 

 

Em meio ao riso e ao prazer suscitados pela própria invenção, os três 

vaqueiros fazem uma espécie de pacto implícito, como se estivessem dispostos a 

esquecer do Boi, porém, 

 

a estória prossegue independentemente do pacto estabelecido, autônoma 
em relação ao signo verbalizado. No interior dos três vaqueiros, as 
aventuras do boi prosseguem como fio do qual não se pode desligar a não 
ser com a morte. (SIMÕES, [198 - ?], p. 88). 
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A estória do Boi converte-se junto a estes três vaqueiros como um objeto 

que faz parte do mundo interno de cada um e, na condição de um elemento 

substituto, funciona em situações de desamparo como uma espécie de lenitivo, de 

algo que preenche prazerosamente os vazios provocados pelas perdas da vida. Por 

ocasião da morte da mulher de um deles, na volta do enterro, sentem a necessidade 

de aliviar aquela dor com a lembrança da estória do Boi, 

 

mas, da outrora ocasião, sem destaque de acontecer, senão que aprazível 
tão quieta, reperfeita, em beira de um campo, quando a informação do Boi 
tinha sobrevindo, de nada, na mais rasa conversa, de felicidade. Daí, 
mencionavam mais nunca o referido urdido – como não se remexe em 
restos. (ROSA, 1985, p. 128). 

 

No final do conto, resta apenas um sobrevivente dos três vaqueiros –Nhoé, 

já envelhecido, em sua caminhada errante pela vida. Na busca de um lugar onde 

possa cair morto, depara-se com a estória do Boi, cantada em versos de cordel por 

outros vaqueiros em volta do fogo, e que por força da circularidade da narrativa, 

encontrava-se acrescida de outras nuances, pois é sabido que quem conta um 

conto, acrescenta um ponto. Assim,  

 

refalavam de um boi, instantâneo. Listrado, riscado, babante, façanhiceiro! – 
que em várzeas e glória se alçara, mal tantas malasartimanhas – havia 
tempos fora. Nhoé disse nada. O que nascido de chifres dourados ou 
transparentes, redondo o berro, a cor do cavalo. Ninguém podia com ele – o 
Boi Mongoavo. Só três propostos vaqueiros o tinham em fim sumetido. 
(ROSA, 1985, p. 129). 

 

Estabelecendo uma comparação sobre a ação do tempo junto aos 

personagens e à estória, Simões, a partir do revelado pelas marcas de desgaste no 

envelhecido Nhoé – “que é que faz da velhice um vaqueiro?”, (ROSA, 1985, p. 128), 

reflete que: 

 

em relação à estória, porém, ocorre exatamente o contrário. Mesmo que sofra 
acréscimos, não é destruída pelo tempo, mas permanece viva na memória do 
homem. 
Ao chegar à “estranhada fazenda” e ouvir a estória da qual fora um dos criadores, 
Nhoé encontra-se com ele mesmo e, conseqüentemente, com o mundo. 
(SIMÕES, [198 - ?], p. 89). 

 

Usando referenciais de uma leitura psicanalítica, esta estória sugere a 

vivência de um estado primitivo do ser, em que à semelhança do psiquismo infantil, 
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o jogo chistoso de palavras e pensamentos feito pelos três vaqueiros em torno da 

criação da estória do Boi, reveste-se de um puro prazer, manifesto através de um 

riso natural, espontâneo, tal como as crianças que, diferentemente dos adultos, não 

riem o riso da superioridade, mas sim, o riso do puro prazer equivalente à forma 

mais pura dos chistes ingênuos. 

Por sua vez, o final do conto, sugestivo de um encontro do personagem com 

seu próprio passado, evoca a lembrança de um prazer perdido, o prazer da estória 

do Boi, guardado nas dobras de sua vida mais pretérita, cujo emergir das imagens 

lembra o recosturar da memória, o reencontro com o poético, o anedótico, o lúdico 

que envolve a linguagem primitiva, remetendo semelhantemente à fonte primeira do 

chiste, pois que, 

 

o pensamento que, com a intenção de construir um chiste, mergulha no 
inconsciente está meramente procurando lá a antiga pátria de seu primitivo 
jogo com as palavras. O pensamento retroage por um momento ao estágio 
da infância de modo a entrar na posse, uma vez mais, da fonte infantil do 
prazer. (FREUD, 1969 a, p. 194). 

 

Por outro lado, esta fonte infantil do prazer, dentre outras expressões do 

primitivo, evoca o ato de contar estórias, em que o aspecto da emoção, do lúdico, à 

semelhança dos chistes ingênuos, é dado de bandeja ao Outro, sem nenhuma 

inibição. Estabelecendo uma ligação entre o contar estórias e contar chistes, a partir 

da desinibição vigente entre ambos, Lacan diz que: 

 

é essa desinibição que nos permite transmitir ao outro a quem contamos a 
história, e que por sua vez já está fascinado com essa falta de inibição, a 
essência do chiste, ou seja, esse para-além que ele evoca. (1999, p. 132). 

 

Considerando a natureza de pura fruição do prazer que rege o inconsciente 

e, conseqüentemente, o homem em sua errante peregrinação pela vida, há uma 

associação em torno da idéia de migração na estória do Boi para uma outra errância 

no conto Zingaresca, uma errância mais coletiva, mais generalizada, onde se 

processa uma verdadeira confluência de tipos humanos os mais diversos, 

procedentes dos mais diferentes lugares, pois, “rumo a rumo com o Re-curral e a 

Água-boa, semelhantes diversas sortes de pessoas, de contrários lados, iam acudir 

àquela parte”. (ROSA, 1985, p. 209). 



81 
 

 
 

Configurando uma espécie de amplo painel em torno da semelhança e 

diversidade que constituem o espectro humano, há em Zingaresca, último conto do 

livro de Tutaméia, um inusitado encontro de personagens que vão do trágico ao 

burlesco, permeados por um senso de chiste cômico e de um riso que, à 

semelhança do funcionamento inconsciente, desestrutura as fronteiras entre o certo 

e o errado, a virtude e o pecado, a lei e a desordem. Assim sendo, durante uma 

noite de lua cheia, em uma fazenda por nome de Rancho Novo, cujo proprietário se 

chamava Zepaz, homem de juízo quente, que contrariamente ao sugerido pelo 

nome, não detinha nenhum sentido de tranquilidade, dá-se uma espécie de 

banquete às avessas, a exemplo do seguinte contexto: 

 

todos reunidos em algazarra: a boiada, a cavalhada, os burros, a 
ciganagem, o negro Mozart, (“servo morador”), o ritual, espíritos e fadas, o 
Padre beberrão benzendo o buraco junto ao oiti alugado aos ciganos pela 
sovinice dos honestos donos ou residentes, chineses So-Lau e So-Lalau, 
vaqueiros de meia-viagem, cachorros, buzinas de carro, o cego e o guia 
corcunda e feio (o anão) – acusado de ter morto outro cego (o de 
“Antiperipléia?”), a mulher adúltera, o peão surdo-mudo, Voivoda, Cheirolo – 
ciganos arremedando a religião – muita gente “ajuntada”. E de novo as 
onomatopéias, guinchos, instrumentos, música e dança zíngaras, mais 
ciganos com nomes como Gustuxo, talvez as moças nuas na lagoa, perante 
o cego: os sapos, gralhas e rãs: todos “dão festa”. (SANTA-CRUZ, 2001, 
pp. 199-200). 

 

Diante do exuberante quadro de contrastes, de situações que beiram ao 

absurdo, ao contra-senso, à ordem do imprevisto, este conto representa uma das 

metáforas rosianas mais abrangentes sobre a questão do chiste e de sua relação 

com o inconsciente, apontando, inclusive, para a essência do chiste como um riso 

que (des) vela, como algo que semelhante à poética do caos, destrói sentidos para 

inaugurar outros. Não é por acaso que em meio ao ritmo das desenfreadas pulsões 

que comandam o comportamento excêntrico dos personagens, vislumbra-se o 

próprio dualismo, a ambigüidade que rege o funcionamento do ser humano, do qual 

o chiste é uma de suas manifestações – “mesmo alegres já tristes, logo que tristes 

mais alegres”. (ROSA, 1985, p. 211). 

Reportando-se ao encontro em “Zingaresca”, Vera Novis diz que: 

 

[...] não dura mais que uma noite e se desfaz com as pessoas seguindo em 
direções diferentes, o que contrariando em parte a idéia do gran finale, 
aponta para o recomeço – o movimento. Só o preto velho Mozart é “antigo 
morador” e a ele, diante dos muitos e estranhos fatos que acontecem, cabe 
a reflexão: “só assim o povo tem divertimento”. (1989, p. 57). 
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Na verdade, o enredo de Zingaresca acontece como se fosse uma grande 

farsa picaresca: um cego que carrega uma cruz como se fosse uma penitência e em 

cujo oco é guardado o lucro das esmolas; um guia de cego, anão, aleijado, com as 

pernas, em „X‟, que rouba o flautim dos ciganos e que tenta desviar o foco de seu 

pecado, contando fofocas sobre as acontecências da noite; o padre beberrão que 

aceita o dinheiro dos ciganos, possivelmente surrupiado de alguém, para benzer a 

árvore, embaixo da qual um deles jazia; a mulher adúltera de Zepaz, que se deita 

naquela noite de lua cheia com o cigano Vai-e-Volta; a relação sado-masoquista de 

Zepaz e de sua mulher, em que ambos se surram face ao episódio da traição. 

Segundo Vera Novis, 

 

o cômico está pois intimamente associado ao grotesco em “Zingaresca”; os 
personagens carentes física e/ou psicologicamente, são mais engraçados e 
ridículos que maldosos ou perversos, tanto que o que resta depois de sua 
passagem é “outra espécie de alegria dos destrambelhos do Rancho-Novo”. 
(1989, p. 57). 

 

Por fim, em meio a esta farsa picaresca, encarnando a idéia de 

circularidade, do eterno retorno do ciclo que marca a vida humana, So-Lau, 

personagem recorrente em outros contos e atuante neste último conto de Tutaméia, 

à semelhança do guia de cego de Antiperipléia, personifica a relação da alteridade, 

da similaridade na diferença, dos contrários que se juntam. Entremeando-se a outros 

personagens e outros contos de Tutaméia, no enredo multifacetado de Zingaresca, 

 

não há como deixar de ver uma ligação estreita com a temática de O outro 
ou o outro: afinidade entre opostos, semelhança na diversidade, significados 
ocultos. A idéia de outro, de contrário, está na fala final do conto: 
So-Lau decide: - São coisas de outras coisas... (NOVIS, 1989, p. 60). 

 

Fazendo uma articulação de Zingaresca com a teoria freudiana, é pertinente 

a reflexão de que a fala de So-Lau “– são coisas de outras coisas”, invoca a alegria 

de viver, o chiste, o cômico, o humor que rege a vida dos ciganos, à semelhança do 

prazer de uma linguagem que desliza pela multiplicidade de seus sons, pela 

representação da palavra próxima à idéia da coisa, suscitando uma amplitude de 

leituras - “A lua subida sobresselente. Vozeiam os ciganos, os sapos, percebem 

para si a noite toda. Dão festa. Aí o peão surdo-mudo: guinchos entre rincho e re-
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rincho – de trastalastrás!” (ROSA, 1985, p. 210). Por último, é pertinente, também, 

associar a liberdade da vida cigana à liberdade do inconsciente, cuja ausência de 

fronteiras não implica numa ausência de ordem, de estrutura, mas sim, em uma 

lógica diferente de funcionamento, em que o desejo, instaurado na relação com o 

Outro, subverte a ordem da razão costumeira, apontando para outras coisas, para 

outras passagens, pois que, em meio aos destrambelhos,  

 

a relação com o Outro é essencial, uma vez que o caminho do desejo passa 
necessariamente por ele, mas não porque o Outro seja o objeto único, e sim 
na medida em que o Outro é o fiador da linguagem e a submete a toda sua 
dialética. (LACAN, 1999, p. 145). 

 

 

2.3 O CHISTE E A ARTE EM TUTAMÉIA: ENTRE O RISO E O PRANTO 

 

 

No desenvolvimento das estórias que compõem a tessitura narrativa de 

Tutaméia, evidencia-se uma singularidade que perpassa, em geral, a ficção rosiana: 

a busca incessante pelos mistérios que entremeiam a vida humana, polarizada 

através de um contínuo oscilar entre o riso e o pranto, o prazer e a dor, a alegria e a 

melancolia, a comédia e a tragédia, a vida e a morte. Na verdade, este paradoxo 

constitui-se na própria essência do homem, representada através da arte milenar do 

teatro, cujo símbolo evoca a dualidade em que se alternam o riso e o pranto, a 

comédia e a tragédia de que se faz o ato de viver. 

Reportando aos contos então analisados em Tutaméia, afigura-se que, ao 

lado do riso chistoso que perpassa o comportamento excêntrico dos personagens, 

existe também um sentimento de tristeza, de perda, de nostalgia, que reflete os 

grandes vazios existenciais do homem. E é em função destes buracos 

impreenchíveis, que o riso e as lágrimas funcionam como elementos de redenção 

ante a sensação de contínuo desamparo do ser humano, redenção esta também 

mediada pela arte da narrativa, cujo poder encantatório funciona como um amparo 

ante a fragilidade humana, ante a tragédia inescapável da morte. 

Não é por mera casualidade que os grandes artistas, a exemplo de 

Guimarães Rosa, dão-se conta a partir do que capta de sua própria sensibilidade, 

desta grande ambivalência entre o riso e a dor que configura o existir em todas as 
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suas dimensões, desde o ser mais primitivo até o considerado intelectualmente mais 

sábio. Em anotações constantes à margem do livro François Rabelais, de N. Martin-

Dupont, o professor Esmeraldo Siqueira diz que “nous pouvons le rire franc, quos 

que en comprenant et en sentant toutes les misères du monde”.2 

Em seu ensaio Da essência do riso e de modo geral do cômico nas artes 

plásticas, Baudelaire reflete que o cômico, mesmo em sua forma mais absoluta, 

mais natural, está sempre em relação à humanidade decaída, ao sentimento 

ancestral da perda do paraíso, ao acidente de uma queda antiga, em que o riso 

surge paradoxalmente, tanto como expressão da grandeza humana quanto de sua 

própria miséria. Mesmo em se tratando de um riso mais puro, mais sintônico com a 

natureza, como é o caso do riso causado pelo grotesco, pelo cômico absoluto, 

segundo Baudelaire, tem-se alguns vislumbres de dor, de tristeza, de desalegria, 

que se entrelaçam à alegria vertiginosa de um riso súbito, inesperado, natural. 

Estabelecendo uma distinção entre duas categorias do cômico, a saber, o 

cômico significativo e o cômico absoluto, Baudelaire diz que, diferentemente do 

primeiro que se caracteriza por uma linguagem mais clara, mais facilmente 

apreensível, o “cômico absoluto, aproximando-se muito mais da natureza, 

apresenta-se sob uma espécie una e quer ser apreendido por intuição. Só há uma 

verificação do grotesco: é o riso, e o riso súbito”[...] ([20_ _] p. 741). Falando ainda 

sobre esta questão, Baudelaire diz que “a essência muito nobre do cômico absoluto 

faz dele o apanágio dos artistas superiores que aí encontram a receptibilidade 

suficiente de toda idéia absoluta”. (p. 741). 

E é nesta categoria de grandeza artística que se pode inserir Guimarães 

Rosa, cuja escritura encontra-se tecida por uma linguagem cifrada através de 

chistes, anedotas, adivinhas e outras formas simples, em que o cômico manifesta-se 

de uma forma chistosa, mais velada, envolvendo mais graça do que propriamente 

humor, através do qual, muitas vezes rimos sem saber exatamente por que. 

Fazendo uma relação entre o pensamento de Baudelaire e Guimarães Rosa, a 

categoria do cômico absoluto, concebida pelo primeiro, aproxima-se sensivelmente 

da natureza do chiste veiculado com freqüência na obra de Rosa, dada a condição 

de que, à semelhança dos chistes ingênuos caracterizados por Freud, a elaboração 

dos chistes em Tutaméia evoca um prazer mais puro, mais vinculado à forma de 

                                                             
2 Nós podemos rir muito, desde que compreendendo e sentindo todas as misérias do mundo. (Tradução 
Nossa). 
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expressão, à originalidade do envoltório, cujo agradável efeito é “em regra um efeito 

moderado, um nítido sentido de satisfação, um leve sorriso” [...] (Freud, 1969a, p. 

116). 

Falando especificamente das estórias de Tutaméia, Novis diz que: 

 

como nas anedotas de abstração, as estórias de Tutaméia mais que humor 
têm graça [...] como nos koans do zen, as estórias de Tutaméia propõem 
questões mais à intuição que à razão, tanto mais difíceis quanto mais à flor 
da pele. (1989, p. 27). 

 

Em consonância com a opinião de Novis, Santa-Cruz fala desta emoção 

inexplicável que os contos de Rosa freqüentemente provocam, reportando a uma 

espécie de dimensão metafísica, em que a emoção contemplativa antecede à razão. 

Eis que diz: 

 

com Rosa, meu duplo riso, quando nem tudo felizmente entendo, “Fico em 
plástico estado de suspenso como um bicho inclina o ouvido” para os sinais 
continuados do silêncio ou do Enigma [...] Nos momentos de maior 
ingenuidade, recupero o gosto da infância e adolescência pela decifração 
de problemas, desde as palavras cruzadas e os rebours à matemática e, 
posteriormente, à Cabala e Numerologia, em que fui iniciada por D. 
Francisco Manuel de Melo. (séc. XVII). (2001, p. 209). 

 

Este depoimento, bastante sugestivo, dá conta de uma recepção crítica a 

uma obra que concebe o homem em sua totalidade, enquanto um ser em pleno 

contato com sua própria natureza, em que a razão coexiste com um estado natural, 

como um bicho inclina o ouvido, recuperando o gosto pelos mistérios através da 

retomada de uma postura lúdica diante da vida, em que se sobressai a ingenuidade 

revolucionária da infância e da adolescência, onde o riso assume certamente uma 

função importante, mas não exclusiva. O riso em Guimarães Rosa é uma das formas 

de imprimir uma leitura chistosa à tragédia da vida, uma vez que o homem, na 

condição de um ser tido como superior, porém finito, frágil, inseguro e destinado à 

morte, oscila continuamente entre os extremos do tudo e do nada, da alegria e da 

tristeza, da vida e da morte, da grandeza e da miséria. E, associando seu 

pensamento ao de outros grandes artistas que souberam tão bem apreender a 

essência do homem como um ser que oscila entre o riso e a dor, Guimarães Rosa 

oferece uma verdadeira pérola no segundo parágrafo de Aletria e Hermenêutica, 

quando diz: “risada e meia? Acerte-se nisso em Chaplin e em Cervantes”. (1985, p. 
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7). Sugestivamente, este fragmento aponta para uma infinitude de questões, de 

conexões entre a linguagem do chiste, a linguagem do inconsciente e a linguagem 

da arte, em princípio, porque nestas estruturas é encontrada com freqüência a 

subversão dos planos da lógica formal e do pensamento pré-estabelecido, 

adentrando nos métodos tidos como imponderáveis pelo senso comum. 

E, na condição de representantes desta subversão da lógica formal, 

ressaltam-se as anedotas de abstração presentes em Aletria e Hermenêutica como 

gérmens de contos carregados de humor, nas quais, segundo Paulo Rónai, “a 

expressão verbal acena para realidades inconcebíveis pelo intelecto”. (1985, p. 217). 

Segundo, ainda, Os Prefácios de Tutaméia, Paulo Rónai diz que:  

 

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.” (1985, p. 217). 

 

Em Guimarães Rosa, a manifestação do inconsciente encontra-se 

privilegiadamente expressa através do jogo lúdico com as palavras e pensamentos, 

seja através dos chistes, dos neologismos ou de outras formas de linguagem 

sempre carregadas de um tom humoroso. Faz-se interessante observar que este 

jogo lúdico com as palavras, remonta ao prazer infantil de também brincar com as 

palavras e pensamentos, numa atividade contínua de construção e desconstrução. 

Freud diz em Escritores Criativos e Devaneios que, 

 

não se esqueçam que a ênfase colocada nas lembranças infantis da vida do 
escritor - ênfase talvez desconcertante, - deriva-se basicamente da 
suposição de que a obra literária, como o devaneio, é uma continuação, ou 
um substituto, do que foi o brincar infantil. (1969b, p. 157). 

 

Na verdade, esta afirmação de Freud encontra-se refletida em Guimarães 

Rosa, quando este fala da importância de sua infância como manancial de seu 

processo de criação, no seguinte trecho de uma carta endereçada a Mary Lou 

Daniel: 

 

os sertanejos de Minas Gerais, isolados entre as montanhas, no imo de um 
Estado central, conservador por excelência, mantiveram quase intacto um 
idioma clássico-arcaico, que foi o meu, de infância, e que me seduz. 
Tomando-o por base, de certo modo, instintivamente tendo a desenvolver 
suas tendências evolutivas, ainda embrionárias, como caminhos que uso. 
(apud MARTINS, 2001, p. ix). 
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Esta concepção da criação da arte a partir do que existe de mais puro, de 

mais primitivo, faz Rosa direcionar seu olhar para os personagens mais simples que 

compõem a trama humana, pois que detentores de uma dimensão maior de 

totalidade. Assim sendo, eles estão mais próximos da natureza e, 

conseqüentemente, da matéria prima do fazer artístico enquanto sentido de 

liberdade, de transgressão de fronteiras. E este sentido de liberdade expressa-se 

tanto sob a forma da alegria, da irreverência, do grotesco, do riso súbito de um 

chiste, como da dor, do sofrimento, da loucura que advém da própria fragilidade do 

ser diante das vicissitudes da vida. 

Falando sobre o humor e a arte presentes nas narrativas e personagens 

encantatórios de Rosa, Lélia Parreira Duarte diz que:  

 

deixando o campo da ironia e da preocupação com a significação, ele se 
permite entrar na terceira margem da criatividade, da audácia que enfrenta 
o inesperado e o desconhecido, estabelecendo uma comunicação mais 
direta com o leitor, a quem vai alertar constantemente para a necessidade 
de atenção na leitura do mundo, de um desarmamento e de um despir-se 
de preconceitos, para não correr o risco de equívocos. E também para que 
possa usufruir da terceira margem, onde a arte pode oferecer soluções mais 
soltas, mais inesperadas e mais criativas, ligadas à significância e ao 
humor. (2006, pp. 300-301). 

