
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

DOUTORADO EM LITERATURA COMPARADA 

 

 

 

MARIA GUADALUPE SEGUNDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SER-TÃO DE BURITI: “o corpo de noturno rumor” 

(A poética de Guimarães Rosa e o pensamento literário contemporâneo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2016 



 
 

MARIA GUADALUPE SEGUNDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SER-TÃO DE BURITI: “o corpo de noturno rumor” 

(A poética de Guimarães Rosa e o pensamento literário contemporâneo) 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Estudos da Linguagem, como 
exigência final para a obtenção do título de 
Doutora em Literatura Comparada, pelo Depar-
tamento de Letras, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte.  
 
Orientadora: Profa. Dra. Ilza Matias de Sousa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede 

Catalogação da Publicação na Fonte 

Segunda, Maria Guadalupe. 

 Ser-tão de Buriti: o corpo de noturno rumor / Maria Guadalupe Segunda. - Natal, RN, 2016. 

 213 f. : il. 

 

 Orientadora: Prof.ª Dr.ª Ilza Matias de Sousa. 

 

 Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.    Centro de Ciências 
Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. 

 

 1. Narrativa rizomática - Tese. Imagem-tempo - Tese. 2. Escritura rosiana - Tese. 3. Mito-
poiesis - Tese. Teatralidade - Tese. I. Sousa, Ilza Matias de. II. Título. 

 

RN/UF/BCZM                                            CDU 82.09-027.541 

 



 
 

MARIA GUADALUPE SEGUNDA 

 

 

SER-TÃO DE BURITI: “o corpo de noturno rumor” 

(A poética de Guimarães Rosa e o pensamento literário contemporâneo) 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Estudos da Linguagem, como 
exigência final para a obtenção do título de 
Doutora em Literatura Comparada, pelo De-
partamento de Letras da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte.  
 
Orientadora: Profa. Dra. Ilza Matias de Sou-
sa 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________________ 
Profa. Dra. Ilza Matias de Sousa – Orientadora 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Márcio Venício Barbosa 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 
 

_____________________________________________ 
Profa. Dra. Marta Aparecida Garcia Gonçalves 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Raimundo Leontino Leite Gondim Filho 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Raimundo Nonato Gurgel Soares 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
 
 

NATAL/RN 
2016



 
 

IN MEMORIAM 
 
 

Aos mortos, que hoje habitam minhas lembranças e reminiscências, homena-

geio, em especial, Austregecilio Cruz e Tereza Araújo Cruz, meus pais, por tudo o que 

eles contribuíram na construção de minha trajetória existencial. Esta tese encontra-se 

atravessada pelo desejo deles, de me verem como uma pessoa em intimidade com as 

letras, com a escrita.  

Reverencio meu pai, que na minha infância me dava como presente, livros de es-

tórias, despertando em mim o gosto pela leitura. Seu poema a voz do galo, entretecido 

como projeção do medo ancestral do viajor ante as miragens fantasmáticas das noites 

do sertão, foi o motivo maior de inspiração para escolha da obra Buriti, de Guimarães 

Rosa, como meu objeto de estudo acadêmico. 

Reverencio minha mãe, uma mulher não detentora da palavra escrita, no entan-

to, com o conhecimento mínimo que tinha da antiga carta de ABC, me fez adentrar no 

encanto de juntar as primeiras palavras entre os cheiros e sabores da cozinha de nos-

sa casa no sertão de Florânia/RN, em meio ao fazer artesanal das refeições da família. 

Possuía, também, o dom da oralidade, de contar causos e estórias de trancoso, mo-

vendo em mim o desejo pela arte de fabular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

À minha querida orientadora, Dra. Ilza Matias de Sousa, pelo carinho, paciência 

e compreensão ante minhas perdas pessoais, vividas durante o processo de doutora-

mento, e, em especial, pela competente e generosa orientação acadêmica, partilhada 

comigo ao longo desses cinco anos de trabalho; 

Aos professores integrantes da banca examinadora, por aceitarem, carinhosa-

mente, participar da arguição desta tese; 

Aos meus irmãos, Glória, Zito, Gildo e João Carlos, pelo convívio fraternal e pelo 

compartilhar das tristezas e alegrais da vida; 

Aos designers gráficos, Brito e Silva e Socorro Oliveira, pela composição artística 

da capa da tese, dada generosamente como presente; 

À fotógrafa, Cristina Acafe, pela cessão das fotos para composição da capa e pe-

la realização de sua mostra fotográfica como ‗auxílio luxuoso‘ à apresentação da tese 

Ser-tão de Buriti: ―o corpo de noturno rumor‖; 

A Manoel Moura, digitador, pela solicitude e paciência; 

A Marise Lemos, pelo carinho e competente revisão normativa do texto; 

A Edinildo Emídio, pela amizade, por tantos trabalhos feitos em parceria e, em 

especial, por ter prontamente me acolhido, numa situação extrema, ao redigitar a ver-

são final desta tese; 