 

No processo de criação artística de Guimarães Rosa, especificamente em se 

tratando de Tutaméia, o chiste ocupa um lugar especial como um recurso 

privilegiado de expressão da forma, no entanto, não pode ser equiparado a uma 

técnica artística, apesar de algumas semelhanças evocadas pela natureza essencial 

da ambigüidade que perpassa a ambos. No entanto, é nesta vertente da 

ambiguidade, em que tem que se olhar meio de lado para perceber a possibilidade 

de outras leituras não evocadas diretamente pela palavra, que o chiste aproxima-se, 

muitas vezes, da criação poética, com sua carga polissêmica, com seu poder de 

despertar no ouvinte ou no espectador uma profusão de imagens, pois, o contador 

do chiste, assim como o poeta, “jamais atenta contra a ambigüidade do vocábulo”. 

(PAZ, 1982, p. 25). Falando sobre as dimensões metafóricas do chiste, numa 

perspectiva que o aproxima da poesia, enquanto campo que abrange a confluência 

de forças contrárias, Lacan diz que, a exemplo da palavra familionária, constante 
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do paradigma clássico tomado por Freud em Os chistes e sua relação com o 

inconsciente, 

 

existe a vertente do sentido, na medida em que a palavra carrega efeito, 
emociona, é rica em significações psicológicas, acerta em cheio no 
momento, e nos prende por um talento que beira à criação poética. Mas há 
uma espécie de avesso que, por sua vez, não é forçosamente percebido de 
imediato: em virtude de combinações que poderíamos estender 
indefinidamente, a palavra formiga com tudo o que pulula de necessidades 
em torno de um objeto. (1999, p. 48).  

 

Não obstante a verdade de que o chiste não pode ser equiparado a uma 

obra de arte, a uma criação essencialmente poética, é um fato reconhecido que o 

estudo de Freud sobre Os chistes e sua relação com o inconsciente abriu 

perspectivas para a estética, apesar dele nunca ter se interessado pelos problemas 

da estética propriamente dita, não sendo, pois, encontrável em sua obra nenhuma 

exposição sobre o assunto. No entanto,  

 

ao nos mostrar como funciona o chiste, ele fornece uma base para tal 
exposição. O chiste não é um sintoma (embora lhe seja análogo), é um 
artifício (tem, guardadas as proporções, uma espécie de ars poética 
própria); e, como a obra de arte, respeita as defesas ao mesmo tempo que 
as burla. (MANNONI, 1994, p. 120). 

 

Indiscutivelmente, são encontradas algumas características comuns sobre o 

mecanismo do prazer perceptível na fruição ou deleite de um chiste e nas obras de 

arte em geral, sobretudo, em se tratando da confluência existente na elaboração do 

chiste entre o sentimento advindo de um mergulho no inconsciente e o uso da razão 

crítica que perpassa sua elaboração, como um meio de através da forma de 

expressão, conferir-lhe uma estrutura mais refinada e burlar a vigilância da crítica 

patrulhadora da consciência. E é justamente a ascendência da técnica como 

principal atributo do sentido de excelência de um chiste, no que se refere 

especialmente ao chiste inocente, que o faz aproximá-lo indiretamente de uma 

categoria estética, em que à semelhança da fruição da emoção e razão presente 

nas técnicas das artes em geral, “nada nos resta, portanto, senão colocar em 

conexão o sentimento de prazer com a técnica do chiste”. (Freud, 1969 a, p. 114). 

Por sua vez, em se tratando de algumas afinidades entre o chiste e as obras 

de arte que suscitam a manifestação do riso, em Psicanálise da Percepção Artística, 

Anton Ehtrenzweig dá o seguinte depoimento: 



89 
 

 
 

 

Freud descreveu o efeito de produzir o riso do chiste do mesmo modo que 
eu descrevi o efeito de produzir o riso na caricatura, no glissando das 
melodias primitivas e nos movimentos contorcidos de dança, em música, 
fala e filmes invertidos e, talvez, nas sensações de cócegas em geral – a 
saber, como um desconcerto da mente de superfície que causa um 
repentino retraimento da energia mental da superfície para a profundidade 
da mente. (1977, p_ _). 

 

É a partir deste proceder de “repentino retraimento da energia mental da 

superfície para a profundidade da mente”, que o chiste é visto como um recurso 

lingüístico de que o psiquismo usa para mergulhar na estrutura do inconsciente e 

atrair conteúdos que pela força de seu contra-senso, a consciência rejeita. E é esta 

disposição mental do chiste em lidar com os contrários, com o absurdo do nonsense, 

que o torna, considerando as devidas diferenças, associável ao movimento 

originalmente desordenado que rege o processo de criação da arte em geral, uma 

vez que esta bebe freqüentemente do conteúdo estranhamente desarticulado do 

inconsciente, depositário do “mistério geral, que nos envolve e cria”. (ROSA, 1985, 

p. 8). 

Daí que, semelhantemente à natureza subversiva da arte, pela via 

transgressora do chiste e outras formas afins, Rosa sempre trabalha em seus contos 

o riso e a dor, o cômico e o trágico, a alegria e a melancolia, eternos polos 

problematizadores da condição humana, que constituem pela sua própria fluidez, a 

temática privilegiada da tessitura das artes em geral. Lélia P. Duarte diz que, em 

Rosa, através de seu olhar direcionado para o lugar da criação, o trágico é 

redimensionado através do humor, privilegiando em suas narrativas o jogo, a 

brincadeira, o significante, o exercício lúdico do contador de estórias, pois, 

 

é assim que Guimarães Rosa se aproxima do Íon do Platão, porque revela a 
sua percepção de que o homem é um ser de desejos insatisfeitos [...] E com 
um toque de ironia romântica lembra-nos que o ser humano deseja o 
absoluto e tem ânsia de felicidade total, mas está preso à própria 
contingência. Problemas que o contador de estórias como o Íon de Platão, 
pode, entretanto, resolver através de sua arte de embusteiro, porque, 
embora não possa prometer para sempre a libertação da morte, pode livrar 
o leitor de seu jugo, por um instante, com estórias que se entretecem com 
ilusão e arte. (2006, p. 292). 

 

Em Guimarães Rosa, apesar desta contínua ambivalência entre o riso e a 

dor e o próprio estado de miséria material e psíquica em que muitos personagens se 

vêem enredados, sua temática geral centra-se na aprendizagem do homem em 
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torno do “reconhecimento da vida, como passagem para o conhecimento absoluto”, 

(NOVIS, 1989, p. 26), em meio a uma travessia inevitável entre a alegria e a tristeza, 

entre a felicidade e a desventura, mas cujo processo pode levar a momentos de 

iluminação, “um pulo do cômico ao excelso”. (ROSA, 1985, p. 16). 

Na verdade, é o que acontece com vários de seus personagens, que em 

meio a uma vida simplória, medíocre, destituída de qualquer glória, encontram em 

alguns instantes fugidios, inclusive na própria passagem da vida para a morte, seu 

momento de iluminação, de verdadeira transformação, em que o humano beira ao 

divino, em que o vazio existencial, o nada, transforma-se no pleno, no tudo. Em 

sintonia com este pensamento, Novis considera que, 

 

de fato, as estórias de Tutaméia, focalizam um momento de transformação 
nos personagens. Essa transformação tem sempre uma direção 
ascendente, e, portanto, um sentido positivo, de passagem de um estado de 
carência para um estado de plenitude, ou de “completamento”. (1989, p. 26)
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Contar é muito, muito dificultoso. Não pelos anos 
que se já passaram. Mas pela astúcia que têm 
certas coisas passadas – de fazer balancê, de se 
remexerem dos lugares. 
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Guimarães Rosa
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3 A NARRATIVA EM TUTAMÉIA 

 

 

No cenário nacional 

Da alta literatura 

Como não querendo nada 

Contra lei e estatura 

Surge o livro Tutaméia 

Compondo fundo e figura. 

 

É de João Guimarães Rosa 

Obra prima, consagrada 

Baga, ninha, chorumela 

Quiquiriqui e nonada 

Mexinflório, mea omnia 

Contendo tudo e nada. 

 

De uma forma velada  

Tutaméia entrevê 

O grande drama humano 

Entre a dor e o prazer 

Pois, entre o riso e o choro 

O homem tem seu viver. 

 

Seguindo essa visão 

De tudo e nada conter 

O autor em Tutaméia 

Dá a chave de se ler 

“O livro pode valer muito 

Pelo que não deveu caber.” 
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E centrando na idéia 

Do nada residual 

Traduz o oco, o vazio 

No pleno primordial 

Conferindo realidade 

Ao etéreo, irreal. 

 

Pegando a dupla via 

Do chiste, riso, chacota 

Rosa diz que a estória 

Pode ser uma anedota 

“Não é o chiste rasa coisa”, 

Ordinária, falta de nota. 

 

O chiste sempre remete 

A um olho lacunar 

Um sentido encoberto 

Mensagem a decifrar 

Mito, lenda, poesia 

Mecanismos do sonhar. 

 

Em Tutaméia, o autor 

Tem projeto de poeta 

Lira, arte e razão 

Juízo de exegeta 

Acrescido de humor 

Como avesso da reta. 
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O narrador lembra estórias 

Contadas em volta do fogo, 

Vaqueiros, cegos, ciganos 

Onde não se clama rogo 

Estórias de vida e morte 

Livre errância do jogo. 

 

Na visão das narrativas 

O bem convive com o mal 

Não existe grande herói 

Não existe homem igual 

Ora bobo, ora rei 

Brincante de carnaval. 

 

Rosa bem privilegia 

Tipo de ser marginal 

O andarilho, errante 

Fora de lei, ilegal 

O homem em travessia 

Transpondo todo umbral. 

 

O jogo da vida se mostra 

Entre o rir e o chorar 

No meio do sofrimento 

Doces pausas pra sonhar 

A felicidade surge 

Sem ao menos se esperar. 
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O enredo das estórias 

É uma grande alegoria 

Da tragédia e comédia 

Da tristeza e alegria 

Dos santos e pecadores 

De alta e baixa valia. 

 

É Jó Joaquim, homem honrado, 

Que padece de traição 

Leva chifre da mulher 

Vive com muita aflição 

Mas, um dia muda a lei 

Do povo, a opinião. 

 

É a estória jocosa 

Do sapateiro da aldeia 

Que tem um amor enorme 

Por uma mulher muito feia 

Mas seu olhar transcendente 

A transforma em candeia. 

 

É o guia Prudencinhano 

Do cego acompanhado 

Do cego tira partido 

“Roto, ri do esfarrapado” 

Mesmo sendo mau sujeito 

Sente culpas, retapado. 

 



97 
 

 
 

 

É Hetério, canoeiro 

No fastio de viver 

Velhaco, levava a vida 

Rio a subir e descer 

Mas, um dia, ele lutou  

Pra pessoas não morrer. 

 

É nosso Melim-Meloso 

Andarilho do sertão 

Transforma fel em mel 

Da pedra, faz o pirão 

Homem de corpo fechado 

Montado em seu alazão. 

 

Homem de poucas palavras 

Imagem da concisão 

Seu partido é do gozo 

Enfrenta toda questão 

Transmuta o não em sim 

O erro lhe é lição. 

 

É o Mechéu, diferente 

Da condição de Melim 

Em tudo vê negação 

A vida lhe é estopim 

Tem raiva de todo mundo 

Mas não é sujeito ruim. 
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É Flausina, a mulher 

Desde menina explorada 

Passa a perna nos homens 

Que a tornam violada 

Com malícia e astúcia 

Se torna emancipada. 

 

É numa vila escondida 

Onde o cão perdeu a bota 

Que chega Jeremoavo 

Jagunço triste, sem rota 

Causa susto e alegria 

Felicidade em compota. 

 

E o povo sabiamente 

Desterra tal desvario 

Leva o homem chapado 

Pro outro lado do rio 

E junto com seu cavalo 

Pra desenrolar o seu fio. 

 

São três vaqueiros lustrosos 

Que vivem a se pabular 

Por dominarem um boi 

Nunca visto no lugar 

E o boi se torna riso 

Contra dor, choro, penar. 
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E no conto Zingaresca 

Dá-se o arremate final 

Personagens engraçados 

Cortejo de carnaval 

Ciganos, anão, vaqueiros 

Cego, guia, escambal. 

 

Zingaresca é a vida 

Como grande arlequinada 

Bufão, senhor, reverendo 

Tristeza e muita risada 

Sentido de liberdade 

Que rege a ciganada. 

 

Em toda obra de Rosa 

E também em Tutaméia 

Temos a livre errância 

Compondo a epopéia 

Andar fascina a todos 

Formando palco e platéia. 

 

A vida em Tutaméia 

É passagem, travessia 

De aprendiz para mestre 

De noviço para guia 

Pois, há sempre uma luz 

Que a todos alumia. 
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Essa constante passagem 

Enlaça a criação 

Onde o sentir primeiro 

Inicia a conclusão 

Pois, todo entendimento 

Parte da louca pulsão. 

 

E como grande expressão 

Da dúbia condição humana 

Rosa elege o sertão 

Onde o conflito emana 

Entre Deus e o diabo 

Entre riso e o drama. 

 

O sertão contém em si 

A fusão da diferença 

A eterna solidão 

Beleza da manhecença 

A dor da morte fatal 

Prazer do ser em nascença. 

 

A língua de Tutaméia 

Tal chiste, adivinhação 

Escancha planos da lógica 

Subverte toda razão 

Fragmenta enunciados 

Busca outra reflexão3. 

 

 

3.1 A ESTÉTICA NARRATIVA 

 

                                                             
3 Poesia em cordel intitulada Entre o riso e o pranto: um olhar tragicômico em Tutaméia, de minha própria 
autoria. 
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E, dentre as principais reflexões do autor Guimarães Rosa, emanadas do seu 

espírito de transgressão crítica ante a oficialidade saturada da língua e ante a 

própria visão objetiva e histórica da arte da narrativa atual, Tutaméia descortina-se 

para o leitor através de seu primeiro prefácio Aletria e Hermenêutica com o 

argumento de que “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, 1985, p.7). 

A partir deste fragmento inaugural, delineia-se o traço básico da estética 

narrativa em Tutaméia, através de contos que bebem da fonte das estórias que 

compõem o imaginário popular dos sertões do Brasil, onde o riso, o anedótico, surge 

como um elemento próprio do caráter do sertanejo, que, em meio à tragédia e à 

solidão das grandes distâncias, lembra a natureza dos personagens rabelaisianos, 

em que é melhor rir do que chorar. Daí, “pegando a dupla via / do chiste, riso, 

chacota / Rosa diz que a estória / pode ser uma anedota / „não é o chiste rasa coisa‟ 

/ ordinária, falta de nota.” 

Em seu artigo sobre A estória cont(r)a a história, Portella diz que: 

 

este volume das “terceiras estórias”, de Guimarães Rosa, é a palpitante e 
imaginosa montagem da vida rural brasileira, a dimensão mítica e mística 
da humanidade agrária, suas crenças, suas superstições, flora e fauna, 
bichos, árvores. (1991, p. 200). 

 

Mediante esta percepção cosmogônica sobre o sertão, Guimarães Rosa 

buscou como principal elemento de referência, as estórias que fazem parte do 

acervo oral das narrativas populares do interior do Brasil, cuja origem remete à arte 

ancestral de contar estórias, em que “o narrador lembra estórias / contadas em volta 

do fogo / vaqueiros, cegos, ciganos / onde não se clama rogo / estórias de vida e 

morte / livre errância do jogo”. Adentrando nesta perspectiva do narrador em 

Tutaméia enquanto alguém que está contando uma estória, Simões diz que: 

 

o conjunto das 40 estórias de “Tutaméia”, nos faz pensar em uma 
caminhada de vaqueiros que, da mesma forma como ocorre em “Burrinho 
pedrês”, preenchem o tempo da viagem contando estórias [...] a 
composição, tal como se apresenta ao leitor, lembra a atitude dos 
contadores reunidos à volta do fogo, contando estórias, tendo por trás a 
figura do autor, elemento de ligação entre os textos. ([198?], p. 177). 

 



102 
 

 
 

Não é à toa que Guimarães Rosa nomeia-se literalmente como um homem do 

sertão, fabulista por natureza, cuja obra encontra-se atrelada as suas raízes, pois, 

segundo ele próprio, 

 

no sertão, o que pode uma pessoa fazer do seu tempo livre a não ser contar 
estórias? A única diferença é simplesmente que eu, em vez de contá-las, 
escrevia. [...] Eu trazia sempre os ouvidos atentos, escutava tudo o que 
podia e comecei a transformar em lenda o ambiente que me rodeava, 
porque este, em sua essência, era e continua sendo uma lenda. (apud 
LORENZ, 1991, p. 69). 

 

Em se tratando especificamente de Tutaméia, um dos aspectos marcantes de 

sua estética narrativa consiste na predominância do narrador em 3ª pessoa, que 

freqüentemente assume a condição de narrar uma outra narrativa pré-existente, o 

que evidencia a particularidade de uma estória dentro de outra estória, dando 

margem ao emergir do outro, a uma relação de alteridade, em que o leitor poderá 

assumir o papel de uma Sherazade, dando continuidade ao ato incessante de 

contar. Daí que, em função desta particularidade narrativa, sempre aparece nos 

contos de Tutaméia, personagens que atuam como narradores ocultos, dando 

concretude a um processo de interpolação de estórias, traduzido por Todorov como 

um processo de encaixe, em que uma estória segunda é englobada na primeira, 

 

pois, a narrativa encaixante é a narrativa de uma narrativa. Contando a 
história de uma outra narrativa, a primeira atinge seu tema essencial e, ao 
mesmo tempo se reflete nessa imagem de si mesma; a narrativa encaixada 
é ao mesmo tempo a imagem dessa grande narrativa abstrata da qual todas 
as outras são apenas partes ínfimas, e também da narrativa  encaixante, 
que a precede diretamente. Ser a narrativa de uma narrativa é o destino de 
toda narrativa que se realiza através do encaixe. (1979, p. 126). 

 

Por outro lado, junto ao aspecto do prazer, embutido no próprio sentido que 

se tenta dar à vida através do ato de contar estórias – “a narrativa é igual a vida; a 

ausência de narrativa, a morte” – (TODOROV, 1979, p. 128), delineia-se o desejo do 

narrador de que suas estórias venham a ser contadas por terceiros, pois, a exemplo 

do chiste, elas só se completam no outro e pelo outro. Invocando Lacan sobre a 

questão do prazer da narrativa, este diz que: 

 

e não me seria difícil fazer aparecer em perspectiva o jogo de espelhos pelo 
qual, quando conto uma história, e se realmente busco nela a realização, o 
repouso, a harmonia de meu prazer no consentimento do outro, permanece 
no horizonte a idéia de que esse outro, por sua vez, virá a contar essa 
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história, a transmiti-la a terceiros, e assim sucessivamente [...] (1999, p. 
108). 

 

Reportando a esta questão do outro face ao já narrado, da estória dentro de 

outra estória, é uma visão consensual entre estudiosos de Tutaméia, que esta obra 

apresenta uma narrativa estruturada segundo uma estética visivelmente paródica, 

metalinguística. Exemplo disto encontra-se, dentre outros recursos, na profusão de 

citações, epígrafes, provérbios invertidos, versos em cordel, bem como referências a 

Cervantes, Shakespeare, Malasarte ou a Chaplin. Segundo Francisco Ivan, ao falar 

sobre Tutaméia, 

 

essa é a novidade do texto de Rosa: como um espelho ele reflete um outro 
na aparência do sempre igual: o sertão e o discurso de seus narradores. 
Mas tudo se dobra, desdobra e redobra, e surge um homem lendário/mítico 
envolto num véu de mistério; e nesse mistério nada se encontra a não ser o 
real. 
Como a de Cervantes, como a de James Joyce, como a de Borges, a 
narrativa de Guimarães Rosa é fundamentalmente paródica. Não há um 
trecho de sua(s) numerosa(s) narrativa(s) que não se escute a voz do outro, 
ou que não se possa ler o discurso do já narrado / contado. (1994, p. 74). 

 

Ao ler-se os contos de Tutaméia, emerge a sensação do déja vù, do já 

narrado / contado, sobretudo de estórias que lembram as narrativas constantes de 

nossos folhetos de cordel, onde figuram crimes, traições, burlas, tragédias, em meio 

a um clima perpassado pelo riso, pelo lúdico, através de personagens em geral 

excêntricos, peripatéticos, mas que, em algum momento, revestem-se de um sentido 

pleno de humanidade. Segundo Medeiros, sendo Guimarães Rosa, em Tutaméia 

“este narrador, poeta, prosador do homem do sertão, percebemos nos textos que 

temos analisado uma presença constante e recorrente do ato de narrar como uma 

qualidade intrínseca de seus personagens.” (2005, p. 14). E, na condição de 

narradores explícitos ou ocultos, estes personagens são sempre portadores de um 

segredo, de um enigma, cujo mistério evoca a ambivalência, a ambigüidade que 

rege a condição humana, pois, em Tutaméia, “na visão das narrativas / o bem 

convive com o mal / não existe grande herói / não existe homem igual / ora bobo, ora 

rei / brincante de carnaval”. 

Enfim, ante a pluralidade de aspectos que caracterizam a narrativa em 

Tutaméia e, sobretudo, ante a sua particularidade de evocar uma escritura calcada 

em arquétipos reveladores de uma lógica às avessas, contrária ao mundo oficial, em 
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que “a estória, em rigor, deve ser contra a História”, (ROSA, 1985, p.7), é pertinente, 

segundo a concepção bakhtiana, visualizar esta obra enquanto portadora de uma 

estética carnavalesca, na qual, ao lado da comunhão permanente entre o erudito e o 

popular, os personagens excêntricos e bufões são um dos ícones mais expressivos, 

configurando “de certo modo, os veículos permanentes e consagrados do princípio 

carnavalesco na vida cotidiana”. (BAKHTIN, 2002, p. 7). 

Na condição de um exemplo especial desta estética carnavalesca presente na 

tessitura narrativa de Tutaméia, figura de uma forma especialmente distinta o conto 

Melim-Meloso, face à peculiaridade de compor um diálogo exemplar entre a tradição 

erudita, da qual Guimarães Rosa é porta-voz, e a tradição da cultura popular do 

interior do sertão, projetada, dentre outras marcas, através da oralidade poética dos 

versos de cordel, evocados em sua escritura.  

Em sintonia com a aura mítica de nossas narrativas orais, eis que surge 

Melim-Meloso, misto de um ser imaginário e real, à semelhança de outros 

personagens populares que habitam a memória intemporal de nossos contadores de 

estórias, que pode ter existido e ao mesmo tempo não existido e que “NOS 

TEMPOS QUE NÃO SEI, pode ser até que ele venha ainda a existir”. (ROSA, 1985, 

p. 105). 

Sob uma perspectiva épica, fragmentária, de nossas lendas, atravessadas por 

uma poética oral, Melim-Meloso aparece como um personagem das Cantigas de 

Serão, de João Barandão, narrador anônimo, que empresta sua voz a outras vozes 

através do texto rosiano, configurando uma multiplicidade de leituras que remete à 

polifonia do discurso de seus narradores, expressa, dentre outros recursos, através 

do processo de encaixe das narrativas populares, em que uma estória brota de outra 

estória. 

E é através desta dimensão polifônica e pluralizante das diversas vozes 

narrativas, que se tece Tutaméia junto com Melim-Meloso, homem silencioso, 

conciso, mas que se reportava como: “sou homem de todas as palavras”. (ROSA, 

1985, p. 107). Na verdade, o seu aparente silêncio, manifesto à primeira vista como 

um signo de falta, de ausência, era carregado de um pluralismo de sentidos, 

sugestivo de um signo paralelo de excesso, de exorbitância, que fazia emergir uma 

diversidade de olhares em torno do seu jeito ambíguo de ser. Daí, o narrador 

reportar-se a Melim como “filho das serras, intransitivo, deslizado, evadido do azar”, 
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(ROSA, 1985, p. 105), visto que as suas estórias se imbricavam num verdadeiro 

deslizamento de formas e expressões, o que “daria diversidade de estória à primeira 

mão de suas governanças; e aventura”. (ROSA, 1985, p. 105). 

Representando alegoricamente uma espécie de D. Quixote dos Sertões, 

Melim-Meloso, à semelhança de outros personagens de Tutaméia, evoca a imagem 

da própria alteridade, cuja essência revela o próprio dualismo inerente ao ser 

humano, expresso através de uma oscilação contínua entre o lado santo e o 

pecador, mesquinho e generoso, ridículo e sublime, honesto e vilão. Assim sendo, 

os heróis rosianos sempre apontam para a idéia de um outro, de um ser que se 

encontra oculto entre as dobras da aparência, envolto num véu de mistério. (ver 

xilogravura à página 105, sugestiva da estória então recontada à página 166). 

E, nas sombras deste mistério, Melim-Meloso apresenta-se paradoxalmente 

através de vozes narrativas distintas, ora sob a forma de conquistador, vagabundo, 

impostor, ora sob a visão do narrador principal que, na voz de um outro, tenta 

convencer o leitor da inverdade daquele julgamento, pois, “do mal que dele se dizia, 

tenha-se por exagerada, senão de todo inautêntica, à propala, a parla dessa 

afamação”. (ROSA, 1985, p. 107). 

Usando do poder de enleamento em torno do lendário transmitido pela 

oralidade popular, o narrador contrapõe através de versos atribuídos a um narrador 

oculto, a imagem plena de contradições de Melim (preguiçoso / trabalhador; 

mulherengo / respeitador; leviano / prazeroso; impostor / alquimista [...]), induzindo, 

no entanto, o leitor a incorporar o outro lado do personagem, a outra face da lenda, 

o seu lado artista/alquimista, que transformava o feio em belo, que o fazia avistar o 

sutil de viver e arredondar o que se mostrava quadrado. 

Em todo o percurso textual de Melim-Meloso, é perceptível o uso de 

significantes que resvalam antagonicamente de um sentido a outro, enquanto uma 

estratégia de escritura, um traço/rastro rosianamente barroco que condensa os 

contrários, os opostos, o ser e o não-ser, o tudo e o nada, o excesso e a falta, pois 

tal como se inscreve nas entrelinhas de Tutaméia, “no mundo quantitativamente 

construído como um museu de tudo há que metafisicamente descortinar o que lhe 

falta – o museu do nada”. (SANT‟ANNA, 2006). 

A exemplo de Melim-Meloso e de outros elementos arquetípicos em Rosa, 

vistos parodicamente através de seu avesso, Francisco Ivan diz que: 
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são os arquétipos que interessam a Rosa, e arquétipo é o Barroco com 
suas formas repetidas. Basta pensar a função poética dessas que se 
repetem. Leiam Antônio Vieira. Desde logo, a História se revela outra; ou 
revela sua outra face, anedótica, irônica, pela proliferação incessante das 
formas de expressão e de seus contrários. Assim, o leitor, cujo destino é 
prefixado por um referencial, achando-se subitamente em presença de 
“outra realidade” escapará desse destino ingênuo e descobrirá sua (?) outra 
subjetividade. Atravessa do falso real, falsa identidade, pela travessia do 
desconhecido, o “outro” verdadeiramente novo e poético. (1994, p. 78). 
 

Encarnando a dimensão poética da alteridade do ser, expressa, sobretudo, 

através do domínio de um jogo lúdico entre o sofrer e o gozo, que o fazia detentor da 

condição humana plena de saber rir, de transformar o fel em mel, Melim-Meloso é 

um traço/rastro do homem medieval/renascentista, que, à semelhança dos 

personagens rabelaisianos, tem um pé no sagrado, na contemplação do divino, e um 

outro pé no profano, na alegria visceral de seu corpo, em plena comunhão 

carnavalesca com o lado grotesco e sublime da vida, pois,  

 

Diz assim: Melim-Meloso  
ouve “não”, sabe que é “sim”:  
o sofrer vigia o gozo,  
mas o gozo não tem fim.  
(ROSA, 1985, p. 108). 
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Figura 01 – Xilogravura “Melim-Meloso” – Alcides Sales
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Na qualidade de uma estrutura narrativa relativamente distinta de Melim-

Meloso, tem-se o conto Antiperipléia, que se caracteriza através da mediação de um 

único narrador, em 1ª pessoa, personificado por Prudencinhano, um ex-guia de 

cego, em diálogo com um outro, ouvinte oculto, cuja voz faz-se presente através das 

perguntas então refletidas sob forma de interrogação através da voz do narrador – “e 

o SENHOR quer me levar, distante, às cidades?” (ROSA, 1985, p. 18) [...] “o senhor 

não diz nada. Tenho e não tenho cão, sabe?” [...] a culpa cai sempre é no guiador?” 

(p. 21). A despeito da ausência da voz narrativa deste outro, Simões diz que: 

 

o texto, contudo, apresenta marcações cênicas, revelando esse outro 
narrador oculto que “anota” o discurso do ex-guia de cego e, ao mesmo 
tempo, observa-lhe o comportamento [...] A palavra oculta, no sentido 
bakhtiniano, cria um clima de suspense no texto. ([198_?] p. 171). 

 

Dentre outros traços próprios da estética carnavalesca, impregnada nesta 

narrativa, sobressai-se uma lógica das coisas ao avesso, ao contrário, inscrita no 

próprio discurso do narrador, quando diz: “tudo, para mim, é viagem de volta”. 

(ROSA, 1985, p. 18) [...] “Patrão meu, não. Eu regia – ele acompanhava”. (p. 19). [...] 

“Tinha inveja de mim: não via que eu era defeituoso feioso. Tinha ódio, porque só eu 

podia ver essas inteiras mulheres que dele gostavam!” (p. 19). 

Prudencinhano faz uma espécie de relato sobre as circunstâncias do 

acidente de um cego (Sêo Tomé), para quem trabalhava e de cuja morte, ele foi 

considerado o principal suspeito, haja vista que, sob a sua companhia, Sêo Tomé 

teria rolado numa ribanceira e caído morto. Na condição de narrador da estória, 

tenta envolver o(s) ouvinte(s) através de um discurso marcado por ambigüidades, 

em que o próprio Sêo Tomé e as pessoas que gravitavam em torno dele, a exemplo 

de Sa Justa, a amante casada, e do marido desonesto, poderiam ter seu quinhão de 

culpa pela sua morte. De uma forma risível, grotesca, Prudencinhano projeta-se 

como um guia desonesto, ciumento, perverso, desumano – “me dava vontade de 

nele montar, sem freio, sem espora”, (ROSA, 1985, p.19), e, ao mesmo tempo, 

revelando irreverentemente sua própria condição física de aleijado: “passado da 

idade de guiar cego, à mão cuspida, mesmo eu assim, calungado, corcundado, 

cabeçudão.” (p. 19). A despeito de sua perversão, ele mostra, em um determinado 

momento, seu lado sensível, marcado por uma certa melancolia, quando diz: “tenho 
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culpas retapadas. A gente na rua, puxando cego, concerne que nem se avançar 

navegando – ao contrário de todos”. (ROSA, 1985, p. 18) (ver xilogravura). 

Ante os volteios do narrador, faz-se perceptível que o riso provocado pelas 

peripécias do guia de cego, torna-o menos vilão, menos perverso, um pouco mais 

humano, pois, afinal de contas, “o roto só pode mesmo rir é do esfarrapado”. (ROSA, 

1985, p. 19). Por fim, ele consegue estabelecer uma certa empatia com os leitores e 

ouvintes, “enquanto tenta fazê-los partilhar seus sentimentos alternados de ciúme, 

compaixão e ódio”. (RÓNAI, 1985, p. 225). 

Estabelecendo uma espécie de analogia com Macunaíma, personagem de 

Mário de Andrade, Prudencinhano evoca à semelhança daquele, o herói sem 

nenhum caráter, mas cujo espírito de humor do homem simples do sertão, em 

sempre caçar uma risadinha em meio ao trágico da vida, o redime perante o olhar da 

moralidade, da ética, inscrevendo-o, assim, como mais um dos personagens fora-

da-lei, de Guimarães Rosa, para cujos crimes não há castigo. 
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Figura 02 – Xilogravura “Antiperipléia” – Alcides Sales
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 Vislumbrando-se como uma narrativa parodizante, impregnada de um 

espírito cômico, chistoso, eis que o conto Azo de Almirante através do personagem 

Hetério – “fora homem de família, merecedor de silêncio, só no fastio de viver, sem 

hálito nem bafo” – (ROSA, 1985, p. 30), surge como uma estória às avessas com 

relação ao mito ancestral de Noé, visto que diferentemente do patriarca bíblico que 

salvou a família em meio a um naufrágio grandioso, ele não conseguiu salvar a sua 

própria, após ter socorrido muitas pessoas ante a calamidade de uma enchente. Daí 

que, após viver momentaneamente a glória de um herói, mostra a condição de uma 

triste figura ao deparar-se com os corpos das filhas e mulher, tragados ironicamente 

pela mesma tragédia. Diante deste fato, Hetério “não se pareceu mais com 

ninguém, ou ébrio por dentro, aquela novidade de caráter. Sacudia, com a cabeça, o 

perplexo existir, de dó sem parar, em tanta maneira”. (ROSA, 1985, p. 30). (ver 

xilogravura). 

À semelhança de Antiperipléia, esta narrativa constitui-se parodicamente em 

uma espécie de anti-périplo, de uma trajetória anti-épica, em que as viagens 

comandadas por Hetério, transportando pessoas ou coisas através de canoas pelos 

rios do sertão, encontram-se sempre a serviço de interesses escusos, vis, em meio 

ao seu jeito amorfo de ser, uma vez que, dependendo do interesse do negócio, da 

ocasião, ele travestia-se em diferentes tipos humanos, ora como um beato, ora 

como um mascate, cigano regatão, ora como um jagunço a serviço de um patrão, 

configurando, assim uma superposição de personagens, a exemplo das seguintes 

situações: 

 

semi-ator, Hetério, em mãos o rosário e o remo amarelo-venado de taipoca 
[...] Desaparecida de lá a mulher beata, Hetério com os dele saíram-se 
imediatamente a mascatear, revendendo aos ribeirinhos mercadorias e 
miudezas, em faina de ciganos regatões [...] viu-se a fila de canoas, reta 
rápida, remadas no brilhar, com homens, com armas, de Normão, que 
rumavam a rixa e fogo. Hetério comandava-as, definitivo severamente 
decerto [...] (ROSA, 1985, pp. 31-32). 

 

Sob a perspectiva polifônica da paródia, vê-se através desta narrativa, tal 

como outras ora estudadas, a contraposição de outra leitura, contrária aos 

paradigmas instituídos pela história oficial, onde os personagens são tratados 

maniqueisticamente, ou como santos, ou como vilões. Contrapondo-se a esta visão 



112 
 

 
 

unilateral, inequívoca, os personagens de Rosa concentram em si a ambigüidade, a 

perplexidade metafísica do humano, pois, segundo ele próprio, em entrevista a 

Günter Lorenz, 

 

a gente do sertão, os homens de meus livros, você mesmo escreveu isso, 
vivem sem consciência do pecado original, portanto não sabem o que é o 
bem e o mal. Em sua inocência cometem tudo o que nós chamamos de 
“crimes”, mas que para eles não o são. (apud LORENZ, 1991, pp. 93-94). 

 

Assim sendo, tal como o homem primevo, adâmico, Hetério reveste-se de 

múltiplos sentidos, cujo jeito amorfo de ser desvela um potencial de possibilidades 

performáticas, encarnando a real e verdadeira ambivalência de que se faz constituir 

o ser humano – anjo e demônio, santo e pecador, sublime e ao mesmo tempo 

ridículo. 

Invocando esta dualidade típica do homem em estágio de primeiridade, na 

estória de Hetério, tal como outras constantes nos folhetos de cordel, nas narrativas 

populares, 

 

as forças sobrenaturais agem menos diretamente sobre a conduta dos 
personagens, parecendo contribuir para dar um tom de mistério à narrativa, 
gerando certas expectativas no leitor. (GALVÃO, 2001, p. 81). 

 

Daí, figurar como o lampejo de um mistério, a expectativa não previsível da 

morte de Hetério, morto afogado em sua própria canoa, cujo instrumento de 

travessia o fez herói, vilão e, ao mesmo tempo, vítima de seu próprio destino: berço 

e túmulo. 
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Figura 03 – Xilogravura “Azo de Almirante” – Alcides Sales
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Como mais uma narrativa de Tutaméia, cujo cenário dá-se em torno do lado 

mais primitivo do Sertão, em meio à rustiquez de seu povo, “é numa vila escondida / 

onde o cão perdeu a bota / que chega Jeremoavo / jagunço triste, sem rota / causa 

susto e alegria / felicidade em compota”. 

À semelhança de Melim-Meloso, o conto Barra da Vaca, através dos versos 

que fecham a sua narrativa, sugere o seu pertencimento às CANTIGAS DE SERÃO 

DE JOÃO BARANDÃO, narrador anônimo, que empresta suas lendas para serem 

recontadas pelas vozes de outros narradores, em que uma estória está dentro de 

outra estória, perpetuando o imaginário do povo do sertão. Nesta narrativa, emerge 

de uma forma sutil, nas entrelinhas, o acontecimento insólito de um sentimento de 

amor entre Jeremoavo, um forasteiro, desconhecido, depois reconhecido como um 

perigoso jagunço, que chega alquebrado e doente ao povoado de Barra da Vaca, e 

Domenha, a dona da pensão, que se desdobra em cuidados para recuperar aquele 

estranho hóspede – “Domenha segurava a lamparina – para ver-lhe os olhos raiados 

de vermelho – a cara na dele quase encostada”. (ROSA, 1985, p. 35). 

Em torno da ambivalente condição de um estrangeiro, brabo jagunço, que é 

recolhido generosamente em um povoado, “ribanceiro arraial de nem quinhentas 

almas” (ROSA, 1985, p. 34) e cuja dona da pensão por ele se enternece, causando 

no povo uma reação de alegria e susto, Rosa constrói uma narrativa que versa, 

antes de tudo, sobre o paradoxo de emoções e sentimentos de que se faz constituir 

o ser humano, ante o inaudito, o imprevisível. Dai que, ante a aparição de um 

excêntrico desconhecido num pacato povoado, surgem as mais contraditórias 

reações, que bem caracterizam os mistérios em torno da humana condição. Eis que 

afloram, simultaneamente, sentimentos e percepções tão diferentes entre si como 

alegria e susto, felicidade e apatia, generosidade e inclemência, afabilidade e 

violência, alegria e melancolia, enfim, todo o complexo labiríntico das paixões que 

nos assomam, muitas vezes, como uma parte que nos é estrangeira, inconsciente, 

desconhecida de nós mesmos, e cujo porta-voz vê-se metaforizado através da figura 

estranha de Jeremoavo, em que os habitantes de Barra da Vaca “se riam uns dos 

outros, do medo geral do graúdo estúrdio Jeremoavo”. (ROSA, 1985, p. 37). 

Por fim, acossada pela insegurança ante a estrangeiridade e a própria fama 

de Jeremoavo de perigoso jagunço, “aquela aldeiazinha produziu uma idéia” 
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(ROSA, 1985, p. 36), a partir da qual resolveu extraditá-lo, (ver xilogravura), 

mediante uma estratégia tragicômica, em que o levaram, a pretexto de um passeio, 

para o outro lado do rio e, após embriagá-lo, deixaram-no só com o seu cavalo, onde 

“só de tardinha Jeremoavo espertou, com cansaços de espírito”. (ROSA, 1985, p. 

37).  

Na condição de outro desfecho, também inaudito, eis que Jeremoavo, apesar 

de entristecido com a artimanha maligna de que fora vítima, não apresentou 

nenhuma reação de violência, de retaliação ante o sucedido, pois “saudade maior 

eram: a Barra, o rio, o lugar, a gente”. (ROSA, 1985, p. 37). Dentre outras leituras 

suscitadas, é pertinente refletir que o sentimento de resignação, a postura de 

passividade apresentada por Jeremoavo, tenham se dado imprevisivelmente em 

nome da gratidão, do amor, da felicidade sentida ao lado de Domenha, em horinhas 

de descuido. Ao final do texto, eis que, de uma forma indireta, intermediada pela 

voz narrativa, segundo Simões, ([198?] p. 109), 

 

o fragmento da “Cantiga de Serão de João Barandão” que encerra a estória, 
além de sublinhar o tema do andarilho “solto no cativeiro”, sugere a 
passagem da voz do narrador para a do contador (recurso que João 
Guimarães Rosa usa em “Cara de Bronze”), conclusão de uma e abertura 
para outra narrativa. 
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Figura 04 – Xilogravura “Barra da Vaca” – Alcides Sales
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Parodiando mais um dos mitos clássicos de nossa cultura, o conto Desenredo 

narra a estória de Jó Joaquim, o qual evoca a proverbial paciência de Jó, ante a 

sua disposição de, suportando as constantes traições da mulher, desmanchar todos 

os fios que compunham esta trama de infidelidade na lembrança das pessoas, “sem 

malícia, com paciência, sem insistência, principalmente”. (ROSA, 1985, p. 49). 

Usando de um método laborioso de desconstrução, Jó Joaquim consegue 

“demonstrando-o amatemático, contrário ao público pensamento e à lógica”, (ROSA, 

1985, p. 49), transformar o passado de Livíria, Rívilia ou Irlívia em uma outra 

estória, em que esta mulher ressurge como uma dama, pura, fiel, honesta, pois, 

“nunca tivera ela amantes”. (ROSA, 1985, p. 49). Segundo Galvão, W., 

 

para tanto, ele desmancha um passado equívoco através de reinventá-lo, 
de tal maneira que todas as testemunhas, inclusive a mulher, são levadas a 
acreditar que nada houvera em matéria de infidelidades, crimes e mau 
comportamento. (1998, p. 120). 

 

Dentre outros contos de Tutaméia, Desenredo constitui-se em um paradigma 

da narrativa por encaixe, em que uma estória conta outra estória, invocando a 

alteridade, um novo contar, uma recriação paródica, “DO NARRADOR a seus 

ouvintes”. (ROSA, 1985, p. 47). Francisco Ivan em “A Expressão Barroca na 

Literatura Brasileira”, diz que: 

 

Desenredo ilustra bem este fato. Rosa regressa consciente ao tema 
significante de sua narrativa; narrar o narrado. Desde o título do conto, 
desenredo, Guimarães abre caminho para a metalinguagem literária através 
de um constante desenredar de arquétipos. (1994, p. 77). 

 

E, fazendo parte deste olhar de desenredo, de arquitetar o insólito em torno 

de situações não previsíveis, faz-se perceptível nesta narrativa, assim como em 

Melim-Meloso, a transformação do fel em mel, a conversão de sentimentos 

considerados negativos em positivos, a exemplo da transformação da raiva sentida 

por Jó Joaquim, ante a flagrada infidelidade da mulher, (ver xilogravura), por um 

sentimento de perdão, de generosidade extremada, em que o amor se sobrepõe a 

qualquer vestígio de ressentimento e mágoa, pois, “desejava ele, Jó Joaquim, a 

felicidade – idéia inata”. (ROSA, 1985, p. 48). Daí que, contrariando o arquétipo do 

homem de sertão, de sangue quente, que não leva desaforo para casa, 
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entrementes, o pacífico Jó-Joaquim, inversão do sertanejo que lava a honra 
em outro líquido, o sangue, frustrando a expectativa entranhada no 
estereótipo queda-se em casa a elaborar o desenredo do enredo – 
maquinando o regresso da prófuga –, qual trama e urdidura da tecelagem 
de Penélope às avessas. (GALVÃO, W., 1998, p. 27). 

 

Por fim, a estória se fecha, confirmando mais uma vez o desenredo do 

enredo, em vista da contingência de uma previsível tragédia passional ter se 

metamorfoseado em uma feliz união, operando uma mudança radical de um estado 

de profundo pesar para outro de prazer pleno – “Jó Joaquim e Vilíria retomaram-se, 

e conviveram, convolados, o verdadeiro e melhor de sua útil vida”. (ROSA, 1985, p. 

49). 

Não obstante este desfecho, o próprio narrador dá uma pitada de humor 

velado, revestido de uma aparente seriedade, ao finalizar o conto com a seguinte 

sentença: “e pôs-se a fábula em ata”, (ROSA, 1985, p. 49), como se quisesse 

convencer o leitor da verdade em torno do narrado e, ao mesmo tempo, instaurando 

uma brecha de dúvida, a possibilidade de que se conte uma outra estória. 

Falando sobre essa questão da veracidade dos fatos contados nos folhetos 

de cordel, Cavignac diz que: 

 

no que concerne a nossos textos, a rigidez e a monotonia da forma 
narrativa são compensadas pela dúvida introduzida pelo contador a 
propósito da veracidade do fato contado. Às vezes, fórmulas narrativas 
provam que se trata de uma história fictícia ou de um conto. Ao mesmo 
tempo em que apresenta sua narrativa como uma ficção, o poeta ou 
contador de história faz o público aderir ao conto apagando, com seu 
talento, a impressão de ficção. (2006, p. 254). 
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Figura 05 – Xilogravura “Desenredo” – Alcides Sales
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Projetando-se no papel de um contador de estórias, em que cada narrativa de 

Tutaméia é apresentada “DO NARRADOR a seus ouvintes”, porém de uma forma 

diferente, “enquanto discurso/arte de contar/narrar, narrar-se por si mesma, em 

rasgos diferentes do já narrado”, (FRANCISCO IVAN, 1994, p. 75), o autor/narrador 

apresenta Reminisção ao seu leitor/ouvinte através da seguinte variância: 

 

sua história recordada foi longa: de tigela e meia, a peso de horror. O fundo, 
todavia, de consolo. Esse é um amor que tem assunto. Mas o assunto 
enriquecido – como do amarelo extraem-se idéias sem matéria. São casos 
de caipira. (ROSA, 1985, p. 93). 