A Nelson Rebouças, que tem o dom especial de agregar, cuja amizade ao longo 

desses últimos quinze anos, me fez ampliar o círculo de contatos e conhecimentos em 

torno dos que habitam a terceira margem, o fazer artístico enquanto sentido de liberda-

de, de transgressão de fronteiras, e também, lugar da fruição e do lúdico; 

Aos amigos Aldair Rodrigues, Almezira Cunha, Aparecida da Silva, Berenice Pin-

to, Célia Ribeiro, Eliane Silveira, Evaldo Gondim, Iraci Beserra, Israel de Carvalho, Ivan 

Ribeiro, Ivany de Lima, Laura Gonçalves, Rosa Alves, Rosângele Vieira, Samuel Lima, 

dentre tantos outros, que me transmitiram uma força especial em alguns momentos 

muito difíceis desta minha travessia. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA DA NOITE 
 
 

Ao longo de diversas gerações 
os homens erigiram a noite. 
Em seu começo era cegueira e sonho 
e espinhos que laceram o pé desnudo 
e o temor dos lobos. 
[...] Agora a sentimos inesgotável  
como um antigo vinho 
e ninguém pode contemplá-la sem vertigem 
e o tempo a impregnou de eternidade. 
O pensar que não existiria 
sem esses tênues instrumentos, os olhos. 

Jorge Luis Borges 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A VOZ DO GALO() 
 
 
Noite alta, o solitário viajante 
Nas ermas estradas pela solidão afora 
Almas penadas, lobisomens e caiporas 
Julga encontrá-los, ali, a cada instante. 
 
Eis que aparece um ramalhudo arbusto 
Que viceja à beira da estrada 
Quando a noite se apresenta enluarada 
Deixa-o inerte, tolhido pelo susto. 
 
É um fantasma! Pensa inconsciente… 
Quando ouve, por milagre, de repente  
A voz mágica do galo na amplidão. 
 
Recobra o ânimo e caminha com alegria 
Aquela voz é o bálsamo que alivia 
Os temores que lhe invadem o coração. 
 

                                                
 Poema de autoria de Austregecílio Cruz, meu pai, escrito há 62 anos, em meio aos fantasmas e delírios 
das noites do alto sertão do Seridó.  



 
 

RESUMO 

 

 

Esta tese tem como objeto de estudo a análise da tessitura ficcional de Buriti, novela de 

Guimarães Rosa, constante da obra Corpo de Baile. Constitui-se como principal refe-

rência o aporte filosófico de Gilles Deleuze e outros teóricos afins, como Mircea Eliade, 

Derrida, Bataille, Félix Guattari, Foucault, Blanchot e Nietzsche, os quais, a exemplo da 

escrita problematizadora de Guimarães Rosa, apresentam como matriz básica do pen-

samento a desterritorialização dos conceitos, das normas, do conhecimento institucio-

nalizado pela estrutura canônica da língua. Em confluência com a perspectiva teórica 

de alteridade vigente nesses autores, Buriti se encontra atravessada por uma estética 

fundamentada na multiplicidade de pontos de vista narrativos, abrindo brechas para 

outras vozes não sacralizadas, nômades, utilizando a polifonia como uma forma de 

transgredir, desestabilizar verdades cristalizadas, pertinentes aos cânones da língua 

pátria. Entretecida por uma vertente poética, de transgressão, a narrativa de Buriti se 

acha especialmente marcada pelos signos do sertão e da noite, os quais apontam ri-

zomaticamente para um sentido de infinitude, de eternidade, de solidão, de vertigens 

ante o abissal, evocando a singularidade de um ser-tão ante a noite, ―o corpo de notur-

no rumor.‖ As noites do sertão em Buriti dão margem à irrupção de um estado de sub-

jetividade, o ser-tão, cuja natureza se mostra como um espaço de comunhão dos di-

versos seres, em que os humanos se colocam no mesmo plano de outros seres vivos, 

configurando um território cósmico de partilha, de fruição entre a dor e o prazer, entre a 

morte e a vida. É a noite que em meio às trevas, à escuridão, revela o ser-tão, o ser em 

suas entranhas, confrontando-se com ele mesmo, com seus rumores internos, que se 

projetam através dos ruídos, dos barulhos da noite amplificados pela vastidão, pelo 

desértico do sertão. ―O sertão é de noite.‖ (ROSA, 1988, p.92). 

 
PALAVRAS-CHAVES: Narrativa rizomática. Escritura rosiana. Imagem-tempo. Mito-
poiesis. Teatralidade. 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This thesis is to analyze the fictional texture of Buriti, novella by Guimarães Rosa, which 

makes part of Corpo do Baile. Gilles Deleuze‘s philosophical background as well as 

similar theorists such as Mircea Eliade, Derrida, Bataille, Foucault, Blanchot and Nie-

tzsche constitute the main reference, as example of Guimarães Rosa‘s problematizing  

writing, since they present as basic element of thought the desterritorialization of con-

cepts, standards and institutionalized knowledge by the dominant literary language. 