 

Rememorando as estórias antigas de folhetos de cordel, de casos de caipira, 

em que o risível caminha passo-a-passo com o trágico, tem-se uma estória de amor 

às avessas, em que Romão, na condição de um bom homem, sapateiro de ofício, 

respeitado pelos amigos, apaixona-se e casa-se com Drá, uma mulher muito feia, 

má, ranzinza, não temente a Deus e que “todo o tempo atanazava demais de 

cenhosa, caveirosa, dele, aquela mulher mandibular”. (ROSA, 1985, p. 94). (ver 

xilogravura). No entanto, Romão amava Drá acima de todas as coisas, contrariando 

todo e qualquer raciocínio, pois “disso ninguém dava razão: o atamento, o fusco de 

sua tanta cegueira?” (ROSA, 1985, p. 94). Compartilhando com Jó Joaquim um 

raciocínio amatemático, “contrário ao puro pensamento e à lógica”, (ROSA, 1985, p. 

49), Romão, semelhantemente àquele, aceita Drá de volta para sua casa, após ela 

ter fugido com um homem bem mais novo, “sem ralar-se nem mazelar-se, trocando 

pesares por prazeres”, (ROSA, 1985, p. 95), transformando o fel em mel, à maneira 

de Melim-Meloso, que “sofria só sorrisos”. (ROSA, 1985, p. 108). 

Por fim, no desenlace da estória, quando Romão encontra-se no leito de 

morte sob o pranto incontido de Drá, ocorre uma revelação completamente insólita, 

em que, no lugar da Drá, Romão vê uma mulher “alva, belíssima, futuramente... o 

rosto de Nhemaria”. (ROSA, 1985, p. 95). Assim sendo, em lugar da mulher feia, “da 

dor de feiúra, de partir espelho”, (ROSA, 1985, p. 94), emerge a visão sublime de 

uma outra mulher através da transformação de Drá em Nhemaria, a qual é 

comparada alegoricamente à imagem da Virgem Maria, adquirindo outro significado, 

mediante a transformação de uma mulher feia, má, em uma mulher santa, de beleza 

transcendente, revestida, a exemplo da Virgem, de uma aura de luz. Encarnando o 
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espírito de um alegorista, o narrador/autor ao evocar a irrupção de uma outra 

imagem, a Nhemaria, vista pelos olhos moribundos de Romão, 

 

arranca o objeto de seu contexto. Mata-o. E o obriga a significar. Esvaziado 
de todo o sentido próprio, incapaz de irradiar qualquer sentido, ele está 
pronto a funcionar como alegoria. Nas mãos do alegorista, a coisa se 
converte em algo diferente, transformando-se em chave para um saber 
oculto que lhe atribui o alegórico. (LINO, 2004, p. 49). 

 

E, atravessada pela pluralidade do alegórico, emerge uma outra leitura em 

torno do sobrenatural constante no desenlace desta narrativa, dada a transformação 

miraculosa de Drá em Nhemaria, algo equivalente à transformação de bruxas em 

fadas nas nossas estórias de trancoso. 

Concluindo, pode-se dizer que a presença do sobrenatural em Reminisção, 

evoca a influência do elemento mítico-religioso bastante recorrente nas estórias de 

base oral, pois que, 

 

em todos os folhetos analisados, em diferentes graus e de maneiras 
diversas, o elemento mítico-religioso, expressado através de ações 
sobrenaturais (os processos de encantamento e desencantamento, a 
magia), da presença da morte, da força inevitável do destino (da sina, do 
acaso), da religiosidade cristã, está presente. O elemento sobrenatural é, na 
verdade, constitutivo das narrativas orais tradicionais e do imaginário 
popular, de forma geral. (GALVÃO, 2001, pp. 80-81). 
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Figura 06 – Xilogravura “Reminisção” – Alcides Sales
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A exemplo de grande parte das narrativas de Tutaméia, Mechéu apresenta 

um narrador em 3ª pessoa, cuja impessoalidade dá margem ao surgimento de 

visões narrativas distintas, tal como se delineia neste conto, então dividido em duas 

partes: uma primeira, conduzida sob o olhar dos moços da cidade, que, por puro 

entretenimento e troça, passaram a observar as excentricidades de Mechéu, o 

personagem principal – “muito chovendo e querendo os moços de fora qualquer 

nova de recreio” – (ROSA, 1985, p. 103), e uma segunda, em que os moços 

“deixaram-no de lado”, (ROSA, 1985, p. 103), passando o narrador a assumir seu 

próprio ponto de vista, ao direcionar o foco narrativo para o processo de 

transformação de Mechéu, iniciado com a morte de Gango, a partir da qual, ele 

começa a sentir diferente a si próprio e ao mundo, fora do enclausuramento de seu 

eu. 

Ao contrário dos personagens de Melim-Meloso, Romão e Jó Joaquim, 

Mechéu projeta-se na primeira parte da narrativa como um personagem que vê 

apenas a face negativa das coisas, pois, “sempre via o mal em carne e osso” 

(ROSA, 1985, p. 101). Daí que, ao lado da condição de ser portador de uma 

estrutura de deficiência mental, ele não trazia em si a alegria natural dos homens 

simples do sertão, a sabedoria de saber rir do trágico, de transformar o fel em mel, 

o pesar em prazer. 

Diante da contingência de não conseguir rir verdadeiramente, Mechéu 

também não conseguia adentrar na realidade de seu mundo interno, tendo sempre 

seus sentimentos negativos projetados no outro, sobretudo em Gango, (ver 

xilogravura), a quem humilhava compulsivamente como uma forma de ter 

reconhecida uma suposta superioridade. Na visão de DUARTE, (2006, p. 315), 

 

Mechéu era decididamente uma figura estranha e risível, um doidinho 
irresponsável e desprezível. O narrador/autor valoriza, entretanto, a sua 
figura, cuja profundidade insuspeitada surge no momento da morte de 
Gango, com a qual a personagem perde as certezas e a saúde [...] 

 

Enfim, através deste personagem, tem-se um vislumbre de uma profunda 

relação metafísica entre o sentido da vida e o da morte, pois, surpreendentemente 

Mechéu só percebe a significância da vida, a dimensão de alteridade do ser 

humano, ante a morte de Gango e a iminência de sua doença. É a partir daí, que 
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Mechéu passa a humanizar-se, na condição de um ser, de repente invadido por um 

intenso sentimento de melancolia, consciente de sua própria morte e do 

desaparecimento de seu antes obscurecido amigo. Prenunciando sua morte,  

 

muito devagar, sempre com cheio o caneco seguro direitinho, veio para 
junto do paredão do bicame, lá sozinho ficou parado um tempo, até ao 
entardecer. Estava bem diferente, etc., esperando um tudo diferente. 
(ROSA, 1985, p. 104). 

 

A estória de Mechéu termina justamente com seu olhar diferente ante sua 

própria morte, o que induz o narrador a sair de sua posição de impessoalidade e 

fechar a cena, a narrativa, mediante a performance de um narrador em 1ª pessoa, 

carregada de um tom subjetivo – “não falemos mais dele”. (ROSA, 1985, p. 104). 

Por outro lado, segundo Simões, em Mechéu, “a palavra final permanece em 

poder do narrador que assinala o término da estória, permitindo a abertura para 

outras narrativas”, ([198?], p. 178), o que sinaliza, mais uma vez, o traço distintivo da 

estética narrativa em Tutaméia, em que uma estória desencadeia uma nova estória, 

dando margem à possibilidade de quem quiser que conte outra. 
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Figura 07 – Xilogravura “Mechéu” – Alcides Sales 
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Constituindo-se como um dos poucos exemplos em Tutaméia de narrativas 

em primeira pessoa, o conto Esses Lopes é narrado especialmente por uma voz 

feminina, a qual se dirige à voz de um ouvinte ausente do texto, mas cuja presença 

se encontra velada nas muitas falas interrogativas do narrador, pressupondo um 

diálogo interativo com aquele – “e os Lopes me davam sossego?” (ROSA, 1985, p. 

57). 

Confirmando a tendência em Rosa, dos narradores em primeira pessoa 

distanciarem-se do narrado através da incorporação de um papel de comentarista, 

em que o “discurso é contaminado pela estória e a primeira pessoa sugere uma 

terceira pessoa disfarçada”, (SIMÕES [198?], p. 175), tem-se neste conto a divisão 

do narrador-personagem em dois, cujo eu atual através de Maria Miss relata a sua 

estória passada, em que ela “é Flausina, a mulher / desde menina explorada / passa 

a perna nos homens / que a tornam violada / com malícia e astúcia / se torna 

emancipada”. (ver xilogravura). 

Representando o confronto de dois personagens distintos através de uma 

estória que se contrapõe à outra estória, Maria Miss encarna o eu-narrador que 

tenta convencer o ouvinte de ter recuperado sua virgindade de menina, após ter 

matado ardilosamente enquanto Flausina, quatro homens de uma mesma família – 

Esses Lopes, que a tinham subjugado durante muitos anos de sua vida como 

escrava sexual de seus desejos – “para trás, o que passei foi arremedando e 

esquecendo. Ainda achei o fundo do meu coração. A maior prenda, que há, é ser 

virgem.” (ROSA, 1985, p. 55). 

Ao transitar entre as passagens do eu-narrador e ela-comentarista, Maria 

Miss, mediante um discurso envolvente, sedutor, em que o tom cômico, chistoso 

escamoteia o trágico, busca junto ao ouvinte justificar o passado, os crimes 

cometidos por Flausina, em nome do sonho de uma mocinha virgem querer viver 

um grande amor – “quero o bom-bocado que não fiz, quero gente sensível [...] eu, 

um dia, fui já muito menininha. Todo mundo vive para ter alguma serventia”. (ROSA, 

1985, p. 58). A exemplo do personagem de Melim-Meloso, Maria Miss quer 

transformar o fel de sua vida em mel, o pesar em prazer, sofrer só sorrisos – “meu 

gosto agora é ser feliz, em uso, no sofrer e no regalo”. (ROSA, 1985, p. 55). 
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Não obstante o convencimento do narrador Maria Miss em ter conseguido a 

felicidade após exterminar Esses Lopes e herdado uma boa fortuna, o próprio texto 

encerra em suas entrelinhas a possibilidade de uma reviravolta, do surgimento de 

um outro desfecho, em que Maria Miss poderá vir a ser ludibriada pelo homem que 

ama, na condição de um jovem rapaz e possivelmente interessado em sua riqueza. 

Segundo Duarte, 

 

nesse conto, o leitor fica num equilíbrio difícil entre a empatia e o 
afastamento da personagem, que sofre a dominação dos poderosos Lopes 
e os vence a todos, devagar, com paciência e aparente e fingida fragilidade. 
Mas cujos sonhos de amor podem também ser ironicamente irrealizáveis, 
pela sugerida possibilidade de desencontro irônico entre ela e seu amado 
[...] (2006, p. 289). 

 

A partir desta sugerida possibilidade de desencontro amoroso, instaura-se a 

provável hipótese de contar-se uma outra estória, em que Maria Miss/Flausina 

poderá ser alvo da traição de seu amado, vítima das mesmas armadilhas tramadas 

junto aos homens por ela assassinados. E aí, insinua-se mais uma vez a sugestão 

de quem quiser que conte outra. 
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Figura 08 – Xilogravura “Esses Lopes” – Alcides Sales
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Dentre os quarenta contos que compõem a escritura de Tutaméia, Os três 

homens e o boi, à semelhança de Melim-Meloso, foi possivelmente arquitetado pelo 

autor para emblematizar a fonte originária de suas narrativas, a qual, como já 

referido anteriormente, sempre remete a estórias criadas a partir do imaginário 

popular, cujos enredos podem facilmente transformar-se em cantigas de cordel, a 

exemplo deste, em que a estória do boi Mongoavo inventada por três vaqueiros, 

converteu-se ao longo do tempo “nas cantiguinhas do cochilo”, (ROSA, 1985, p. 

129), ouvida pelo velho Nhoé, um dos seus criadores, em meio a “vaqueiros 

repartidos entre folhagens de árvores [...] ali, ao bom pé do fogo” [...] (ROSA, 1985, 

p. 129). 

Por outro lado, através de uma superposição de planos narrativos, este conto, 

segundo Simões, mostra os distintos aspectos que se entrelaçam na criação de uma 

estória, a exemplo das seguintes passagens: junto ao caráter fabular da estória Os 

três homens e o boi, (ver xilogravura), ouvida como um folheto de cordel, como 

cantiguinhas do cochilo, tem-se a narração do próprio processo de invenção da 

estória O boi dos três homens, em que três vaqueiros reunidos em um momento 

de ócio, em conversa fiada, – “PONHA-SE que estivessem, à barra do campo, de 

tarde, para descanso” – (ROSA, 1985, p. 126), criaram a estória fantasiosa de um 

boi, a partir de fragmentos de lembranças evocadas em um passado de infância em 

torno da figura mítica do boi, e cujo caráter fictício termina sendo pactuado pelos 

vaqueiros como se verdadeiro fosse – “então por vantagem o Jerevo e Jelázio 

afirmaram: de vero boi, recente, singular, descrito e desafiado só pelos três”. (ROSA, 

1985, p. 127). 

Por fim, Os três homens que inventaram um boi, enquanto um terceiro 

aspecto narrativo, reporta-se à técnica de encaixe de uma narrativa em outra 

narrativa, em que “um narrador de fora cria uma estória que fala de três homens 

que inventaram uma estória”. (SIMÕES [198?], p. 90). Segundo esta perspectiva, o 

narrador fala sobre a maneira destes três homens lidarem com a sua própria 

criação, visto que, a partir do momento em que a estória é inventada, eles fazem um 

pacto de silêncio, reservando apenas para si, o prazer do riso, “quando a informação 

do Boi tinha sobrevindo, de nada, na mais rasa conversa, de felicidade. Daí, 
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mencionavam mais nunca o referido urdido – como não se remexe em restos”. 

(ROSA, 1985, p. 128). 

Entremeando estes diversos planos narrativos, o narrador sobreleva o poder 

de transmissão da estória, sobretudo, quando “ninguém viu o ouvido”, (ROSA, 1985, 

p. 127), em que ela vai se transformando através da imaginação de cada ouvinte / 

leitor – “refalavam de um boi, instantâneo. Listrado riscado, babante, façanheiro!” 

(ROSA, 1985, p. 129) e que, segundo Simões, “mostra, no final, que apesar de tudo 

a estória se completa e solta-se de seu criador”. ([198?], p. 91). Isto configura o 

poder de enleamento da narrativa poética, em que cada ouvinte/receptor tece a sua 

própria estória e repassa-a para um terceiro que, por sua vez, tece e retece uma 

outra e “onde fina começa e se apressa e regressa e retece há milumestórias na 

mínima unha de estória” [...] (CAMPOS, 2004). 
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Figura 09 – Xilogravura “Os Três Homens e o Boi” – Alcides Sales
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Encarnando a particularidade de um gran finale das quarenta estórias e 

quatro prefácios, Zingaresca (ver xilogravura) fecha o livro de Tutaméia narrando 

parodicamente uma festa de praça pública, à maneira dos cortejos carnavalescos, 

em que personagens das mais diferentes procedências juntam-se livremente em um 

mesmo espaço, onde as diferenças e semelhanças coexistem, compondo uma 

espécie de amplo painel em torno da diversidade que é própria da humana condição 

de ser. E, à semelhança de brincantes de carnaval, regidos pela liberdade, pelo riso 

festivo, os personagens de Zingaresca, 

 
[...] não assistem ao carnaval, eles o vivem, uma vez que o carnaval pela 
sua própria natureza existe para todo o povo. Enquanto dura o carnaval, 
não se conhece outra vida senão a do carnaval. Impossível escapar a ela, 
pois o carnaval não tem nenhuma fronteira espacial. Durante a realização 
da festa, só se pode viver de acordo com as suas leis, isto é, as leis da 
liberdade. (BAKHTIN, 2002, p. 6). 

 

Daí que, em uma fazenda por nome de Rancho-Novo, cujo proprietário se 

chamava Zepaz - “semelhantes diversas sortes de pessoas, de contrários lados, iam 

acudir àquela parte” - (ROSA, 1985, p. 209), configura-se um banquete às avessas, 

representado através de uma festa comandada por uma trupe de ciganos, em uma 

noite de lua cheia, junto a outros personagens que transitam entre o trágico e o 

burlesco, evocando uma grande cena tragicômica: um padre beberrão que é pago 

pelo chefe dos ciganos para benzer uma árvore-túmulo, plantada na fazenda, onde 

jazia um deles; um cego, cuja grande cruz, carregada como penitência, é levada 

pelo padre dos ciganos, portando o lucro de suas esmolas; o anão-guia de cego-

aleijado e corcunda, que, malasartemente, comete muitas malandragens, a 

exemplo de espiar as ciganas tomando banho de lagoa, roubar o flautim dos ciganos 

e delatar sobre os amores noturnos; Zepaz, o proprietário da fazenda, que torna 

pública a vivência de um episódio sado-masoquista com a mulher, por esta tê-lo 

traído com Vai-e-Volta, o chefe dos ciganos; o servo preto Mozart, único morador 

antigo, que guarda a árvore onde um cigano se encontra enterrado; os ciganos que 

desaparecem, “sem a barulhada que sempre fazem, antes de descamparem”, 

(ROSA, 1985, p. 211), não pagando ao proprietário pelo aluguel da estada na 

fazenda, confirmando a fama de malandrantes; o capataz da boiada So-Lau (Seo 

Lau / Ladislau), porta-voz da honestidade dos homens do sertão, dos vaqueiros “que 
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repeliam esses malandrantes, sofreavam as bridas, sem vez de negócio nem 

conversação”. (ROSA, 1985, p. 209). Enfim, os personagens de Zingaresca, 

representativos da cultura cômica popular, evocam a concepção da vida dos 

personagens rabelaisianos, pois, entre estes,  

 

não é a toa que todas as ocasiões comemorativas se marcam pela 
realização de um grande banquete, que ocorre numa atmosfera especial de 
grande alegria, dominada pelo riso carnavalesco – forma de relação com o 
mundo que desentroniza a concepção oficial para rebaixá-la, ao mesmo 
tempo em que entroniza a concepção não oficial-popular. (VIEIRA, 1986, 
pp. 13-14). 

 

Falando, ainda, sobre a concepção narrativa de Zingaresca, esta se dá como 

uma celebração carnavalesca, onde tudo acontece em apenas uma noite, em meio a 

um espírito de errância, da liberdade, protagonizada, sobretudo, pelo bando de 

ciganos, onde tudo é provisório, onde tudo está a passar... Segundo Santa-Cruz, “os 

boêmios acorrem à despedida de Rosa, a Zingaresca. Todos bebem muito como o 

Chico Temulento (e nós, se seríamos personagens), do 3º prefácio”. (2001, p. 204). 

Por sua vez, enquanto composição narrativa, Zingaresca reflete a concepção 

estrutural do autor, quando este diz, invocando Schopenhauer, na introdução do 

Índice de releitura, que, “já a construção, orgânica e não emendada, do conjunto, 

terá feito necessário por vezes ler-se duas vezes a mesma passagem”. (ROSA, 

1985, p. 226). Daí, em sintonia com esta idéia do conjunto orgânico, Zingaresca 

remete à totalidade dos contos de Tutaméia, destacando-se especialmente o vínculo 

com Antiperipléia, mediante o retorno do cego e do guia-anão, através dos quais o 

narrador/autor “propõe a reabertura do livro, o recomeço da aventura da narração e 

de leitura”, (NOVIS, 1989, p. 59), veiculando a idéia de circularidade, do eterno 

retorno do ciclo que marca a vida humana. 

À semelhança da volta dos personagens de Antiperipléia, a volta de So-Lau / 

So-Lalau, personagem recorrente em outros contos e atuante neste último conto de 

Tutaméia, propõe, também, “o recomeço da aventura da narração e de leitura”, 

personificando a relação da alteridade, da similaridade na diferença, dos contrários 

que se juntam. 

Assim sendo, não é por mera coincidência que o autor coloca através da fala 

de So-Lau, uma das últimas frases de Zingaresca “– são coisas de outras coisas”, 

(ROSA, 1985, p. 212), frase esta que remete à idéia de que uma outra ordem 
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instaurou-se junto ao caos, ao absurdo de uma noite plena de excentricidades. 

Dentre as múltiplas leituras suscitadas, é pertinente a visão de que, paralelamente 

ao cômico, ao ridículo dos personagens envolvidos, sobreveio uma espécie de 

melancolia, de desalegria, onde “se perfaz outra espécie de alegria dos 

destrambelhos do Rancho-Novo”, (ROSA, 1985, p. 212), cujo porta-voz deu-se 

através de So-Lau, o capataz da boiada, representativo das tradições, do que existe 

de mais genuíno nas raízes da cultura popular dos sertões do Brasil. A exemplo da 

liberdade errante dos ciganos, os rastros deixados por aqueles seres em trânsito, de 

passagem, “mesmo alegres já tristes, logo de tristes mais alegres”, (ROSA, 1985, p. 

211), encarnam o trágico e o cômico da vida, deixando marcas de que tudo é 

reversível, nada é para sempre, de que tudo está a fluir, de que somos todos 

finitos... 

E é através desta dimensão de incompletude, de que nada é definitivo, de que 

nada é para sempre, que as estórias de Rosa se sucedem, dando margem ao 

leitor/ouvinte recontá-las, potencializando o encantamento de narrar, pois, “contar 

histórias sempre foi a arte de contá-las de novo.” (BENJAMIN, 1985, p. 205). 

Falando sobre o ponto de vista da relação estória-estória, freqüente na 

tessitura dos contos de Tutaméia, Simões diz que a aproximação dos textos, tal 

como ocorre em Antiperipléia e Zingaresca através da recorrência de personagens 

em comum, “nos leva a pensar nesse jogo, onde uma estória remete à outra”. 

([198?], p. 187). Na verdade, a despeito do enfraquecimento ou quase extinção da 

arte de narrar enquanto uma produção artesanal no mundo contemporâneo, a 

preservação da narrativa enquanto escritura, tal como ocorre nos contos de 

Guimarães Rosa, induz a pensar que “se todas as personagens não cessam de 

contar histórias, é que esse ato recebeu uma suprema consagração: “contar é igual 

a viver”. (TODOROV, 1979, p. 105). 
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Figura 10 – Xilogravura “Zingaresca” – Alcides Sales
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3.2 O CHISTE E A ORALIDADE 

 

 

Conte-se a estória de Melim-Meloso 
Sempre sem sossego, sempre com repouso, 
Vivo por inteiro, possuindo amor: 
Melim-Meloso, ao vosso dispor... 
(ROSA, 1985, p. 110) 

 

 

Estes versos que fecham o conto Melim-Meloso, de Guimarães Rosa, são um 

exemplo paradigmático de que a oralidade constitui-se numa das forças motrizes da 

narrativa rosiana e, especialmente, da arte narrativa em Tutaméia, feita de pequenas 

estórias, onde se vislumbram acontecimentos em torno da vida de pessoas simples 

do sertão, em que, à maneira das lendas, das fábulas que são transmitidas dos mais 

velhos para os mais jovens, 

 

a História pelas estórias se acrescenta. E a vida por tutaméias, nos 
pequeninos pontos do tempo. A síntese dessas tutaméias foi captada, foi 
contada, grão por grão, foi copiada para muitas releituras. 
“As coisas não são assim tão simples, se bem que ilusórias”. (ROSA, 1999, 
pp. 83-84). 

 

Configurando uma característica das narrativas que bebem da fonte da 

tradição oral, Melim-Meloso, a exemplo de outras que são objeto do presente 

estudo, são estórias para serem recontadas, lembrando os costumes do antigo 

sertão, em que, ao cair da noite, os mais velhos contavam estórias impregnadas do 

real e do lendário para os mais jovens, em meio à debulha do feijão e do milho ou 

em torno de uma fogueira crepitante, em que o fluxo da voz do contador/cantador 

evocava uma cadeia incessante de palavras, de dizeres, de fabulações 

encantatórias, “e as estórias dentro da estória, a sua teoria e a sua prática, num jogo 

de espelhos que leva ao infinito a ficção” [...] (XISTO, 1991, p. 123). 

Falando sobre a singularidade de Rosa em instigar o fluxo da oralidade 

narrativa à maneira de uma tessitura penelopiana, em que seus contos dão margem 

a um desdobrar infindo de tramas, de (des)enredos, de desenlaces imprevistos, 

Rónai reporta-se especificamente ao desejo expresso de Rosa em Tutaméia, 
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enquanto autor/narrador, de dar continuidade à estória de Melim-Meloso, pois, 

segundo ele, 

 

nessa ordem de eventos, uma personagem folclórica “Melim-Meloso” cuja 
força consiste em desviar adversidades extraindo efeitos bons de causas 
ruins, apoderou-se da imaginação do escritor a tal ponto que ele promete 
contar mais tarde as aventuras desse novo Malasarte. Infelizmente não 
mais veremos essa continuação que, a julgar pelo começo, ia desabrochar 
numa esplêndida fábula; nem a grande epopéia cigana de que neste livro 
afloram três leves amostras (“Faraó e a Água do Rio”, “O outro ou o Outro”, 
“Zingaresca”), provas da atração especial que exercia sobre o erudito e o 
poeta esse povo de irracionais, ébrios de aventura e de cor refratários à 
integração social, artistas da palavra e do gesto. (1985, p. 224). 

 

Parodiando os artistas da palavra e do gesto, através de protótipos dos 

antigos contadores / cantadores de estórias, cuja voz e gestual lembra os 

menestréis e trovadores remanescentes da época medieval, tem-se nas narrativas 

de Melim-Meloso e Barra da Vaca, a aparição do personagem de João Barandão, 

figurando como um narrador anônimo, que empresta sua voz, seu acervo oral, aos 

narradores dos referidos contos, ora de uma forma mais direta, introduzindo Melim-

Meloso – “NOS TEMPOS QUE NÃO SEI, pode ser até que ele venha ainda a existir. 

Das Cantigas de Serão, de João Barandão, tão apócrifas” [...] (ROSA, 1985, p. 105), 

ora de uma forma mais velada, fechando Barra da Vaca através de três versos Das 

CANTIGAS DE SERÃO DE JOÃO BARANDÃO, evocando, assim, João Barandão 

como o verdadeiro autor, na condição de um narrador oculto, recorrente em outras 

obras de Rosa e que na fala de Galvão, W., “é o mais ubíquo dos poetas do 

prosador”. (1998, p. 93). 

E é através de poetas, contadores / cantadores, portadores da voz, que 

Guimarães Rosa entretece uma intertextualidade fecunda com o mundo da 

oralidade, com a narrativa poética, em que,  

 

o limite entre os gêneros é diluído no encaixe das narrativas dentro das 
narrativas, intercalados com mitos, provérbios, canções. O mosaico textual 
é elaborado, criando o jogo, o equivoco, recriando uma estrutura em que 
todos os elementos são conhecidos, porém renovados [...] (LINO, 2004, p. 
90),  

 

Daí que, semelhantemente ao poeta oral, o poeta/prosador Guimarães,  

 

desfruta da liberdade de retocar seu texto incessantemente, como mostra a 
prática dos cantadores [...] O objeto, com efeito, foge à generalização: o que 
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o olhar do “oralista” procura recortar na continuidade do real são mais 
discursos do que textos, mensagens-em-situação e não enunciados 
terminados, mais pulsões do que estases ou, para usar um termo de 
Humboldt, energeia mais do que ergon [...] Para o poeta, a arte poética 
consiste em assumir esta instantaneidade, em integrá-la na forma de seu 
discurso. (ZUMTHOR, 1997, pp. 132-133). 

 

Em se tratando dos protagonistas dos referidos contos, a saber, Melim-

Meloso e Jeremoavo, ambos encarnam personagens andarilhos, errantes, 

peregrinos, cuja personalidade dúbia, movente, típica do mundo da oralidade, 

demanda a composição de narrativas sobrepostas, em que uma estória gera outra 

estória, culminando num olhar múltiplo sobre o estar do homem no universo. Por sua 

vez, este caráter de multiplicidade propicia uma leitura inacabada, provisória, não 

definitiva, em que formas mínimas encerram o máximo de alusão, à maneira de um 

chiste, o qual remete à faculdade de inverter o sentido das coisas, sobretudo através 

do duplo sentido, no qual “abole-se a intenção da comunicação lingüística, a 

inteligibilidade da linguagem desenlaça-se, a ligação entre o locutor e o seu ouvinte 

é momentaneamente desfeita”. (JOLLES, 1930, p. 206). 

Em analogia ao caráter ambíguo do chiste, indutor de outra leitura, cuja 

imprecisão converge com o não-dito, o não-lugar, o sentido-além da estrutura difusa 

do texto oral, Tutaméia apresenta-se ao leitor como “livro de estórias em aberto, 

povoadas de seres humanos incompletos, cujas falas parecem sempre significar 

mais do que dizem?” (SANTOS, L., 1991, p. 540). E é nesse contexto de escritura, 

em que a linguagem de Rosa vislumbra o máximo de significado no mínimo de 

significante, que o leitor se depara com Antiperipléia, o primeiro conto do livro, cuja 

introdução se faz com uma pergunta sem resposta feita pelo narrador a um outro 

invisível: “E O SENHOR quer me levar distante, às cidades? Delongo. Tudo, para 

mim, é viagem de volta.” (ROSA, 1985, p. 18). A partir deste fragmento, tem-se uma 

amostra da desconstrução que impera neste conto e em outras estórias de Rosa, 

cujo foco está voltado para uma comunicação pelo avesso, simbolizada em 

Antiperipléia por uma viagem de volta, em que um ex-guia de cego, no papel de 

narrador, faz um relato sobre as circunstâncias da morte de um cego, seu ex-patrão, 

supostamente assassinado por ele. 

Como um dos aspectos mais importantes focados pelo autor, tem-se como fio 

condutor desta narrativa, a exemplo de outras, a adoção de um olhar cômico e 

chistoso da vida ante o trágico da morte, em que o narrador a partir da estrutura 
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tradicional dos provérbios e sentenças consagrados pela voz do povo, revira-os ao 

contrário, invertendo o seu sentido costumeiro: “cego suplica de ver mais do que 

quem vê”; (ROSA, 1985, p.19); “cego esconde mais que qualquer um qualquer 

logro”; (p. 19); “só sendo cego quem não deve ver?” (p. 20); “cego corre perigo maior 

é em noites de luares” [...] (p. 20); “o pior cego é o que quer ver” [...]; (p. 20). 

Assim sendo, este sentido de desconstrução operante nos provérbios e 

sentenças cristalizados enquanto clichês, representa um dos procedimentos mais 

lúdicos na escritura de Guimarães Rosa, metaforizando especificamente neste conto 

uma forma de introduzir uma segunda visão, à semelhança da segunda vista dos 

cegos, “aqueles cuja enfermidade significa o poder dos deuses e cuja “segunda 

vista” entra em relação com o avesso das coisas, homens livres da visão comum, 

reduzidos a ser para nós só voz pura”. (ZUMTHOR, 1992, p. 58). 

Sob a não-lógica intuitiva desta segunda visão, típica do olhar às avessas 

predominante no mundo regido pela oralidade, eis que o conto Azo de Almirante, a 

exemplo de Antiperipléia, apresenta uma leitura especialmente cômica, invertida, 

sobre a tragédia que envolve a vida e a morte. Mostrando pontos de afinidade com 

Prudencinhano, o ex-guia de cego, o protagonista, na pele do personagem Hetério, 

aparece como um anti-herói, travestido de múltiplas personalidades, em que se 

sobressai seu aspecto vilão, cínico, de semi-ator, (ROSA, 1985, p. 31), no entanto, 

atravessado por alguns lampejos de humanidade, quando “salvou quantidade. 

Voltado, porém da socorreria, não achou casa nem corpos das filhas e mulher, 

jamais, que o rio levara”. (ROSA, 1985, p. 30). 

A partir de um paradigma voltado para desconstruir os modelos humanos 

perfeitos, revestindo-os de um modo flutuante de existência, vogavante, Guimarães 

Rosa tece parodicamente em torno de Hetério uma imagem avessa, por demais 

profana com relação ao mito sagrado de Noé, um dos patriarcas bíblicos, modelares 

da humanidade. A recorrência freqüente com que surge na narrativa rosiana esta 

desconstrução do modo normal de compor, inclusive dos personagens, evidencia 

uma marca escritural pautada pela intertextualidade, pelo entrelaçamento de vozes 

polifônicas, em que se destaca a paródia, uma das principais energias da tradição 

poética, da poesia oral, em que, à maneira da ambigüidade que impera nos chistes e 

outros recursos lúdicos, “atuam as alusões, as pontas que evocam num texto outro 
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texto, incessante mosaico de referências, sérias ou humorísticas, uma das 

características universais dessa poesia”. (ZUMTHOR, 1991, p. 146). 

Falando sobre a marca transcriativa do texto de Rosa em relação à influência 

do paródico, Francisco Ivan diz que “à medida que o texto engendra sua própria 

paródia, isto é, à medida que o texto mostra ou revela seus avessos, mais se 

demarca a sua origem e originalidade”. (1994, p. 74). Em se tratando de Azo de 

Almirante, é insólito o desfecho da narrativa quando o personagem Hetério, 

inversamente ao glorioso patriarca Noé, morre em meio a um naufrágio, e cujo 

cadáver é apresentado de uma forma cômica, grotesca, desconstruindo a 

reverência, a sacralização que a religião cristã tem para com os mortos. Na voz 

irreverente do narrador, à semelhança do que Hetério fora em vida, “acharam-no – 

risonho morto, muito velho, velhaco – a qualidade de sua pessoa”. (ROSA, 1985, p. 

33). 

Dando seguimento à análise da oralidade nas narrativas de Tutaméia, a 

marca paradigmática do texto oral que pressupõe uma relação direta entre o 

contador de estórias e o receptor, é postulada em Desenredo logo de saída: “DO 

NARRADOR a seus ouvintes”. (ROSA, 1985, p. 47). A partir daí, em sintonia com o 

caráter difuso e impreciso dos textos orais, desenvolve-se através desta narrativa 

uma lógica baseada em uma série de desconstruções, em relação ao modelo 

escritural instituído como norma, que sugere uma ruptura do enredo tradicional, em 

que, 

 

o sentido de reversibilidade é configurado no título do conto, que 
corresponde à “fábula” inventada pela personagem Jó Joaquim para redimir 
a mulher que o traíra. (SIMÕES, [198?], p. 128). 

 

Na condição de um texto em confluência com o mundo evanescente da 

oralidade, que remete à impermanência e ao contínuo deslocamento de sentido 

entre o que é falado pela boca do narrador e o que é escutado pelo ouvinte, 

Desenredo trata profusamente de uma maneira lúdica, chistosa, sobre o revirar de 

provérbios, adágios, sentenças, desvelando uma outra lógica, uma outra forma de 

ver as coisas, desencadeada, também, pela própria proximidade física e psicológica 

entre o locutor e o ouvinte, dada a peculiaridade oral de que, 
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os jogos de linguagem se libertam facilmente dos regulamentos 
institucionais; posição em que os deslizes de registro, as mudanças de 
discurso (da afirmação ao rogo, da narração à interrogação), asseguram ao 
enunciado uma flexibilidade particular [...] Somente a linguagem oral menos 
influenciada pela escritura engendra os maravilhosos monstros absurdos 
que são os trocadilhos e as “etimologias populares”: a herbe sainte por 
absinthe, a lampoule por l‟ampoule. (ZUMTHOR, 1997, p. 32). 

 

Face à recorrência da inversão de sentido em torno do já usual, do já 

conhecido, gerando uma reação súbita de riso e de estranhamento ante a forma 

inesperada de comunicação, chama atenção em Desenredo a convergência com 

aspectos pertinentes à concepção existencial do mundo da oralidade, em que o 

cômico sempre se sobrepõe ao trágico, através de um fluxo de pensamento 

mediatizado pelos jogos de linguagem que fazem deslizar um sentido de 

incoerência, de absurdo da vida, emergindo, daí, a idéia de que esta não pode ser 

levada muito a sério. Como metáfora deste espírito que transforma o pesar em 

prazer, pois, “desejava ele, Jó Joaquim, a felicidade – idéia inata”, (ROSA, 1985, p. 

48), tem-se em Desenredo uma abundância de provérbios invertidos, de 

comparações prosaicas, de frases sentenciosas, cujo impacto de estranheza inicial 

evoca a surpresa que se apreende em geral ao ouvir um chiste: 

 

“o trágico não vem a conta-gotas”; (ROSA, 1985, p. 47) 
“vá-se a camisa, que não o dela dentro”; (p. 48) 
“a bonança nada tem a ver com a tempestade”; (p. 48) 
“nela acreditou, num abrir e não fechar de ouvidos”; (p. 48) 
“- ela sutil como uma colher de chá, grude de engodos, o firme fascínio”; (p. 
48) 
[...] “era quieto, respeitado, bom como o cheiro de cerveja”; (p. 47) 
“todo abismo é navegável a barquinhos de papel”; (p. 47) 
“haja o absoluto amar – e qualquer causa se irrefuta”; (p. 49) 

 

Dentre as frases sentenciosas, construídas à maneira de provérbios, Galvão 

diz que:  

 

[...] deve-se acrescentar a jóia de todas as invenções verbais do conto, que 
é uma composição em paródia de lugares comuns [...] “Imaginara-a jamais 
a ter o pé em três estribos”. Aqui, há uma extraordinária condensação da 
passagem do enredo em que o leitor fica sabendo que há três homens na 
vida daquela mulher, em vez de apenas dois, como o narrador fizera crer e 
o próprio Jó Joaquim pensava. O texto se vale do clichê preexistente na 
linguagem, desloca-o para uma imagem à primeira vista surrealista ou da 
ordem do absurdo – pois os estribos existem aos pares e não em trios – e 
ainda o desdobra em outra metáfora insinuada pelo ato de cavalgar. Como 
vemos, não é pequena a proeza. (GALVÃO, W., 1998, pp. 122-123). 
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Semelhantemente às marcas orais presentes nesta narrativa, sobretudo no 

que diz respeito à frequência com que aparecem provérbios e frases sentenciosas, 

típicas do mundo da fala, observa-se especialmente em um outro conto – 

Reminisção – ao lado dessas sentenças formulares, o registro de outras frases feitas 

e expressões oriundas da sabedoria popular, cujas comparações prosaicas, 

cômicas, emergem da própria realidade observada e que, em analogia com o chiste, 

fazem aflorar uma reação involuntária de riso, de prazer, face à sensação estranha 

da redescoberta em torno do já conhecido. Daí que, ao ler este conto, se se depara 

com os seguintes enunciados, os quais, a despeito de evocarem uma certa 

familiaridade, tornam-se risíveis pelo tom inusitado: 

 

“ímpar o par, uma e outro de extraordem”; (ROSA, 1985, p. 93) 
“de tigela e meia, a peso de horror”; (p. 93) 
“a gente ao alheio se acomoda – preto no branco, café na xícara”; (p. 93) 
“se como o nem faro e cão – mas num estado de não e sim” [...]; (p. 94) 
[...] “preciso, sincero como o alecrim”; (p. 94) 
[...] “o diabo às artes, égua aluada, e com formigas no umbigo”; (p. 94) 
“feia feito fritura queimada”; (p. 93) 
“da dor de feiúra, de partir espelho”; (p. 94) 
“feia como os trovões da montanha”; (p. 95) 

 

Falando sobre a revitalização das fontes de literatura oral em Guimarães 

Rosa, Leonardo Arroyo diz que: 

 

na área do tema, dos adágios, das frases feitas, dos anexins ou dos 
provérbios, o impacto da cultura popular sobre a sensibilidade de João 
Guimarães Rosa resulta, como se verá, no revivescimento e atualização do 
velho problema das fontes da literatura oral, a sua “santa continuidad”, a 
reciprocidade das influências entre o erudito e o popular, dentro desse 
fenômeno admirável que é a sua permanência no espaço e no tempo. 
(1984, p. 30). 

 

Dentre os temas constantes do repertório trabalhado por Guimarães, a partir 

da sabedoria poético-popular, enquanto uma das principais expressões da literatura 

oral, destaca-se também em Reminisção, em meio aos jogos de linguagem 

espirituosos, a questão da contradição filosófica entre a aparência e a realidade, da 

qual emerge o conceito metafísico de intuição, cuja manifestação se expressa 

originalmente através da estória de Romão e Drá. “Por querer também, os avessos” 

(ROSA, 1985, p. 93), Romão contraria toda a opinião de uma comunidade e casa-se 

com Drá, uma mulher “medonha e má”, (ROSA, 1985, p. 93), mas a quem ele 

amava, e cuja intuição de que por trás daquela aparência caveirosa existia a 
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realidade de uma outra mulher – “sapateiro sempre sabe. Ou num fundo guardasse 

memória pré-antiquíssima” – (ROSA, 1985, p. 94), culmina na visão, tida antes de 

sua morte, quando em lugar da Drá, “feia feito fritura queimada”, (ROSA, 1985, p. 

93), “feia como os trovões da montanha”, (ROSA, 1985, p. 95), aparece uma outra 

mulher, à semelhança da virgem, “alva, belíssima, futuramente... o rosto de 

Nhemaria”. (ROSA, 1985, p. 95). 

Discorrendo sobre este espírito de intuição, de subjetividade mágica, 

onipresente no pensamento mito-poético da sabedoria popular, presente na obra 

rosiana, da qual Grande Sertão: Veredas é uma metáfora, Arroyo considera que: 

 

esta sabedoria poética, pelos valores implícitos na expressão, sintetiza as 
prevalências da inspiração e da intuição que João Guimarães Rosa 
proclama como dominantes na sua composição ou na realidade dos textos 
dos seus livros. Ter-se-ia assim uma realidade mágica que exclui a 
objetividade prosaica do mundo comum. Para Guimarães Rosa, bem 
pesados e avaliados os conceitos expostos em sua carta a Edoardo Bizarri, 
a sua literatura, usando expressão de E. B. Tylor, tem mais “um sentido 
misterioso que um sentido absurdo”. Estaríamos dessa forma diante de uma 
realidade mágica que se opõe a uma realidade objetiva, que reduz o 
racionalismo, ou a “megera cartesiana”, a uma categoria obscura, 
irrelevante, insignificante no conteúdo de Grande Sertão: Veredas. (1984, 
pp. 6-7). 

 

Impregnada deste espírito de sabedoria poético-popular ante o adequar-se 

facilmente a ser uma narrativa recontada sob a forma de cordel, haja vista a 

temática passional que envolve o narrador, enquanto uma voz feminina que lembra 

a estória de ter matado quatro homens de uma mesma família, de quem se sentira 

explorada ao longo de sua vida, Esses Lopes trata-se de um conto em que as 

marcas da oralidade encontram-se fortemente presentes, a começar “pela utilização 

de um vocabulário familiar e o esforço para fazer o ouvinte participar da narrativa” 

(ARROYO, 1984, p. 105), como uma forma do narrador seduzi-lo com suas malinas 

lábias e justificar os crimes cometidos: 

 
“me valia ter pai e mãe, sendo órfã de dinheiro?” (ROSA, 1985, p. 55); 
“eu queria enxoval [...] ilusão de noivado. Tive algum? Cortesias nem 
igreja”. (p. 56); 
“daninhagem, o homem parindo os ocultos pensamentos [...] sei as 
perversidades que roncava?” (p. 56); 
“e o governo da vida? Anos, que me foram de gentil sujeição, custoso que 
nem guardar chuva em cabaça, picar fininho a couve”. (p. 57); 
“sou de me constar em folhinhas e datas?” (p. 58). 
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Além deste tom de familiaridade que aproxima o narrador do ouvinte, 

sobretudo através de expressões e frases que evocam o mundo oral das relações 

espontâneas, consta no decorrer da narrativa a menção a várias superstições, 

crenças, costumes que lembram o espaço mítico do sertão, onde a tragédia se 

traveste de um espírito lúdico, em que o riso se entremescla à dor, pois, “no sertão, 

até enterro simples é festa”. (ROSA, 1994, p. 74). Em seu artigo sobre Guimarães 

Rosa e o „Homo Ludens‟, Coelho diz que: 

 

a narrativa rosiana procede do homo ludens, daquele que está 

presente nos rapsodos, aedos, jograis do mundo antigo, e que 
permanece encarnado nos cantadores populares, que ainda hoje 
perpetuam a herança folclórica de cada nação. (1991, p. 257). 

 

Na verdade, a personagem Maria Miss / Flausina encarna os tipos humanos 

retratados freqüentemente pela literatura de cordel, onde a maldade e a bondade 

são vistas sob o viés do chiste, do humor, em que,  

 

o riso sendo linguagem própria do ser humano, adquire um cunho axiológico 
e associa-se ao pensamento configurado em picardia e burla. Rir, neste 
caso, significa um ato cognoscitivo, uma postura filiada a um substrato 
filosófico que ainda não dissocia pensamento e sensação física, mente e 
corpo. (MORAIS, 2004, p. 95). 