Along with the theoretical perspective of current alterity on these authors, Buriti is 

crossed by one aesthetics substantiated with a multiplicity of narrative points of view, 

opening gaps to other non-sacralized, nomadic voices, using polyphony as a way of 

breaking and destabilizing crystallized truths related to the canons of mother tongue. 

Interwoven by a poetic side of transgression, the narrative of Buriti finds especially 

marked by the signs of the backlands and of the night, which rhizomatically point to a 

sense of infinity, eternity, loneliness, vertigo before the abyssal, evoking the singularity 

of a ser-tão before the night, "the body of nocturnal rumor." The nights in the backlands 

in Buriti give rise to the emergence of a state of subjectivity, the ser-tão, whose nature is 

shown as a space of communion of the various beings that humans put on the same 

level of other living beings, setting up a sharing cosmic territory, enjoyment between 

pain and pleasure, between death and life. It is the night in the darkness, the shadows, 

the ser-tão is exposed, the being in his depth, facing himself with his internal rumors, 

which project themselves through the noise, the sound amplified by the vastness of the 

night at the desert backlands. "The backlands is the night." (ROSA, 1988, p.92). 

 
KEYWORDS: Rhizomatic narrative. Guimarães Rosa‘s writing. Time-image. Mythopoi-
esis. Theatricality. 
 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Esta tesis objetiva hacer el análisis de la tesitura ficcional de Buriti, novela corta de 

Guimarães Rosa, que hace parte de la obra Corpo de Baile. La principal referencia teó-

rica es el aporte filosófico de Guilles Deleuze, así como otros teóricos afines, tales co-

mo Mircea Eliade, Derrida, Bataille, Félix Guattari, Foucault, Blanchot e Nietzsche, los 

cuales, como ejemplo de la escritura problematizadora de Guimarães Rosa, presentan 

como matriz básica del pensamiento la desterritorialización de los conceptos, de las 

normas, del conocimiento institucionalizado por la estructura canónica de la lengua. En 

confluencia con la perspectiva teórica de alteridad vigente en esos autores, Buriti se 

encuentra atravesada por una estética fundamentada en la multiplicidad de puntos de 

vista narrativos, abriendo espacios para otras voces no sacralizadas, nómades, utili-

zando la polifonía como una forma de transgredir, desestabilizar verdades cristalizadas, 

pertinentes a los cánones de la lengua patria. Entrelazada por una vertiente poética de 

transgresión, la narrativa de Buriti se encuentra especialmente marcada por los signos 

del sertão y de la noche, los cuales apuntan rizomáticamente para un sentido de infini-

tud, de eternidad, de soledad, de vértigos ante lo abisal, evocando la singularidad de un 

ser-tão ante la noche, ―el cuerpo de nocturno rumor.‖ Las noches del sertão en Buriti 

dan oportunidad a la irrupción de un estado de subjetividad, el ser-tão, cuya naturaleza 

se muestra como un espacio de comunión de los diversos seres, configurando un terri-

torio cósmico de partición, de fruición, entre el dolor y el placer, entre la muerte y la vi-

da. Es la noche que entre las tinieblas, la oscuridad, revela el ser-tão, el ser en sus en-

trañas, confrontándose con él mismo, con sus rumores internos, que se proyectan a 

través de los ruidos de la noche amplificados por la vastedad, por lo desértico del 

sertão. ―El sertão es de noche.” (ROSA, 1988, p. 92). 

  

PALABRAS CLAVE: Narrativa rizomática. Escritura rosiana. Imagen-tiempo. Mitopoie-

sis. Teatralidad.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Sendo o sertão assim – que não se podia conhecer, ido e vindo enorme, 
sem começo, feito um soturno mar, mas que punha à praia o condão de 
inesperadas coisas, conchinhas brancas de se pegarem à mão, e com um 
molhado de sal e sentimentos. 

Guimarães Rosa 

 

 

Guimarães Rosa é, antes de tudo, um artista, que nos assombra, nos fascina 

pela aridez e ao mesmo tempo imensidão de seu objeto de escrita. Sua obra tem 

como um dos principais cenários o sertão, destacando-se como uma rede de signos 

e de múltiplas leituras em torno 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 uma di-

mensão de fora, onde ―o sertão é do tamanho do mundo‖ (ROSA, 1994, p. 59), con-

figurando-se, ao mesmo tempo, como um espaço que remete aos vãos e desvãos 

da humana condição de ser, já que o ―sertão: é dentro da gente.‖ (ROSA, 1994, p. 

235). 