 

Daí, Maria Miss / Flausina ter optado pelo riso, pela picardia, como uma 

forma de transfigurar a culpa pelos assassinatos cometidos, cujas descrições são 

uma verdadeira peça de humor, ante a forma comicamente diabólica como ela os 

trama, à maneira de um Malasarte de saias, que faz de tudo para sobreviver, para 

se dar bem na vida. Resumindo sua disposição em “ser feliz, em uso, no sofrer e no 

regalo”, (ROSA, 1985, p. 55), Maria Miss diz: “quero o bom-bocado que não fiz” 

(ROSA, 1985, p. 58), cujo enunciado equivale a uma forma reduzida do provérbio o 

bom bocado não é para quem o faz, mas para quem o come. Falando sobre o 

trabalho de recriação de clichês em Tutaméia, Santos, L., considera que ante o 

procedimento da redução da forma deste provérbio, adotado pelo autor, 

 

é interessante observar a contestação dirigida à forma antiga pela voz 
modificadora: ao reduzir formalmente o rifão tradicional, a personagem que 
exige “o bom bocado que não fez” reage ao mesmo tempo, 
metaforicamente, contra a usurpação em que viveu, até o momento da 
narração que comunica sua estória. (1991, p. 548). 
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Dentre as narrativas então analisadas sob o viés do chiste e da oralidade, 

constantes das Terceiras Estórias, Mechéu, destaca-se, em especial, sobretudo pela 

contingência de seu enredo desenvolver-se em torno de personagens, cuja lógica de 

pensamento é considerada mais primitiva, a exemplo dos bobos e das crianças, o 

que a faz aproximar-se de uma linguagem essencialmente oral, uma linguagem 

primeira, edênica, lúdica, em que as palavras se nomeiam por elas mesmas, 

inserindo-se num processo de verdadeira criação poética, onde se dá a invasão do 

irreal, do irracional, do mágico. 

Falando sobre o labor de ourivesaria de que Guimarães Rosa é investido, ao 

procurar revitalizar a linguagem literária através deste espírito de primeiridade, 

Joselita Lino faz a seguinte observação:  

 

Guimarães Rosa também intenciona refazer a palavra adâmica. 
Revitalizando a “linguagem decaída”, procura essa “linguagem originária”, 
da nomeação, “perdida” nos “abismos da abstração” [...] Essa linguagem, 
“rejuvenescida”, revitalizada, é a linguagem dos anjos, na visão 
benjaminiana. (2004, pp. 63-70). 

 

E é enquanto uma analogia desta linguagem dos anjos, que se sobressai a 

fala da meninazinha que diz e canta para Mechéu: “– você é bobo não, você é bom 

[...] – Michéu, bambéu... Michéu... bambéu...” (ROSA, 1985, p. 102). Em sintonia 

com esta linguagem sonora, poética, à semelhança de um canto que se repete vida 

afora, “a fazendeira, Dona Joaquina, inesquecível, branquinhos os cabelos, azuis 

olhos bondosos”, (ROSA, 1985, p. 103), como se fosse um anjo, dizia anos depois: 

“– Mechéu assim, a vida vira assim”... (ROSA, 1985, p. 103). Por sua vez, o próprio 

Mechéu, tal como a meninazinha, conta nos dedos, através de uma linguagem 

tipicamente infantil, em que o contar é igual ao cantar, os domingos que faltam para 

marcar o casamento fictício: “bimingo um... bimingo dois... bimingo três!”. (ROSA, 

1985, p. 103). 

Sobressaindo-se como uma narrativa paradigmática em torno da linguagem 

de pessoas mais simples, cuja voz narradora evoca uma estrutura linguística de 

pertencimento ao substrato da cultura oral, popular, a estória de Mechéu, a exemplo 

de outras de Tutaméia, é construída através de uma linguagem carregada de 

ênfase, de expressividade emocional, por meio de repetições, de rimas, de jogos 
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associativos sonoros entre vocábulos inusitados, que lembram o brincar poético com 

as palavras, como o faz os doidinhos, as crianças, os artistas... 

Na condição de um exemplo notório deste jogo associativo sonoro, de feição 

lúdica, tem-se a seguinte passagem, em que se destacam, mesclados a vocábulos 

pré-existentes, neologismos criados pela similaridade fônica em meio a um 

mecanismo repetitivo de rima, criando um momento de pura fruição do prazer ante o 

inesperado, ante o inaudito – “que fulano fora à casa de baiano e a moça de lá não 

lhe abrira a porta; beltrano não ia à vila à noite, por medo dos lobos; sicrano 

surrara peixano que sapecara terciano que sovara marrano” [...] (ROSA, 1985, p. 

103). 

Ao analisar os jogos sonoros sobre o aspecto do inusitado em Guimarães 

Rosa, a exemplo do acima mencionado, Cavalcanti Proença observa que: 

 

dessa busca de formas inusitadas, mas possíveis, resulta o aparecimento 
de associações vocabulares inesperadas, combinações sonoras, 
construções imprevistas, barroquismo explosivo, antitético e uma 
exageração que termina sugerindo aspectos lúdicos. É o que acontece em 
Guimarães Rosa, não só em Grande Sertão: Veredas, mas nos outros livros 
também. (1958, p. 82). 

 

Em meio aos fenômenos de sonoridade bastante recorrentes em Mechéu, 

que dão o tom poético-oral ao texto, é muito freqüente o uso da aliteração, a qual, 

segundo Rónai, (2001, p. 35), “serve de subsídio pitoresco ou acompanhamento 

musical, marcadora de ritmo ou de monotonia, sinal de novidade ou de graça”. Daí 

que, à semelhança da surpresa novidadeira que envolve a percepção súbita de um 

chiste, as expressões seguintes, construídas à base da aliteração, provocam uma 

reação de estranhamento ante uma aparente idéia de nonsense, de absurdo, 

marcada, no entanto, por uma certa graça, por um ar espirituoso: “lama lhofa [...] 

feroz de fera [...] (ROSA, 1985, p. 101); feiancho, mais feio [...] bobo, bem [...] tolo 

tanto [...] (p. 102); de nada nanja [...] bamba bailava-lhe [...] soturno sáfio [...] (p. 

103); demo em dobro [...] de vira vez” [...] (p. 104). 

Por fim, enfatizando mais uma vez o aspecto do insólito ante os 

jogos/vocábulos sonoros criados por Guimarães Rosa, voltados para o contar 

cantando, Cavalcanti Proença considera que: 

 

todos esses vocábulos de som e forma inusitados funcionam como guizos, 
como coisas que se movem, criando, não raro, dificuldades à compreensão 
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imediata do texto e, de outras vezes, explicando além do necessário. Mas, 
vencido o primeiro movimento de resistência – esse existe até, e 
principalmente, em leitores letrados – a sensação do novo, do recomposto, 
do revivificado se impõe e Guimarães Rosa toma conta, quase leva a 
desejar que a língua seja sempre assim, criadora e liberta de toda peia. 
(1958, p. 85).  

 

Assumindo o papel de uma narrativa metalingüística em relação às demais, 

objeto do presente estudo e análise, Os três homens e o boi dos três homens que 

inventaram um boi, juntamente com Melim-Meloso, compõem dois modelos 

paradigmáticos da intertextualidade vigente entre a narrativa rosiana e a literatura 

oral, a exemplo dos folhetos de cordel que circulam no interior do sertão, desde a 

época do Brasil Colônia. Representando duas faces distintas de uma mesma 

realidade, enquanto Melim-Meloso remete literalmente a esta intertextualidade, 

através da incorporação de trechos de cantiga de cordel que retratam o perfil 

psicológico do protagonista/herói e de cujo conteúdo, o narrador discute a 

veracidade – “duvide-se, divirja-se, objete-se”, (ROSA, 1985, p. 106), Os três 

homens e o boi mostra de uma forma alegórica como se constrói uma estória, a 

exemplo de tantas outras que integram o acervo ficcional da literatura de base oral, 

cujos textos demandam um sentido de movência, de deslizamento, ante a 

impermanência, a incompletude da palavra viva, enquanto voz. 

Em consonância com o espírito livre da criação poética, em torno de um não-

lugar, de um não-dito, encontrando-se três homens “à barra do campo, de tarde, 

para descanso”, (ROSA, 1985, p. 126), em plena fruição do prazer, eis que 

começam, num ritmo de associação livre, a brincar com palavras que fluem a partir 

de lembranças guardadas da infância, culminando na estória miraculosa de um boi 

que termina por ser verdadeira para os três, como uma forma de reapossarem-se da 

vida, de seus mistérios, visto que “as estórias, antes de serem narrativas, são 

afirmações, identificações do homem com seus feitos”. (XISTO, 1991, p. 115). Daí, 

os três homens – Jerevo, Nhoé e Jelázio, terem se projetado, tal como os heróis 

épicos da antiguidade, como três vaqueiros lustrosos que tinham desafiado e 

submetido um boi, de proporções gigantescas, misteriosas, jamais visto igual pela 

redondeza – “era peludo, de desferidos olhos, chifres descidos; o berro vasto 

quando arruava – mongoava; e que nem cabendo nestes pastos” [...] (ROSA, 1985, 

p. 126). Enquanto um desfecho surpreendente, a partir do encontro de três simples 

vaqueiros, em uma tarde de ócio, foi criada uma estória, em que o homem realiza 
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ficcionalmente, porém com estatuto de verdade interna, o desejo de superar a 

própria existência ameaçada, criando para si um espaço próprio de poesia, onde 

através do sonho, da fantasia, o ser aspira à plenitude, ao tudo, em meio ao nada 

que o circunda. 

Colocando-se como uma paródia das narrativas orais, à época medieval, em 

que o homem construía suas estórias como uma forma de domar os monstros 

internos e externos que habitavam o cosmos, inserindo nelas o elemento lúdico, o 

riso, enquanto uma estratégia de espantar os malefícios e fazer emergir o prazer da 

vida, Os três homens e o boi representam a própria essência da oralidade, da voz 

viva, pulsante, livre das amarras, das clausuras, em que, 

 
o correr da voz se identifica, segundo um sábio banto, com o da água, do 
sangue, do esperma; ou então ele se associa ao ritmo do riso, um outro 
poder. A lenda de Merlin perpetuou até em pleno século XIII, no ocidente, o 
motivo arcaico do riso profético: a voz reveladora surge de uma gargalhada 
dele indissociável. Em último caso, não importa mais a significação das 
palavras; só a voz, pelo domínio de si mesma que ela manifesta, basta para 
seduzir (como a de Circe de que Homero gaba o tom e o calor; como a das 
sereias); ela basta para acalmar um animal inquieto, uma criancinha ainda 
excluída da linguagem. (ZUMTHOR, 1997, pp. 16-17). 

 

Por sua vez, esta mesma estória do Boi Mongoavo, unindo as pontas da 

vida, da juventude à velhice, reaparece no fim da trajetória de um dos três vaqueiros 

– o velho Nhoé, na forma de uma cantiga de cordel modificada pela ação de outras 

vozes, em cantiguinhas do cochilo, revivendo as situações arquetípicas da 

emissão da pura voz plena, da oralidade primeira, em que os contadores / 

cantadores, reunidos em volta do fogo, contavam / cantavam suas estórias em torno 

da vida e da morte. Na verdade, esta estória remonta a muitas outras estórias 

narradas pela voz poética da oralidade dos folhetos de cordel, em que através da 

figura mítica do boi, 

 

a poesia tradicional sertaneja tem seus melhores e maiores motivos no ciclo 
do gado e no ciclo heróico dos cangaceiros. O primeiro compreende as 
“gestas” dos bois que se perderam anos e anos nas serras e capoeirões e 
lograram escapar aos golpes dos vaqueiros. A notícia de um animal arisco, 
veloz, fugindo aos melhores vaqueiros, corre de fazenda em fazenda e é 
comentada nas apartações [...] É o boi Surubim, o boi Barroso, o boi da Mão 
de Pau, o boi Espácio, a vaca do Burel, a “besta” da serra de Joana Gomes. 
[...] (CASCUDO, 1984, p. 19). 
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Reeditando o modelo de tais narrativas, sob uma forma singularmente 

criativa, Guimarães Rosa evoca a oralidade, o exercício da voz do narrador ao 

ouvinte através de contos como Os Três Homens e o Boi, o qual representa “uma 

volta dialética do romance, da novela e do conto às estórias crepitantes de quando 

era uma vez, aos recitativos rituais, às invocações interjetivas”. (XISTO, 1991, p. 

127). 

Falando sobre a poética oral impregnada na narrativa de Guimarães Rosa, 

pode-se dizer que “a valoração do oral na linguagem literária é um reaproximar-se à 

expressão e à vida”, (XISTO, 1991, p. 127), tal como acontece ao velho Nhoé, que, 

ao ouvir as cantiguinhas do cochilo em que “refalavam de um boi instantâneo. 

Listrado riscado, babante, façanhiceiro!”, (ROSA, 1985, p. 129) em que “só três 

propostos vaqueiros o tinham sumetido”, (ROSA, 1985, p. 129), sente-se 

reconfortado, em paz consigo mesmo, com sua história, pronto para morrer. Não 

obstante encontrar-se forasteiro, em uma estranhada fazenda, Nhoé reencontra 

suas origens, fecha o ciclo de sua existência – “inda que para o mister mais rasteiro, 

ali ficava, com socorro, parava naquele certo lugar em ermo notável”. (ROSA, 1985, 

p. 129). Pela voz poética, Nhoé recupera o fio de sua existência, a partir daquelas 

vozes que anonimamente contam/cantam sua memória, reintegrando-se ao convívio 

de seus pares, mesmo na condição de um velho que se encontra à espera da morte, 

mas que, naquela ocasião, sente-se enlaçado aos demais através da força da 

palavra mágica, pois que, 

 
a voz poética assume a função coesiva e estabilizante sem a qual o grupo 
social não poderia sobreviver [...] As vozes cotidianas dispersam as 
palavras no leito do tempo, ali esmigalham o real; a voz poética os reúne 
num instante único – o da performance -, tão cedo desvanecido que se cala; 
ao menos, produz-se essa maravilha de uma presença fugidia, mas total. 
Essa é a função primária da poesia [...] (ZUMTHOR, 1993, p. 139). 

 

E enquanto manifestação desta voz poética, instantânea, porém intensa, total, 

tem-se o conto Zingaresca, o qual, à semelhança de um sonho, condensa todos os 

acontecimentos passados em uma noite através de imagens superpostas, 

atravessadas por fragmentos de vozes múltiplas, plurais, entremeadas por uma 

linguagem narrativa oralizada, carnavalesca, em que, 

 

um instinto vital leva a poesia oral a explorar, a tirar o máximo proveito dos 
recursos próprios da comunicação vocal, a tentar esgotá-los numa 
gigantesca festa primitiva. (ZUMTHOR, 1997, p. 137). 
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Em consonância com o espírito de festa que perpassa o enredo de 

Zingaresca, em que numa fazenda por nome de Rancho-Novo, “semelhantes 

diversas sortes de pessoas, de contrários lados, iam acorrer àquela parte”, (ROSA, 

1985, p. 209), desenvolve-se uma linguagem que usa dos mais diversos recursos 

sonoros que são próprios à oralidade, à poesia primitiva, ancestral, cujos exemplos 

são revestidos de uma alegria fônica, em analogia com o lúdico que entretece a 

estética carnavalesca presente na narrativa rosiana de base oral. 

Dentre estes principais recursos sonoros, constantes em Zingaresca, 

sobressaem-se, em especial, a rima e a aliteração, em que esta última, “constitui um 

elemento rítmico obrigatório na prática poética de algumas sociedades tradicionais” 

(ZUMTHOR, 1997, p. 184). Enquanto marcas representativas deste tipo de 

sonoridade poética, encontra-se ao longo do texto, uma profusão de exemplos 

prototípicos, tal como se depreende nos seguintes fragmentos: 

 

sobrando sossego no sítio [...] (ROSA, 1985, p. 209); [...] semelhantes 
diversas sortes de pessoas [...] (p. 209); [...] e o desar e desordens [...] (p. 
210); [...] a lua subida sobresselente. Vozeiam os ciganos, os sapos [...] (p. 
210); [...] zás, em fogos, Zepaz [...] (p. 212); [...] dada formosa risada [...] (p. 
209); [...] guinchos entre rincho e re-rincho – de traslatrás! (p. 211); [...] um 
solta grito de gralha [...] (p. 211); [...] impagável vociferoz, Zepaz, [...] (p. 
211); [...] a paga do gado pernoitado [...] (p. 212). 

 

Ao lado destes recursos, percebe-se, no texto, tal como um eco da alegria 

fervilhante e livre errância que rege a vida dos ciganos, figurantes como um dos 

protagonistas principais de Zingaresca, a presença de um ritmo de linguagem 

bastante dinâmico, livre dos preceitos da norma lingüística, em que se destacam 

muitas onomatopéias, exclamações, recorrências, e “o cecear característico grafado 

com muitos XX e ZZ finais”, (SANTA CRUZ, 1998, p. 199), característico da língua 

de chiantes, observada no linguajar típico dos ciganos. Segundo registro feito por 

SANTA-CRUZ, em meio ao fluxo alucinante do texto, onde se revelam 

acontecimentos sucessivos que beiram ao excesso da picardia, da malandragem, do 

padre beberrão que perdera a cruz do cego ao anão Dinhinhão que roubara o flautim 

dos ciganos,  

 

e, confessando seu pecado (qual deles?), conta mentiras ou verdades, e ao 
toque do flautim, xis (as pernas cruzadas), recruZa, entoa credos. Zás, 
Zepaz, Zepaz, Zepaz, Zepaz, Zepaz (cinco vezes em meia página) grita e 



151 
 

 
 

bate na mulher que dormira com Vai-e-Volta, o Cigano agora 
provisoriamente desaparecido. Mundo em “desordenância”, o caos: [...] 
(1998, p. 200). 

 

 Por sua vez, esta desordenância, este caos, imprime uma particularidade 

especialmente poética à linguagem narrativa de Rosa, carregada de emoção, 

perplexidade, prazer, cujos jogos de linguagem tal como ocorre com o brincar infantil 

com as palavras, revelam um esconde-esconde de sentido, em que um desvelar 

leva ao mesmo tempo a um ocultamento, em meio ao insólito de determinadas 

percepções, tal como se vislumbra nas sentenças proferidas, à maneira de um 

chiste, pelo anão Dinhinhão / guia de cego, intermediadas pela voz do narrador: “– 

só o pobre é que tem direito de rir, mas para isso lhe faltam os fins ou motivos” [...] 

(ROSA, 1985, p. 210); “– o rico é um buraco, o pobre é um pedregulho!” (p. 211); 

Sentenças como as acima referidas, são lampejos da realidade de um texto 

que demanda alteridade, a inserção de um outro olhar, de um texto que sempre 

oculta outro, subjacente nas entrelinhas, pois que, semelhante à movência da poesia 

oral, da qual se revela especular a vida nômade dos ciganos e dos andarilhos em 

geral, que preservam a poesia em seu estado de plenitude, a voz poético-narrativa 

de Rosa, no livro Tutaméia, “pode valer muito pelo que não dever caber”. (ROSA, 

1985, p. 17). Daí que, como um peregrino, um andarilho em busca da linguagem 

paradisíaca, as andanças de Guimarães sobre a essência de uma linguagem que 

diz tudo e ao mesmo tempo não diz nada, representam um  

 

eterno retorno dos errantes aos lugares sucessivos de um mundo findo, 
onde tudo sempre recomeça, na perspectiva de milenarismos jamais 
completamente sufocados, essas andanças pelo universo, essa busca 
espiral do Graal, do preste João, do rei Congo, das ilhas do Grande Cã – 
tudo que impede a história de fechar-se em Destino, e a palavra, em livro 
fechado. (ZUMTHOR, 1993, p. 545). 

 

E é este espírito de errância que funda também o chiste, remetente a uma 

relação de alteridade, ao emergir de um outro, em que a linguagem viaja sob uma 

outra direção, sob um olhar atravessado, tal como acontece em muitos jogos de 

linguagem da escrita rosiana e, especialmente, em Zingaresca, onde o encontro de 

diferentes personagens, vindos de direções muito contrárias, faz irromper uma 

progressão alucinatória de acontecimentos, dentre os quais se inscreve uma outra 

mensagem, instantânea, desatrelada do código usual de pensamento, sintetizada 
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pelo vaqueiro So-Lau / So Lalau: “são coisas de outras coisas” [...] (ROSA, 1985, p. 

212). Na verdade, este tipo de enunciação evoca algo da natureza de um chiste, que 

surge de uma forma inesperada, decorrendo de um deslizamento de imagens e 

sentidos que, como numa espécie de lampejo, afloram à consciência, provocando 

uma reação de surpresa ante o imprevisto, ante o que, até então, ocultava-se na 

ordem do indizível. E, à semelhança do prazer que envolve a poesia primeira, o 

anedótico, a fábula, o chiste demanda um prazer mítico, primitivo, em busca pelo 

graal, pois, na condição de uma expressão do inconsciente, de uma neo-formação 

significante, desliza de conteúdos psíquicos pretéritos que se encontram geralmente 

ocultados e que, a exemplo da linguagem dos tempos da infância, “nos evoca 

diretamente a relação da linguagem com o desejo que constitui a satisfação própria 

do chiste”. (LACAN, 1999, p. 132). 

Daí que, a partir desta sentença proferida pelo vaqueiro, a voz narrativa 

aponta para uma outra direção, em que surgem outras vozes metaforizadas pelos 

sons berrantes soprados pelo vaqueiro Serafim, em que “se perfaz outra espécie de 

alegria dos destrambelhos do Rancho-Novo”. (ROSA, 1985, p. 212). 

Fazendo uma síntese bastante sugestiva sobre o périplo de Rosa em 

Tutaméia, enquanto um cavaleiro andante que viajou com seus personagens, com 

suas estórias de A a Z, embrenhando-se em verdadeiros desenredos, ante o intuito 

de devassar um pouco os mistérios da vida, a partir de uma linguagem que faz 

vacilar o código, Santos, L., diz que: 

 

partindo de um périplo em retrospectiva, “Antiperipléia”, em que um guia 
bêbado, acusado de haver matado o cego patrão, faz explodir em discurso 
sua confusão íntima, Tutaméia fecha seu elenco de contos com uma 
extraordinária peça de “literatura carnavalizada”, “Zingaresca”, em que o 
“mundo às avessas” já não é mais focalizado somente num guia bêbado e 
seu círculo de cúmplices, mas num conjunto heterogêneo de grupos 
discordes: a família do Zepaz, em briga íntima por causa dos ciganos; 
esses, a tentarem embromar os vaqueiros; o Padre a benzer uma árvore-
túmulo; o anão Dinhinhão a delatar amores noturnos; o cego, a “desentoar 
credos”, finalmente perdendo suas economias, levadas, dentro da cruz oca, 
pelo padre dos ciganos, enquanto o preto Mozart, focalizando encantado a 
desordenância geral, emite apreciação do conjunto: “Só assim o povo tem 
divertimento.” (1991, p. 545). 