De uma maneira geral, vemos este sertão/ser-tão manifestar-se através da 

obra de Guimarães Rosa por meio de singularidades que se fazem presentes na 

caminhada de vida e morte do homem, a exemplo do profundo silêncio e deserto 

que habitam as grandes distâncias que o homem tem de si mesmo, e indicam o 

desconhecimento das forças de potência que regem o seu modo de ser e estar dian-

te de si mesmo e do mundo. 

Em função das ressonâncias despertadas pelos desertos do sertão, intensifi-

cadas, sobretudo, pela vastidão da noite enquanto uma instância física e ao mesmo 

tempo mitológica, que insinua o próprio pensar labiríntico do humano, foi germinado 

em nós, ao longo desses últimos anos, o desejo de analisar Buriti, de Guimarães 

Rosa. Dentre outros motivos, esta obra nos fez evocar, em especial, reminiscências 

de uma infância entremeada pelo lado telúrico e ao mesmo tempo tenebroso do ser-

tão, em que pavores assomados nas noites embaladas pelo terror das estórias de 

trancoso, eram aliviados com o despertar de um novo dia, cujo lendário popular pre-

nunciava o desaparecimento dos fantasmas e seres sobrenaturais, ante ―a voz má-

gica do galo na amplidão.‖ (CRUZ, 2004, p. 20). Por outro lado, o desejo pela obra 
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foi potencializado, também, pelo estudo de perspectivas filosóficas que suscitam re-

flexões sobre a vida e seus mistérios e a arte como força de criação, operante como 

uma poética delirante, à maneira da visão de Deleuze, que ressalta como fim último 

da literatura, ―pôr em evidência no delírio essa criação de uma saúde, ou essa in-

venção de um povo, isto é, uma possibilidade de vida. Escrever por esse povo que 

falta…‖ (DELEUZE, 1997, p.16). 

Como um dos elementos agenciadores da nossa escolha pelo estudo de Buri-

ti, projeta-se o nosso desejo de também ―escrever por esse povo que falta‖ (DE-

LEUZE, 1997, p. 160), especialmente pelo sertanejo do Seridó, emblematizando-se 

para nós, na figura de nosso pai, um habitante das noites do sertão, que nos idos da 

década de cinquenta, em meio a sua produção de poesia, compôs artesanalmente 

um calendário de todo o século passado, compreendendo desde o ano de 1901 ao 

ano 2000. Como uma das possíveis leituras desse deslizamento de significantes, é 

concebível que o seu debruçar sobre a marcação cronológica do tempo, tenha sido 

uma forma de enfrentar a vastidão das noites do sertão, imprimindo dobras e marcas 

através de um tracejado inscrito em folhas de papel, resultando provavelmente numa 

sensação de alívio ante os delírios e alucinações emanadas de um ―corpo de notur-

no rumor.‖ (ROSA, 1988, p. 92).  

O sertão, ao lado do seu aspecto paradisíaco, encerra em si, também, uma 

dimensão de crueldade, em meio a homens e animais que se devoram, se des-

troem, configurando o caos, passagens de grande terror, pois, na visão rosiana, 

―caminhando, no vau da noite, se chega até na beira do Inferno. As pessoas grandes 

tinham de repente ódio umas das outras. Era preciso rezar o tempo todo, para que 

nada não sucedesse.‖ (ROSA, 1988, p. 125). O sertão de Buriti, assim como outros 

espaços que se inscrevem em tal cartografia, está, portanto, ao lado da vida, mas 

também, como diria Araújo (1992, p. 160), ―igualmente situado na morte: em sua 

manifestação mais aguda, assustadora e misteriosa, no grito dos animais estraça-

lhados no silêncio da noite, na loucura do Chefe Zequiel.‖ 

Por sua vez, esse caos que perpassa o amontoo de sons, de massas infor-

mes, de ruídos estranhos, de percepções delirantes, de vertigens, que se sobressa-

em, sobretudo no espaço fantasmagórico da vastidão noturna do sertão, é possivel-

mente o mesmo caos como força poética de criação que fez Guimarães Rosa cons-

truir o universo de Corpo de Baile, no qual se insere Buriti, na condição de última 

novela das sete que compõem a referida obra. Em carta a Edoardo Bizzarri, seu tra-
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dutor italiano, ao falar sobre o processo de construção de Corpo de Baile, ele diz: 

―[…] o diabo do livro, que, como você vê, também foi um pouco febrilmente tentado 

arrancar de dois caos: um externo, o sertão primitivo e mágico; o outro, eu, o seu 

Guimarães Rosa[…]‖ (ROSA, 2003a, p. 87). 