 

 

3.3 A PLENITUDE DO RISO EM MELIM: UM JEITO RABELAISIANO DE SER. 
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Considerando uma das vertentes fundamentais deste trabalho, em analisar o 

riso à luz do chiste em Guimarães Rosa e na Psicanálise, nada mais significativo do 

que fazer a interlocução com o riso em Rabelais, haja vista que a obra deste grande 

escritor da Renascença, representa um dos mais verdadeiros mananciais da 

profunda literatura cômica, produzida no ocidente nestes quase últimos quinhentos 

anos, cuja leitura influenciou gênios que vão desde Cervantes e Shakespeare até o 

mineiro e universal João Guimarães Rosa. 

Tendo como suporte principal a observação lúcida de Mikhail Bakhtin (2002, 

pp. 1-2), este diz que: 

 

evidentemente todos os julgamentos e apreciações desse tipo são muito 
relativos. Não pretendemos decidir se é justo colocar Rabelais ao lado de 
Shakespeare, acima ou abaixo de Cervantes, etc. Não resta dúvida de que 
o lugar histórico que ele ocupa entre os criadores da nova literatura 
européia está indiscutivelmente ao lado de Dante, Bocaccio, Shakespeare e 
Cervantes [...] Para nós, entretanto, sua principal qualidade é de estar 
ligado mais profunda e estreitamente que os outros às fontes populares, 
fontes específicas [...] essas fontes determinaram o conjunto de seu sistema 
de imagens, assim como sua concepção artística. 

 

Por outro lado, além da literatura rabelaisiana estar profundamente ligada às 

raízes da cultura popular da Idade Média, considerada o grande celeiro das 

tradições ainda encontradas, de certa forma, no sertão de Guimarães Rosa e no 

Nordeste brasileiro, tem-se, dentre vários outros pontos de afinidade, um diálogo 

íntimo entre a tradição erudita e a popular, presente nestes dois escritores. Por 

conseguinte, este diálogo tem como expressão marcante o manuseio experimental 

de uma língua que se revitaliza ante o deslizamento contínuo de significantes, em 

que as palavras adquirem novos significados através de inusitadas formas de 

nomeação, a partir de uma linguagem pautada pelo riso festivo, carnavalesco, da 

cultura popular, onde se imprime uma lógica contrária aos cânones oficiais, a 

exemplo dos neologismos, dos ditos chistosos, de procedimentos paródicos e outras 

formas de linguagem em que se opera um sentido avesso, não previsível, de pensar 

e sentir a realidade.  

Falando especificamente sobre a genialidade de Rabelais, Bakhtin diz que 

este germinou uma profunda transformação na língua francesa, segundo uma 

perspectiva de ampliação de suas fronteiras, de uma interlocução viva e pulsante 
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entre o erudito e o popular através da via destronadora do riso. Por sua vez, esta 

lógica encontra-se contemporaneamente refletida na liberdade carnavalesca com 

que Rosa manuseia a língua através de um riso ambivalente que faz sempre aflorar 

um duplo riso, pois, conforme o próprio Rosa, (1985, p. 7), “no terreno do humor, 

imenso em confins vários, pressentem-se mui hábeis pontos e caminhos”. 

Não obstante certas afinidades, o riso em Guimarães Rosa não corresponde 

exatamente à estrepitosa gargalhada em Rabelais, como ocorre em Gargantua, até 

porque se trata, em geral, de uma manifestação mais indireta, mais velada, via uso 

do chiste e outros recursos afins, envolvendo mais graça do que propriamente 

humor, através do qual rimos, muitas vezes, sem saber exatamente porque. 

Em seu artigo Guimarães Rosa e o „Homo ludens‟, Coelho diz que, desde 

Sagarana, 

 

apresenta-se já aí, claramente, a atitude ingênua e espontânea da “palavra 
lúdica” que não aprisiona o falar nos limites rígidos do individualismo, mas 
identifica-se com a palavra anônima e coletiva [...] o narrador rosiano 
assume o ato de narrar como um gesto coletivo de fraternal comunicação 
humana. Ele vem contar coisas da espantosa natural aventura humana no 
mundo. Não vem para denunciar “desventuras”, mas para permitir a todos 
que participem da experiência narrada seja pela emoção, pela alegria ou 
pela piedade. (1991, pp. 257-258). 

 

E, na condição de um dos prováveis influenciadores da arte do lúdico na 

escrita rosiana, Rabelais projetou em suas obras, melhor do que ninguém, este 

homo ludens, cujo destino era o de ser feliz, formando com seus semelhantes um 

grande corpo cósmico, em que as celebrações, segundo Bakhtin, sempre se davam 

através de dionisíacos banquetes, que remetiam à idéia de abundância, de 

felicidade, do retorno ao tempo do país de ouro, em que, 

 

o poder de transformação do mundo, a capacidade de ver ao mesmo tempo 
a realidade comezinha do seu dia-a-dia e uma perspectiva diferente, de 
amplitude magnificada, está presente também nessa dupla dimensão do 
mundo rabelaisiano [...] poder que tem o discurso rabelaisiano de englobar 
esferas múltiplas da realidade e do imaginário, ampliando o mundo, da 
mesma maneira que o seu século expandiu os limites do mundo conhecido. 
(VIEIRA, 1986, pp. 28-29). 

 

Revelando pontos em comum com a visão de homem total de Rabelais, 

enquanto um ser corporal e metafísico, cuja salvação se dá através de um riso que 

destrona o lado sério, cristalizado da vida, a obra de Guimarães concebe o homem 
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em sua totalidade, na condição de um ser em contato pleno com sua própria 

natureza, cujo homo ludens dialoga com a seriedade do homo sapiens, através de 

um segundo olhar que induz à idéia de uma liberdade transformadora, intermediada 

pelo riso, pelo humor, pelos ditos chistosos. Em plena sintonia com este 

pensamento, Guimarães Rosa diz textualmente em Aletria e Hermenêutica que 

“sempre que algo de importante e grande se faz, houve um silogismo inconcluso, ou, 

digamos, um pulo do cômico ao excelso”. (ROSA, 1985, p. 16). Na realidade, não é 

por acaso que Rosa privilegiou especialmente em Tutaméia, o uso do humor, do 

chiste como expressão de liberdade, de ruptura, de um novo juízo, reafirmando, 

assim, a premissa de que “a liberdade produz chistes e os chistes produzem 

liberdade”. (FACHINI, 2001, p. 119). 

Por sua vez, o cômico presente na obra de Rabelais, então contextualizado 

na cultura popular da Idade Média e projetado, até hoje, na literatura ocidental, a 

exemplo da literatura rosiana, representa de uma forma bastante verdadeira a 

ligação intrínseca que existe entre o riso e a liberdade, visto o clima de ambivalência 

reinante nessa época entre a seriedade da cultura oficial e o riso da cultura não 

oficial, manifestando-se esta última através do lado festivo das praças públicas, das 

feiras livres, onde o povo podia assumir a face risível e brincalhona da vida. Bakhtin 

(2002, p. 78) diz que: 

 

o riso supõe que o medo foi dominado. O riso não impõe nenhuma 
interdição, nenhuma restrição. Jamais o poder, a violência, a autoridade 
empregam a linguagem do riso. 
O homem medieval sentia no riso, com uma acuidade particular, a vitória 
sobre o medo, não somente como uma vitória sobre o terror místico (“terror 
divino”) e o medo que inspiravam as forças da natureza, mas antes de tudo 
como uma vitória sobre o medo moral que acorrentava, oprimia e 
obscurecia a consciência do homem, o medo de tudo que era sagrado e 
interdito (“tabu” e “mana”), o medo do poder divino e humano, dos 
mandamentos e proibições autoritárias, da morte e dos castigos de além-
túmulo, do inferno, de tudo que era mais temível que a terra. Ao derrotar 
esse medo, o riso esclarecia a consciência do homem, revelava-lhe um 
novo mundo. 

 

Voltando ao riso presente em Tutaméia e ressaltando como um dos textos 

paradigmáticos do humor rosiano o conto de Melim-Meloso, tem-se através do 

personagem principal, em analogia aos personagens rabelaisianos, uma lição de 

aprendizagem da arte do bem viver, expressa através da virtude de transformar o fel 

em mel, de ouvir não e saber que é sim, de transformar o sofrer em gozo, pois, 
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“sofrer, até, ele sofria tão garboso, que lho invejavam. Sofria só sorrisos”. (ROSA, 

1985, p. 108). 

Adotando o foco assumido pelo narrador, sob um viés obliquo, atravessado, 

típico do olhar poético, Melim apresenta-se como o outro, como uma espécie de 

herói épico de nossos sertões, um cavaleiro viajante, um andarilho, que no 

imaginário popular simboliza um homem sábio, que sabe das coisas, pois, quem 

viaja, tem muito o que contar. Não é por acaso que Rosa, através da voz narrativa, 

sugere que se dê continuidade à estória de Melim-Meloso, pois, à maneira dos 

heróis míticos, dos contos maravilhosos, ele reveste-se do papel de um peregrino, 

de um ser em contínua errância, em que, 

 

a peregrinação é caminhada, mas ao mesmo tempo representação mental, 
deslocamento menos no espaço comum do que num espaço-tempo 
específico, simultaneamente perigoso e sacro, metáfora ritualizada da 
condição de criatura [...] As comoções que dessa forma ativam e movem o 
mundo são mais do que um marulhar contínuo, são uma inquietude para 
com o universo, para consigo, para com Deus mesmo. (ZUMTHOR, 1993, p. 
93). 

 

Melim-Meloso é a própria personificação do homem em travessia, é a própria 

humanidade do ser, é o riso do cômico absoluto, grotesco, em meio ao sofrimento, à 

dor, porém transformado em alegria de viver, em celebração cósmica com o mundo, 

pois, “salvava-o sua incompetência de tristeza”. (ROSA, 1985, p. 108). E é esta 

disposição de viver intensamente o prazer atravessado pelas dores da vida, que faz 

de Melim um ser pleno, essencialmente humano, inteiro na sua própria tragédia, 

quando, 

 

vai, pois, por qual-o-quê, quiseram vingar-se dele, disso. Os sujeitos que lhe 
tinham comprado os cavalos, compareceram na saída, para o afligir, cada 
qual montado no agora seu. Mas Melim-Meloso se riu, de por a cabeça para 
trás. Conforme pensou, tão forma lhes falou: - O que vejo, na verdade, é 
que estes cavalos formosos continuam sendo meus. Por prova, é que vocês 
tiveram de trazer todos eles, para os meus olhos! (ROSA, 1985, pp. 108-
109). 

 

E é este homem como verdadeira medida de todas as coisas, os Melim-

Melosos da vida, a exemplo de outros personagens de Tutaméia como Jó Joaquim, 

Romão, Flausina, os três vaqueiros lustrosos, e os personagens de Zingaresca, 

que os fazem porta-vozes da concepção humana enquanto totalidade, de um 

homem integrado ao cosmos, de um homem que ri, porque “ne pas savoir rir... voilá, 
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sans doute, um signe très vilain”4. Na verdade, esta concepção pode traduzir-se 

como um jeito rabelaisiano de ser, pois, segundo Martin-Dupont (pp. 158-166), 

 

Rabelais veut l‟homme tout entier, l‟homme complet, cerveau, coeur et 
ventre invisiblement unis, l‟homme vivant avec ses instincts, ses passions, 
ses virtus et ses vices […] Rabelais avait compris qu‟il faut de l‟animalité 
pour faire de l‟ideál. “L‟homme n‟est ni ange ni bête” a dit Pascal. Singulier 
rapprochement, on en conviendra, et inattendu: le philosophe de port-royal 
donnent raison au pantagruélisme […] Rabelais s‟est bien gardé de tomber 
dans cette erreur. Il observe l‟homme dans ses acts, dans son oeuvre, dans 
ses manifestations extérieures, dans l‟histoire, hors de chez lui pour ainsi 
dire. Son homme n‟est point dans un endroit particulier de son livre, il est 
partout, il s‟appelle en même tempes Gargantua, Pantagruel, Panurge: Il est 
dans ces moines tour à tour ridicules et méprisables, et cependant 
humaines; amalgame de défauts et de qualités, de vices et de vertus

5
. 

 

Vislumbrando o princípio do realismo grotesco que floresceu de uma forma 

genuína na cultura popular da Idade Média e do qual François Rabelais é o principal 

porta-voz, detecta-se no perfil de Melim-Meloso enquanto personagem de um dos 

contos emblemáticos do riso em Tutaméia, a essência desta plenitude humana de 

ser e que ainda tem reflexos remotos no imaginário sertanejo, de um homem que é 

santo e ao mesmo tempo pecador, que é sério e ao mesmo tempo todo risos, que 

vive a vida em seu devir, numa perspectiva de futuro, de acontecimento, de estar 

aberto para o mundo, para o que der e vier. 

Em confluência com este espírito de abertura para as volutas da vida, Melim 

simboliza a figura do homo viator, do andarilho, que ousa transcender as fronteiras 

entre a vida e a morte, entre o ser e o não-ser, pois sabia que “era sujeito a morrer; 

por isso, queria antes dar uma vista no mundo, achar a forma de seu pé”. (ROSA, 

1985, p. 109). Melim pressupõe a própria condição do ser em passagem, em 

trânsito, do homem em estado contínuo de migração, de movência, um traço/rastro 

essencialmente medieval/barroco, uma vez que, 

 

                                                             
1 Não saber rir... eis, sem dúvida, um mau sinal. (Tradução Nossa). Notas em manuscrito de autoria de 
Esmeraldo Siqueira, constantes nas margens do livro François Rabelais, de N. Martin-Dupont. 
2
 Rabelais quer o homem inteiro, o homem completo, cérebro, coração e ventre invisivelmente unidos, o 

homem vivendo com seus instintos, suas paixões, suas virtudes e seus vícios [...] Rabelais compreendeu que se 
faz preciso a animalidade para fazer o ideal. “O homem não é anjo nem besta” disse Pascal. Singular 
aproximação, é adequada, e inesperada: o filósofo da realeza dando razão ao pantagruelismo [...] Rabelais se 
resguardou de cair em certo erro. Ele observa o homem em seus atos, em sua obra, em suas manifestações 
exteriores, na história, fora de sua própria casa, por assim dizer. Seu homem não está num lugar particular de 
seu livro, ele está em toda parte, ele se chama ao mesmo tempo Gargantua, Pantagruel, Panurge: Ele está 
nesses religiosos, por um lado ridículos e desprezíveis, e, no entanto humanos; amálgama de defeitos e de 
qualidades, de vícios e de virtudes. (Tradução Nossa). 

1 

5 

5 

4 
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a imagem do peregrino está geminada a outras imagens barrocas que 
indicam movimento, trânsito, peripécia, instabilidade. É assim que, saindo 
do sentido místico e mágico, o peregrino chega a ter sentido social, na 
figura do personagem pícaro, que nessa época ganha consistência [...] Ele 
não tem lugar, é um deslocado. Uma displaced person, como se diz na 
literatura de língua inglesa, um excluído, conforme a retórica social de 
nossos dias. Exerce todas as profissões e não tem nenhuma [...] Em termos 
de teoria da carnavalização, é aquilo que denominamos como um coringa, 
um indivíduo ágil e perplexo no xadrez de possibilidades, agindo no labirinto 
do dia-a-dia. (SANT‟ANNA, 2000, p. 67). 

 

Analisando Melim-Meloso à luz do realismo grotesco, tem-se esta idéia de 

totalidade do ser permeada pela incompletude, pelo inacabamento, pela movência 

das coisas, através da manifestação do baixo material e corporal, cuja fisicalidade 

natural do corpo através de seus orifícios, apontam para uma ligação visceral com a 

terra, com a mãe-natureza, em que tudo se rebaixa, em que “o riso degrada e 

materializa”. (BAKHTIN, 2002, p. 18). 

E era uma fé profunda em si mesmo e na natureza que fazia com que Melim-

Meloso enfrentasse todas as adversidades, a exemplo de uma lição hilariante dada 

a seus inimigos, quando estes lhe exibiram de uma forma acintosamente 

humilhante, os sete cavalos que havia perdido como pagamento de dívidas de seu 

padrasto. Foi quando em resposta a esta situação, Melim-Meloso trouxe uma égua 

reluzente, em pleno cio, colocando-a na frente dos cavalos e respectivos cavaleiros. 

A partir daí, 

 

relinchou-se! Aí–que Melim-Meloso soltou de embora a égua: aqueles 
pulavam e escoiceavam, rasgalhando rinchos, mordendo o ar, e assim 
desembestaram os cavalos equivocados. Jogaram seus cavaleiros no chão. 
Só ficou em sela o João Vero, no preto. Os outros se estragaram um 
bocado, até um, o pior, o Cantanha, se machucou bastante. Melim-Meloso 
sorriu atencioso. Virou-se para o João Vero, lhe disse: - Você se vê: que 
parece mestre cavaleiro! (ROSA, 1985, p. 109). 

 

Em vista do caos suscitado, infere-se em nome do riso destronador que rege 

o baixo material e corporal enquanto elemento próprio do realismo grotesco, que 

Melim operou uma transformação no fluxo de sua vida e de outros que gravitavam 

em sua volta, fazendo valer uma nova ordem, em que a manipulação risível do cio 

de uma égua, fez punir os inimigos e encontrar, dentre estes, um novo amigo, o 

João Vero, que “de repente, se determinou: ofereceu que cedia desde já o preto a 

Melim-Meloso, para ele pagar indenizado, quando possível” [...] (ROSA, 1985, p. 

109). Assim sendo, faz-se perceptível a visão de mundo que está por trás deste 
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princípio, em que o baixo material e corporal encontra-se associado ao riso festivo, à 

glutonaria, ao sexo, aos órgãos genitais e excretores, à figura do demônio, à noite, à 

escuridão, tendo como elemento sígnico a cor negra, o reino do inferno, o qual, no 

entanto, segundo a perspectiva carnavalesca da cultura cômica popular na Idade 

Média, não se encontra dissociado das esferas tidas como mais nobres, tal como 

ocorre na desvinculação contemporânea entre o alto e o baixo, entre o oficial e o 

popular, entre o sagrado e o profano. 

Bakhtin (2001, pp. 18-19), diz que, à época de Rabelais, 

 

no realismo grotesco, a degradação do sublime não tem um caráter formal 
ou relativo. O "alto" e o "baixo" possuem aí um sentido absoluto e 
rigorosamente topográfico. O "alto" é o céu; o "baixo" é a terra; a terra é o 
princípio de absorção (o túmulo, o ventre) e ao mesmo tempo de 
nascimento e ressurreição (o seio materno). Este é o valor topográfico do 
alto e do baixo no seu aspecto cósmico [...] Degradar significa entrar em 
comunhão com a vida da parte inferior do corpo, a do ventre e dos órgãos 
genitais, e portanto com atos como o coito, a concepção, a gravidez, o 
parto, a absorção de alimentos e a satisfação das necessidades naturais. A 
degradação como o túmulo corporal para dar lugar a um novo nascimento. 
E por isso não tem somente um valor destrutivo, negativo, mas também um 
positivo, regenerador: é ambivalente. 

 

Inserindo-se nesta ambivalente degradação regeneradora entre o alto e o 

baixo, entre o que é considerado pela tradição moral como dignificante e não-

dignificante, tem-se em outros contos de Tutaméia, ao lado de Melim, vários 

exemplos de personagens que resvalam entre estes extremos, culminando numa 

leitura que os isenta de um julgamento moral. E entre os aspectos que contribuem 

para tornar os crimes cometidos por estes personagens sem castigo, encontra-se a 

alegria de viver, o júbilo, a celebração, o banquete, enfim, as várias expressões de 

um avesso libertário que faz pulular novos significantes, segundo a estética rosiana, 

cujo caráter dinâmico e baralhador evoca pontos de afinidade com a cosmogonia 

rabelaisiana, pois que esta, 

 
toca de muito perto ao leitor contemporâneo, atento como estamos à 
sobrevivência desses discursos subversivos, que nos falam da capacidade 
de regeneração de um mundo destroçado. Rabelais constituiria, assim, um 
exemplo privilegiado dessa “prodigiosa riqueza de manifestações variadas e 
divergentes, [que] presta-se de maneira excepcional, neste caso, como uma 
lição sobre a vitalidade incontrolável da cultura humana, quando 
atravessada por um sopro ou um anseio geral de liberdade”. (VIEIRA, 1986, 
p. 31). 

 



160 
 

 
 

E é atravessada por este sopro de liberdade que Flausina, personagem 

principal de Esses Lopes, mata quatro homens ao longo de sua trajetória de mulher 

explorada pelo domínio patriarcal, usando de requintes máximos de sutileza e 

disfarce através do poder feminino do baixo material e corporal, cuja alegria gozosa 

mata o último deles através de um contínuo banquete de comida e sexo – 

“Sorocabano Lopes, velhoco, o das fortes propriedades [...] dava a eles gordas, 

temperadas comidas, e sem descanso agradadas horas – o sujeito chupado de 

amores, de chuchurro.” (ROSA, 1985, p. 58). 