Considerando a natureza lacunar, do não-dito, da palavra prenhe de sentidos 

ou de sentidos faltantes e não-sentidos que perpassam a narrativa poética de Rosa, 

deu-se esta escrita então intitulada SER-TÃO DE BURITI: ―o corpo de noturno ru-

mor‖, que vislumbra como propósito primeiro, analisar a tessitura ficcional de Buriti à 

luz do pensamento de Gilles Deleuze, Félix Guattari e outros filósofos e teóricos 

afins, tendo em vista que as proposições deleuzianas e guattarianas, como as de 

Deleuze, na sua obra ‗solo‘, convergem de maneira consistente para as experiências 

singulares encontradas no pensamento literário rosiano. Também demandam per-

cepções sobre os sistemas de pensamento, principalmente no que diz respeito à 

concepção da escrita como arte literária e a fabulação do novo. Compartilham de um 

jogo de diferenças na linguagem e na língua canônicas. Trazem discussões des-

construidoras sobre a lógica conceitual, sedimentária, abrindo espaço de rupturas 

sobre a desterritorialização da língua literária em novas línguas que se criam nos 

domínios do idioma pátrio, assumindo uma feição estrangeira dentro do meio deste. 

É o que acontece em Guimarães Rosa ao esteticizar a linguagem do sertão, consi-

derada uma linguagem menor, e criar uma espécie de outra língua feita de saberes 

nômades, que rompem com os modelos da linguística diante das forças poéticas 

que agem nela, confluindo na construção de uma literatura menor, vibrante e inten-

sa, não-linear, nem extensiva.  

Em vista desses pontos de confluência entre o pensamento literário e o filosó-

fico, podemos definir como um dos objetivos desta tese, a evidenciação  de uma es-

crita rosiana vibrantemente poética, pressupondo em suas entrelinhas uma leitura 

filosófica sobre a humana condição, em que o homem é visto como um ser ambiva-

lente, indeterminado, deslizando continuamente entre o bem e o mal, entre o êxtase 

e o terror, e cuja dualidade pulsional, persistindo mesmo com a tendência paradoxal,  

escancara sua trajetória crivada de fissuras, de linhas de fuga, que não cabem em 

nenhum diagnóstico, em nenhuma definição, considerando-se o pensamento aforis-

mático do autor mineiro: "natureza da gente não cabe em nenhuma certeza." (RO-

SA, 1994, p. 433). 

Portanto, o discurso, a língua, a escritura, a linguagem em Buriti dialogam 
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com o campo conceitual ao qual estamos nos referindo, no que diz respeito à con-

cepção de uma língua menor, presente na forma poética, fragmentária, assintática, 

em que a linguagem se manifesta, em que o bem e o mal enquanto expressões do 

humano se projetam na escrita e se coloca além do bem e do mal, nietzschianamen-

te falando, fugindo aos paradigmas de excelência da língua da nação, uma lingua-

gem em múltiplas veredas, múltiplos sertões, que testemunha a "existência de ins-

tâncias discursivas de um ‗outro‘ anônimo, habitante de um lugar instável, não inscri-

to nas fronteiras hegemônicas que circunscrevem as categorias de identidade e na-

ção." (SILVA, 2005b, p. 27). 

Um outro aspecto, a se constituir enquanto um segundo objetivo a nortear a 

concepção desta tese, diz respeito à busca por uma reflexão conceitual deleuzia-

na/guattariana, que nos permita abordar a problemática da singularidade da noite do 

sertão plasmada em um "corpo de noturno rumor" (ROSA, 1988, p. 92), dotado de 

uma linguagem própria, e cujo amontoo de sons provindo da natureza em frenesi, 

figura como um "fazer rumorejar a língua" (BARTHES, 1987, p. 77), ao modo de uma 

língua menor, de um conjunto desordenado de vozes, "longe sub-música." (ROSA, 

1988, p. 92). Este corpo sobressai-se na narrativa de Buriti como uma forma de emi-

tir indícios, sinais, signos, que induzem o homem do sertão à procura de uma com-

preensão de si mesmo, o ser-tão, segundo uma relação de simbiose com a nature-

za: "O certo é que todos ficavam escutando o corpo de noturno rumor, descobrindo 

os seres que o formam. Era uma necessidade." (ROSA, 1988, p. 92). 

Segundo Deleuze e Guattari (1977, p. 41-42), uma língua menor, a exemplo 

da língua literária de Kafka, define-se por ―servir-se do polilinguismo em sua própria 

língua, fazer desta um uso menor ou intensivo, opor o caráter oprimido dessa língua 

a seu caráter opressor [...]‖. Falando ainda sobre os traços marcantes da literatura 

não canônica, considerada menor, Deleuze e Guattari (1977, p. 40) dizem que 

―grande e revolucionário, somente o menor. Odiar toda literatura de mestres. Fasci-

nação de Kafka pelos serviçais e pelos empregados (mesma coisa em Proust quan-

to aos serviçais, quanto à linguagem deles)." Convém refletirmos que, a despeito de 

uma certa equivalência entre a literatura menor de Kafka e a de Guimarães Rosa, no 

que diz respeito aos processos de desterritorialização e  reterritorialização de suas 

respectivas línguas pátrias, há que se considerar, segundo Bonomo (2010, p.163), 

que ―Guimarães Rosa e Kafka não são escritores de inclinações similares nas esco-

lhas dos temas e tons narrativos, embora talvez possam convergir na escrita labirín-
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tica dos seus romances.‖  

Não obstante certas diferenças existentes, podemos dizer que Rosa e Kafka 

apresentariam traços comuns, com relação ao pensamento contemporâneo, a partir 

de certas marginalizações, sendo ao mesmo tempo singulares e plurais: Kafka, ju-

deu nascido em Praga, é educado como alemão, segundo as origens culturais da 

família, sem sentir-se fixado em nenhuma dessas identidades. Antes, nomadiza su-

as relações familiares, culturais e sociais. Guimarães Rosa, por sua vez, traz des-

cendência alemã-judaica, mas sendo brasileiro, também tocam-lhe marginalizações 

familiares, raciais e culturais. Além do que, do ponto de vista profissional, envereda 

pela medicina, mas antes de ser um laço profissional definitivo, ele procede à noma-

dização dessas relações, viajando pelas Minas como matéria ficcional. Ocupando o 

posto de diplomata, ele procede à sua errância judaica, usa da sua representação 

política para ajudar muitos judeus a se salvarem do nazismo, à época em que este-

ve trabalhando na Alemanha, por ocasião da segunda guerra mundial. 

Em meio à singularidade de seus temas e nuanças narrativas, Guimarães 

Rosa traz para sua escrita a realidade do texto, segundo Silva (2005b, p. 20), ―o 

mundo sertanejo, priorizando a recriação do mesmo como jogo de linguagem, onde 

a língua maior é liberada para tratar de conhecimentos esquecidos por ela.‖ Não é à-

toa que um dos principais personagens da novela Buriti, é o Chefe Zequiel, serviçal 

da fazenda Buriti Bom, um deserdado social, protagonizado como uma pessoa por-

tadora de distúrbios psíquicos, beirando às raias da loucura, mas que é capaz de 

adentrar nos mistérios das noites do sertão, através de ouvir sons muito estranhos 

que ele traduz por meio da poesia, da linguagem do indizível, em meio a um profun-

do terror ante ―o corpo de noturno rumor.‖ (ROSA, 1988, p. 42). Segundo o próprio 

narrador, ―o Chefe Zequiel, ele pode dizer, sem errar, qual é qualquer ruído da noite, 

mesmo o mais tênue.‖ (ROSA, 1988, p. 99). 

Foi assim, através da voz de um quase louco, que nos percebemos enreda-

das na narrativa de Buriti, em vista de nosso medo ancestral das noites do sertão, 

sacudidas pelo ribombar dos trovões, pelos gritos de gozo lancinante dos gatos nos 

telhados, pelo farfalhar das folhas das árvores, parecendo assombração, e pelo ven-

to que faz lembrar fantasmas em estertor. Nas noites do sertão, tal como em Buriti, 

―o vento úa morrentemente, avuve, é uma oada – ele igreja as árvores.‖ (ROSA, 

1988, p. 149). Foi, ainda, a voz do Chefe Zequiel que nos fez evocar a sensação de 

alívio sentida nas manhãs com o cantar do galo, pois, ―dia é dia, é quando o galo 
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canta último, os cachorros pegam angu, as galinhas rebaixam do poleiro. É um alí-

vio.‖ (ROSA, 1988, p. 150). O alívio das manhãs ante o medo da noite é, também a 

exemplo do Chefe, a mesma sensação projetada por nosso pai, em seu poema a 

voz do galo, quando diz: ―aquela voz é o bálsamo que alivia os temores que lhe in-

vadem o coração.‖ (CRUZ, 2004, p. 20). 

É sobretudo através da voz de um anômalo habitante das noites do sertão, 

que se afirma a loucura, o irracional e o absurdo como forças paradoxais do poético. 

Por outro lado, Guimarães Rosa cria uma possibilidade de vida, ao ―escrever por 

esse povo que falta‖ (DELEUZE, 1997, p. 16), instaurando uma relação de estran-

geiridade no uso da própria língua, através de um processo deflagrado por uma lin-

guagem em fluxo desordenado, constituída por um ritmo de pensamento marcado 

por incessantes transgressões, deslocamentos, deslizamentos de significantes, con-

trapondo-se à lógica dos significados endurecidos, despóticos, dominante na estru-

tura canônica da língua. Segundo Deleuze e Guattari (1977, p. 17), ―para escrever, 

talvez seja preciso que a língua materna seja odiosa, mas de tal maneira que uma 

criação sintática nela trace uma espécie de língua estrangeira e que a linguagem 

inteira revele seu fora […]‖  

Na condição de um paradigma desse discurso delirante, desterritorializado, 

Chefe Zequiel dizia que ―a noite é cheia de imundícies. A coruja desfecha os olhos. 