Enquanto personagens envolvidos em um banquete sexual, o que remete à 

prevalência do baixo material, tem-se, também, Jó Joaquim e Livíria, Rivília ou 

Irlívia, do conto Desenredo, cuja mulher mostra um apetite sexual voraz, 

inimaginável, pois que, Jó Joaquim “imaginara-a jamais a ter o pé em três estribos” 

[...] (ROSA, 1985, p. 47). O narrador, usando o recurso lingüístico da metonímia, 

insinua que a mulher cavalga sexualmente junto a três homens – “o pé em três 

estribos”, (ROSA, 1985, p. 47) o que culmina em um banquete às avessas, através 

da tragédia do marido ter matado um dos amantes, com o qual flagrara a mulher em 

plena atividade sexual. Compondo um quadrilátero amoroso, Jó Joaquim, na 

condição do outro amante, duplamente traído, chega ao ápice do sofrimento, “foi 

para o decúbito dorsal, por dores, frios, calores, quiçá lágrimas, devolvido ao barro” 

[...] (ROSA, 1985, p. 47). Isto sugere a própria essência do realismo grotesco 

através de uma relação visceral do corpo com a terra, com a mãe-natureza, em que 

“a terra é o princípio da absorção (o túmulo, o ventre) e ao mesmo tempo de 

nascimento e ressurreição (o seio materno)”. (BAKHTIN, 2001, p. 18). A partir desta 

religação com a natureza, Jó Joaquim sente-se renascido, maternado, ao ponto de 

enfrentar várias adversidades amorosas ante a recorrente infidelidade da mulher, de 

sentir-se disposto a ser feliz, de transformar rabelaisianamente como Melim-Meloso, 

o pesar em prazer, o fel em mel, pois que, “desejava ele, Jó Joaquim, a felicidade – 

idéia inata”. (ROSA, 1985, p. 48). Ao final, contrariando todas as expectativas que 

apontavam para uma tragédia passional, dá-se imprevisivelmente um desenlace 

feliz, em que “Jó Joaquim e Vilíria retomaram-se, e conviveram, convolados, o 

verdadeiro e melhor de sua útil vida”, (ROSA, 1985, p. 49), corporificando, em sua 

essência, o pensamento de que “antes risos que prantos descrever, / sendo certo 

que rir é próprio do homem”. (RABELAIS, 1986, p. 39). 
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Como mais um personagem com um jeito rabelaisiano de ser, tem-se Romão, 

do conto Reminisção, cuja trajetória de vida se passa em buscar a qualquer preço a 

felicidade, em amar incondicionalmente Drá, uma mulher feia, má, demoníaca, e 

que, mesmo na circunstância de tê-lo trocado por outro homem mais moço, aceita-a 

de volta, 

 

empeçonhada, trombuda, feia como os trovões da montanha. Romão 
respeitava-a, sem ralar-se nem mazelar-se, trocando pesares por prazeres, 
fazendo-lhe muita fidelidade. Fez-lhe muita festa. (ROSA, 1985, p. 95). 

 

Ao final, Romão consegue, no seu leito de morte, transformar Drá, aos seus 

olhos moribundos, à imagem e semelhança da Virgem Maria, de beleza e bondade 

resplandecente, “futuramente... o rosto de NheMaria”. (ROSA, 1985, p. 95). 

Na verdade, esta dualidade entre o profano e o sagrado, entre uma mulher 

má que se transforma em uma santa, por meio de uma atitude sublimatória, 

transcendente, cuja finalidade última pressupõe a felicidade, o prazer, tem raízes na 

visão rabelaisiana de mundo, fundante de nossa consciência moderna, em que,  

 

deve haver nela um espaço equivalente para a fantasia, a angústia, o 
desejo, a vontade, a sensação e o medo também. Acrescentaríamos 
apenas: e para a alegria. (VIEIRA, 1986, p. 32). 

 

Na condição de uma apologia ao riso do homo ludens, enquanto elemento 

de libertação da palavra, de transgressão de fronteiras, tem-se os três vaqueiros 

lustrosos do conto Os três homens e o boi, em que a estória criada em torno de um 

boi, o Boi Mongoavo, permeada pelo lúdico, pelo prazer evocativo de 

reminiscências infantis, atuava como um antídoto contra a dor e a tristeza dos 

vaqueiros, sobretudo ante as circunstâncias da velhice e da morte, e cujo riso se 

mostrava a favor da integridade ambivalente da vida, do inacabado. Daí que, a 

estória jocosa dos três vaqueiros, convertida em uma cantiga de cordel pelo 

imaginário popular, recuperada pelo velho Nhoé ante a iminência de sua morte, 

figura como um jeito rabelaisiano de ser, em que se define, à maneira da filosofia 

renascentista, 

 

o riso como um princípio universal de concepção do mundo, que assegura a 
cura e o renascimento, estreitamente relacionado aos problemas filosóficos 
mais importantes, isto é, à maneira de “aprender a bem morrer e bem viver” 
[...]. (BAKHTIN, 2002, p. 60). 
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Por fim, figurando como um gran finale das narrativas de Tutaméia, em que 

variados personagens típicos da cultura popular encontram-se num espaço 

equivalente a uma praça pública, destaca-se Zingaresca, cuja percepção 

carnavalesca do mundo pelo riso tem como substrato o realismo grotesco, do qual 

Rabelais é o principal porta-voz, em que “o princípio material e corporal é o princípio 

da festa, do banquete, da alegria, da „festança‟”. (BAKHTIN, 2002, p. 17). 

Em torno deste caráter alegre e festivo da vida, juntam-se personagens como 

ciganos, um padre beberrão, um guia de cego/anão e aleijado, um cego carregando 

uma cruz e outros tipos afins, que, à semelhança da natureza andarilha de Melim-

Meloso, passam a noite em uma fazenda, em meio a um banquete, a uma 

verdadeira orgia dionisíaca, em que uns e outros bebem, comem, cantam, dançam, 

fornicam, em completa harmonia com a natureza, em que, 

 

tudo vêm ver, às máscaras pacíficas, caminhando muito sutilmente, um 
solta grito de gralha; senão o rãzoar, socó, coruja, entes do brejo, de ocos, 
o ror do orvalho da aurora. (ROSA, 1985, p. 211). 

 

Por sua vez, enquanto manifestação da lógica do baixo material e corporal, 

ambivalente, presente na visão carnavalesca do mundo, os personagens de 

Zingaresca evocam de certa forma os personagens de Rabelais, segundo a 

concepção da vida em Gargantua, pois que: 

 

a alegria de viver, o contato com o mundo, o prazer das atividades 
relacionadas com a nutrição, a bebida e o sexo, continuam a fazer parte 
desse mundo novo, só que eles aparecem às claras, sem temor, ao 
contrário do que se critica no mundo velho, ou seja, a sua hipocrisia. 
(VIEIRA, 1986, p. 24). 

 

Em sintonia com o princípio do redemoinho baralhador de Rabelais, que 

mistura as mais diversas facetas do fazer literário, através da linguagem 

carnavalesca do riso, Guimarães Rosa mostra uma verdadeira inversão entre o alto 

e o baixo, entre o sublime e o profano, a exemplo do padre beberrão que recebe 

dinheiro dos ciganos para benzer uma árvore-túmulo e rouba a cruz do cego, em 

cujo interior, este portava disfarçadamente o lucro de suas esmolas. Por outro lado, 

consoante um espírito de movência, de incompletude, de inacabamento próprio da 

estética grotesca, os personagens de Zingaresca têm seus pecados redimidos pelo 
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poder ambivalente do riso, pois, segundo o preto Mozart, “– só assim o povo tem 

divertimento”. (ROSA, 1985, p. 212). 

Na verdade, a estética rosiana traduz a quintessência do humano, enquanto 

uma condição que remete a uma ambivalência, a uma dualidade constante, à idéia 

do homem em contínua travessia, em verdadeiro estado de errância. Daí que, 

preservadas as devidas nuances, mantém com a estética de Rabelais pontos de 

convergência, uma vez que, segundo Bakhtin, 

 

sua verdadeira natureza é a expressão da plenitude contraditória e dual da 
vida, que contém a negação e a destruição (morte do antigo) consideradas 
como uma fase indispensável, inseparável da afirmação, do nascimento de 
algo novo e melhor. (2002, p. 54). 

 

Projetando a questão da estética do realismo grotesco sobre a vida cotidiana, 

percebe-se que, na contemporaneidade, o baixo material e corporal perdeu este 

caráter regenerador, a exemplo do riso festivo que foi substituído ao longo dos 

últimos séculos pelo humor em suas formas reduzidas, como a sátira, a ironia e 

outras formas consideradas simples. Não obstante, ainda se observam alguns 

resquícios de um jeito rabelaisiano de ser entre os moradores mais antigos do 

sertão, que ainda, hoje, mantêm uma certa relação de intimidade com a natureza, 

que cultivam, ainda, a simples alegria, o riso inteiro, o prazer da abundância à mesa, 

o prazer de beber, de comer, em meio à contação de causos em torno de temas 

escatológicos, onde o riso ainda assume em alguns momentos, a forma de uma 

ensurdecedora gargalhada renascentista. 

Voltando mais uma vez a Melim-Meloso, nada mais rabelaisiano do que seu 

jeito de ser, pois, segundo o narrador, (ROSA, 1985, p. 107), 

 

Diz assim: Melim-Meloso 
Ouve “não”, sabe que é “sim”: 
O sofrer vigia o gozo, 
Mas o gozo não tem fim. 

 

Concluindo, pode-se dizer que a estória de Melim-Meloso, tal como outras 

que se mostram afins, traz a mensagem medieval-renascentista de que é possível 

viver, de que é possível transformar a lágrima em riso, a dor em prazer, a tristeza em 

alegria, enfim, de tomar o partido do gozo, de incorporar visceralmente a bênção do 

mundo cósmico de Deus te faça feliz, pois que,  
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“vivez joyeux” c‟est um commandement. Ces mots se trouvent imprimés em 
gros caractéres en tête de l‟édition du Gargantua de 1535; et le Pantagruel 
se ferme sur cet adieu: “Allez, amis, em gaité d‟esprit! C‟est l‟abrégé de 
toute la sagesse du livre et le fondement de ce que Rabelais appelle “la foi 
profonde”

6
. (MARTIN-DUPONT, --, 167). 

 

Por último, voltando, ainda, a Melim-Meloso, vislumbra-se a seguinte 

reflexão, distinta de outras passagens do presente estudo: Melim se apresenta tão 

próximo da gargalhada, do riso rabelaisiano, quanto do chiste, do riso oblíquo, 

atravessado pelo jogo múltiplo da palavra. E mais uma vez, há o reportar-se à 

questão de que o riso de Melim, talvez seja tão ou mais sério do que outras formas 

reduzidas de humor, pois rir à maneira deste personagem é tal como “rir das 

situações sociais reais do poder, do sério, do trágico, de si mesmo, a partir de um 

lugar devoluto: o vão da estrada, o espaço aberto da ficção”. (MORAIS, 2004, p. 

104). 

Por fim, falando através de um jeito rabelaisiano de ser, 

 
agora, meus amores diverti-vos e lede alegremente o resto para satisfação 
do corpo e em proveito dos rins. Mas, escutai, pedaços de asno (a úlcera 
vos corroa!): lembrai-vos de beber também a minha saúde, que a isso vos 
provocarei em seguida. (RABELAIS, 1986, p. 45). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 “Viva feliz” é uma ordem. Estas palavras se acham impressas em grossos caracteres no alto da edição de 

Gargantua de 1535; e o Pantagruel se despede com este adeus: “Vamos, amigos, em alegria de espírito! É a 
síntese de toda a sabedoria do livro e o fundamento disto que Rabelais chama de “a fé profunda”. (Tradução 
Nossa). 

6 
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Tenho cometimentos de extrema ousadia: 
Insisto em exibir de graça a alegria 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Sobre a temática gozosa do riso, salta aos olhos a visão sedimentada ao 

longo dos últimos séculos, de que, muito riso é sinal de pouco siso. Na verdade, 

até hoje vigora o preconceito de que o riso, a gargalhada, é da ordem do 

demoníaco, do descomedimento, da bestialidade, da ausência de um refinamento 

espiritual, manifesto, por conseguinte, nas pessoas que não tiveram um acesso à 

educação do espírito, do intelecto. Daí, associar-se a ousadia à alegria gratuita, 

como se esta fosse um atentado à norma, à moral vigente. 

Assim sendo, este ponto de vista reflete um pensamento filosófico que se 

insurgiu a partir do século XVII com Descartes, quando o caráter de humanidade, da 

condição humana de ser, passou a ser concebido como um atributo da razão, do 

intelecto, onde a emoção, o sentimento visceral passou a ser visto como sinal de 

animalidade, de natureza selvagem, o que fazia aproximar as pessoas mais simples, 

sem erudição, à condição de seres da natureza, próximos aos animais e longe, 

portanto, da seriedade dos seres beatíficos, detentores de uma humanidade 

considerada superior. 

Em torno deste pensamento cristalizado nos últimos séculos sobre a 

degradação do riso e o coroamento da razão, é que se sobressai a importância, ao 

lado de Tutaméia, de Guimarães Rosa, de teóricos como Freud, Lacan, Bakhtin e 

Paul Zumthor, dentre outros, no sentido de analisar a questão do chiste, da poesia, 

da oralidade e de outras formas que envolvem a primeiridade do ser através de uma 

outra linguagem que adentra nas entrelinhas do código lingüístico via emprego do 

riso, do cômico e de outras formas reduzidas do humor, cuja finalidade última é a 

obtenção de um prazer fugidio, momentâneo, porém entretecido com ilusão e arte. 

Em geral, estas categorias especiais de comunicação intersubjetiva, 

expressas através do chiste, da poesia e da oralidade, encontram-se inscritas num 

plano de equivalência sígnica, sobretudo no que diz respeito ao fato de usarem uma 

linguagem em que se prioriza o deslizamento do jogo, da brincadeira, do 

significante, dando margem a um potencial de invenção, de descoberta, de ousadia 
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e instaurando, assim, a premissa do não já e ainda não, garantia do fluir de uma 

movente ação de liberdade e prazer de criação. 

Falando especialmente do chiste em Tutaméia, enquanto um recurso detentor 

de uma marca especial de criatividade, pode-se dizer que, em associação à 

oralidade e à poesia, reveste-se da função de um jogo encantatório da linguagem, 

atravessado por uma ambivalência que lhe é peculiar, o que propicia uma explosão 

desmesurada de significados, de leituras várias, segundo um esquema lingüístico de 

o máximo de significado no mínimo de significante. Daí que, é a partir deste 

esquema que o chiste demanda junto ao leitor/receptor de Tutaméia, a vivência de 

um (des)velar de sentidos pelo riso prazeroso da novidade, da surpresa, do 

estranhamento. Isto coloca o outro na condição de um artífice, de um artesão 

penelopiano, que pode tecer uma outra estória, uma outra cena através das 

múltiplas alusões desencadeadas pela voz narrativa, em que uma forma mínima, 

concentrada, tal como a poesia, o chiste e outras manifestações afins, pode dizer 

muito além do sugerido pela palavra, pela aparente transparência dos véus. Em 

vista deste caráter de aparente desordenância, de aparente perplexidade, é que o 

chiste, entremeado pelo poder degradante do riso, traz em si uma espécie de ars 

poética, o que o faz aproximar-se do próprio conceito de transcendência, de 

plenitude que envolve a poesia e a arte de uma maneira geral, uma vez que, a 

própria ambigüidade do linguajar chistoso, induz à criação de diferentes e, muitas 

vezes, desarrazoadas formas de expressão e sentido, “tanto seja porque escancha 

os planos da lógica”. (ROSA, 1985, p. 7). 

Atravessada pelo olhar oblíquo do chiste, do riso, Tutaméia mostra-se 

singular na inventividade de novas palavras, novos usos de antigas expressões, uso 

freqüente de trocadilhos e inversões e outros recursos afins, caracterizando um 

verdadeiro jogo lúdico com a linguagem, cujo atributo define, em sua essência, um 

escritor criativo como Guimarães Rosa, em que o código linguístico por ele 

trabalhado, preservou freudianamente essa relação entre o brincar infantil e a 

criação poética.   

Daí, ante o próprio jogo lúdico, colado à idéia do nonsense, do pouco sentido, 

é que o chiste suscita um desencadear de pensamentos paradoxais, que o aproxima 

de um sistema mágico, não operado pela razão, pela consciência, e cuja 

manifestação do riso faz o sujeito resvalar momentaneamente para um nada que é, 
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ao mesmo tempo, tudo. Num instante abissal de uma tomada inédita de percepção, 

o chiste em Tutaméia faz aflorar novas leituras da realidade, na forma de insólitas 

criações, de imprevisíveis lampejos, configurando à maneira poética, uma reviravolta 

dos signos e a conseqüente tessitura de um novo olhar através de um riso que 

(des)vela. 

Por fim, analisando o conto Melim-Meloso à luz do entrecruzamento de 

múltiplas vozes que caracterizam a essência do chiste, e, adentrando na insinuação 

feita pelo narrador de encompridar esta estória – “ora vez, ali se deram várias 

coisas, ele com elas. Porém, são para outra narração; convém que sejam” – (ROSA, 

1985, p. 110), procedeu-se à incorporação de uma outra voz narrativa, detentora da 

liberdade e prazer de criação, dando continuidade à estória de Melim através da 

contação em versos de cordel, conforme demanda o próprio perfil de errância do 

personagem. Assim sendo, foi adotada preferencialmente uma estética paródica / 

carnavalesca, de fusão de várias narrativas orais, em que se entrelaçam a voz do 

narrador com outras vozes de pessoas do sertão que atuaram enquanto contadores 

de causos e acontecimentos peculiares a sua experiência de vida, a exemplo de 

festas de casamento e outras festas populares, remanescentes da tradição oral 

sertaneja. 

Mais uma vez, seguindo o traço/rastro do narrador, (ROSA, 1985, p. 110), “a 

vida de Melim-Meloso nunca se acaba. Ao que, na voz das violas, segundo o 

seguinte”: 

 

Melim-Meloso: a arte de transformar o fel em mel7 

 

 

Nos tempos que já não sei 

Das Cantigas de Serão 

No alto de uma serra 

Vivia João Barandão 

A contar muitas estórias 

De gente do seu sertão. 

 

                                                             
7 Poesia em cordel, de minha própria autoria 
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Pode ser que existiu 

Ou que venha existir 

Mas é fato cogitado 

Que tem Melim por aí 

Montado em seu cavalo 

Fazendo o povo rir. 

 

Desde os nossos avós 

Já se ouvia falar 

De um tal Melim-Meloso 

Não assentando lugar 

Ora, estava em Minas 

Ora lá no Ceará. 

 

Sem tirar prova dos nove 

Nós vamos continuar 

Pois, o grande mestre Rosa 

Nos deu muito que pensar 

Vislumbrando que Melim 

Nunca ia se acabar. 

 

Nosso Melim é do tipo 

Que topa qualquer parada 

Não existe tempo ruim 

Vive a dar gargalhada 

Transforma o fel em mel 

Se livra de emboscada. 
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Homem de poucas palavras 

Imagem da concisão  

Seu partido é do gozo 

Enfrenta toda questão 

Transmuta o não em sim 

O erro lhe é lição. 

 

Passeando nossa vista 

Pelos causos do sertão  

Achamos Melim-Meloso 

De nossos heróis, irmão  

Se arranchando na casa 

Do vaqueiro Elesbão. 

 

Numa noite de friagem 

Fazendo o queixo bater 

Uma fogueira se fez 

Com gravetos acender 

E Elesbão muito triste 

Dava pena de se ver. 

 

Melim-Meloso ao ver 

O vaqueiro hesitante  

Perguntou em voz macia 

No mais certeiro instante: 

Irmão, se mal lhe pergunte 

Porque tão triste semblante? 
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Elesbão falou baixinho 

E com grande comoção: 

Estou sendo obrigado 

Cá dentro do meu oitão  

A dar um grande forró 

Pra um negro da região. 

 

E o negro era temido 

Pelo povo do lugar 

Ficando todo pelado 

Com as moças a dançar 

Tinha parte com o cão 

O tal riso de esgar. 

 

Melim-Meloso falou 

Na bucha, de espoleta: 

Prepare um bom clister 

Com pimenta malagueta 

Que eu deixo esse cabra 

Pulando feito perneta. 

 

No outro dia, Melim 

Encontrou no tal lugar 

Sete camaradas seus 

Seo Tau, Santelmo, Dandrá 

Cristomiro e João Vero 

Montalvões, um outro lá. 
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Quando a lua saiu 

Por trás do algodoal 

Despontou o tal do negro 

Com um bando sem igual 

Cantanha, Reumundo Bode 

Alcatruz e Cagamal. 

 

Com pouco tempo, depois 

Raiou o forrobodó 

O tocador a cantar 

O negro a levantar pó 

E as moças assustadas 

Com cara de fazer dó. 

 

No calor da cantoria 

O negro todo a suar 

Tirou calça e camisa 

Corpo nu a rebolar 

A boca escancarada 

A Melim foi perguntar. 

 

Compadre, o senhor já viu 

Onde é o fim do mundo? 

Ao que Melim respondeu: 

Não, mas pode ir a fundo 

Que eu sou todo ouvidos 

Igualzinho vagabundo. 
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O negro pôs-se a rir  

Com a cabeça pra trás  

Levantou muito a perna  

Soltou um peido voraz  

Infestando o oitão  

Fez fugir o capataz.  

 

Melim-Meloso sorriu  

Como se não fosse nada  

Combinou com os amigos  

Armar uma emboscada 

E disse para o tal negro  

Eu gostei da peidorrada. 

 

O negro, muito do ancho  

Começou a rebolar  

E num devido momento  

A perna fez levantar  

E, nesse instante, Melim  

O clister lhe fez socar. 

 

De Melim, os camaradas  

Usaram a ocasião  

Amarraram os comparsas  

Do tal negro fanfarrão  

E este, pulando, doido,  

Com o cu feito tição.  
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Nessa hora, o Melim  

Ao negro fez perguntar:  

E aí, meu camarada  

Que achou desse lugar?  

Ao que ele respondeu  

Chorando a soluçar.  

 

Por favor, me dê um jeito  

Desse ardor acabar  

Eu já fui no fim do mundo  

E de lá quero voltar 

Eu prometo que agora 

Viro santo de altar. 

 

Melim-Meloso com pena  

Do negro em desvario  

Combinou com Elesbão  

Pra lhe dar um alivio 

E mandá-lo em seguida 

Para a beira do rio.  

 

Dirigiu-se à cozinha  

O camarada Dandrá  

Graxa e pena de ganso  

Veio trazendo de lá  

Pro negro untar o cu  

Que estava como fuá.  
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Após essa empreitada  

Todos foram se deitar  

E Melim-Meloso ficou  

Na rede a balançar  

Esperando outro dia  

Pra sua vida tocar.  

 

Melim despediu-se de todos  

Após o ar matinal 

Em seu cavalo preto 

Correu pelo areal  

Sacudindo a cabeleira  

Como um príncipe real.  

 

No meio dessas andanças 

Aportou no Ceará 

Chegando numa fazenda 

Pediu pra se arranchar 

A casa toda em festa 

Pra uma noiva casar. 

 

O pai da moça tão triste 

A Melim veio falar  

Que o mote da tristeza 

Era um negro do lugar 

Que bulia com as moças 

Que estavam pra casar. 
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Melim então assuntou: 

O caso vou resolver. 

Toque a festa à vontade 

Terei o maior prazer 

De dar um jeito no cabra 

Uma lição pra valer. 

 

Na festa do casamento 

Antes do negro apear 

Melim soltou uma égua 

No cio, a coicear 

Fez o cavalo correr 

O cavaleiro tombar. 

 

O Mestre Guimarães Rosa 

Nos deu autorização 

A contar outras estórias  

De Melim pelo sertão  

Homem de corpo fechado 

Montado em seu alazão. 

Entrou pela perna do pinto 

Saiu pela perna do pato 

Rei, meu senhor mandou dizer 

Que você contasse mais quatro... 
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