Agadanha com possanca. E õe e rõe, ucru, de ío a úo, virge-minha, tiritim: eh, bicho 

não tem gibeira… avougo.‖ (ROSA, 1988, p. 149). Essa estrangeiridade inscrita na 

voz do personagem, remete a uma linguagem de intensidades, que podemos definir 

conforme Fonseca (2010, p. 180), ―como a poética do desmedido, daquilo que 

transborda os sistemas de aceitabilidade e provoca novas intuições que toma ao 

corpo de assalto em novas imagens, novos gestos.‖   

É a partir dessa concepção de estrangeiridade que a narrativa de Buriti se 

projeta como uma espécie de ruptura, de quebra paradigmática de gênero, pois, a 

despeito de sua composição formal como prosa, Guimarães Rosa a considerava 

como expressão de poesia, tendo sido, a 1ª edição de Corpo de Baile indexada co-

mo poema, indexação essa que torna indiscernível o gênero prosa e poesia. Em se 

tratando de Buriti, essa feição de poema faz-se sugerir através de uma linguagem 

atravessada por sonoridades, por imagens visuais, auditivas, compondo uma verda-

deira orquestra orgiástica aos ouvidos de quem o lê, sobretudo através dos efeitos 

da voz, a exemplo da seguinte passagem constante da narrativa: ―O Chefe, ele es-



 

 

17 

cuta, de escarafuncho. Trás noite, trás noite, o mundo perdeu suas paredes […] O 

mato – vozinha mansa – aeiouava.‖ (ROSA, 1988, p. 142). Na captura do poético, 

Guimarães Rosa institui uma superfície textual, que abre veredas para o sonho, a 

magia, o encantamento: ―[...] perto duma funda grota – escondido muito lá embaixo 

um riachinho bichinho, bem um fiapo, só, só, que fugia no arrepiado susto de por 

algum boi de um gole ser todo bebido; um riinho […]‖ (ROSA, 1988, p. 91). 

Atendendo à perspectiva de análise de uma escrita evocadora de conexões 

múltiplas, heterogêneas, dissonantemente poéticas, situa-se o 2º capítulo da tese 

então proposto como a narrativa em Buriti: o entrelaçar de linhas envoltas em um 

incessante fluir, dada a singularidade de que esta narrativa é descontínua, não se-

gue uma ordem de linearidade. Sua tessitura constitui-se como um jogo polifônico de 

vozes, visto que os personagens atuam simultaneamente como narradores, emitindo 

pontos de vista diversos entre si, e, ao mesmo tempo, dando ensejo à participação 

do leitor como uma outra voz, muitas vezes dissidente, estimulada pelo caráter aber-

to da obra, dado que, ―às vezes, quase sempre um livro é maior que a gente.‖ (RO-

SA, 1985, p.178). É o que Culler fala através do seu pensamento sobre a descons-

trução da crítica literária tradicional, quando ressalta a presença do leitor como um 

narrador de múltiplas vozes, instituindo-o como o verdadeiro autor da obra. Assu-

mindo o ponto de vista da crítica barthesiana, Culler (1997, p. 41) diz que "há ape-

nas um lugar onde essa multiplicidade é focalizada, e esse lugar é o leitor, e não, 

como se disse até aqui, o autor." 

A narrativa de Buriti, à semelhança de outras obras de Guimarães Rosa, en-

contra-se rizomaticamente inscrita como uma travessia, entre um contínuo ir e vir, 

tecida através de múltiplas relações, na condição de uma escrita literária em diálogo 

com outros saberes, com outras linguagens artísticas, a exemplo do cinema, da mú-

sica, do teatro e outras artes afins, pois, ―só há leitura completa quando esta trans-

forma o livro numa rede, simultânea de relações recíprocas: e é então que surgem 

as surpresas […]‖ (DERRIDA, 1995, p.144). 

Como uma das ‗linhas envoltas em um incessante fluir‘, sobressai como um 

aspecto importante em Buriti, a questão do deslizamento do tempo, abordada no 1º 

subtópico deste capítulo, então tematizado como quando o tempo passeia entre aion 

e cronos, cuja dualidade transita ora através de uma dimensão fluida, instável, aiôni-

ca, não inscrita no calendário, ora através de uma dimensão cronológica, sequen-

cial. O tempo de Cronos dá-se mediante a necessidade de algumas personagens, a 
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exemplo de Lalinha, de apreender a vida através do curso regular do relógio, visto 

que, em meio ao transcorrer indiferenciado das horas no sertão, ela, para salvar-se 

da angústia, ―no íntimo, precisou de fixar-se um prazo, uma data: ―Daqui a um mês 

…‖ E bastou isso, essa decisão para tranquilizar-se.‖ (ROSA, 1988, p.195). 

Na condição de uma outra linha a fluir no processo narrativo de Buriti, o 2º 

subtópico busca mostrar o sertão obscuro, o insustentável, o noturno, através da 

questão referente ao ser-tão nas noites do sertão: lugar de fantasmas, delírios e po-

esia, apontando para a particularidade de um ser, um estranho habitante das noites 

do sertão, o personagem insone do Chefe Zequiel, o qual não conseguia dormir me-

diante o pavor sentido pelos ruídos estranhos detectados ante ―o corpo de noturno 

rumor.” (ROSA, 1988, p. 92). Para ele ―o sertão é de noite.‖ (ROSA, 1988, p. 92). O 

Chefe Zequiel captava esses ruídos como emanações oriundas dos fantasmas da 

morte, em cujo discurso delirante, ele dizia que ―o pior, é que todo dia tem sua noite, 

todo dia. Evém, vem: é a coisa. A morma. Mulher que pariu uma coruja […] Homem 

quiser dormir, é como ter vertigem.‖ (ROSA, 1988, p. 149). 

Sob uma concepção deleuziana e guattariana, os fantasmas da noite para o 

Chefe Zequiel funcionam como seres que fecundam a imaginação criadora, a capa-

cidade de fabular, ultrapassar as fronteiras da linguagem, prenunciando vários tipos 

de devires por meio de uma lógica de multiplicidades, que provoca vertigens, delí-

rios, alucinações, enquanto linhas de fuga, que culminam num processo de desen-

raizamento, da criação de novos rizomas, remetendo a uma projeção do mundo in-

consciente, considerando-se que é sempre por rizoma que o desejo se move, se 

produz. O rizoma é a própria produção do inconsciente, cujas manifestações se dão 

frequentemente através de conteúdos de natureza vertiginosa, envolvendo uma co-

nexão de cadeias semióticas as mais diversas. Daí, o cenário à noite revestir-se de 

uma pluralidade rizomática de signos, desaguando em formações múltiplas de um 

sertão, cujos habitantes, como o Chefe Zequiel, criam suas próprias fabulações, su-

as narrativas, suas linguagens prenhes de poesia, contando, narrando, produzindo 

rizoma, fazendo-o proliferar, já que é preciso ―seguir sempre o rizoma por ruptura, 

alongar, prolongar, revezar a linha de fuga, fazê-la variar, até produzir a linha mais 

abstrata, e a mais tortuosa, com n dimensões.‖ (DELEUZE; GUATTARI, 1995a, p. 

20). 

Fechando o 2º capítulo, temos o 3º subtópico através da proposição o teatro 

de máscaras e os trânsitos da escrita, haja vista que a partir da polifonia de vozes 
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em torno da narrativa de Buriti, identificamos muitos pontos de convergência entre o 

fazer literário e o fazer teatral, considerando que o teatro é performance, é máscara, 

é multiplicidade de vozes, de corpos, de leituras da vida, em conexão com a plurali-

dade de visões de que se revestem os diversos narradores de Buriti, em que cada 

um dialoga com o sertão de fora e de dentro através da singularidade de seu ponto 

de vista, de sua máscara, evocadora do papel social  que a narrativa o remete em 

sua tessitura.  

Diante dessa rede de associações da obra de Guimarães Rosa com o teatro, 

podemos evocar mais um ponto de confluência com a teatralidade em Deleuze, 

através da multiplicidade de suas diversas máscaras, vistas como uma dramaturgia 

de ideias, considerando que ambos os autores estão comprometidos em suas res-

pectivas obras com o paradoxo, o eterno retorno da diferença, a explosão dionisía-

ca, com um jogo de forças desterritorializantes, com a alegria, com a pulsão de vida 

se sobrepondo à pulsão de morte. Enfatizando a importância da amplitude da lin-

guagem através de múltiplos saberes, de múltiplos gestos, Deleuze (2010, p. 85) diz 

que através do fazer teatral ―há um tempo para as imagens, um momento certo em 

que elas podem aparecer, inserir-se, romper a combinação das palavras e o fluxo 

das vozes […]‖ 

Faz-se interessante destacarmos em Buriti, entre outras passagens, a pre-

sença de um efeito teatral através da intercalação das vozes das mulheres da cozi-

nha em vários momentos da narrativa, vozes essas que funcionam à maneira de um 

coro da antiga tragédia grega, visto que ―aquelas mulheres da cozinha, para elas os 

ecos do mundo chegavam de muito distante, refratados: e era um mundo de brin-

quedo e de veneração. Surpreendiam-se falando coisas de alegre espanto […]‖ 

(ROSA, 1988, p.189). 

Em confluência com a dimensão poética presente nesta obra, a saga de Buriti 

reveste-se de um sentido mítico, arquetípico, sobre as origens da vida, o que dá 

margem à composição do 3º capitulo, que podemos discutir tendo em vista a con-

cepção mitológica de Mircea Eliade (1969, 1992), intitulado o mito em Buriti: “ao mi-

lagre não se grita, diante.” No universo de Guimarães Rosa, o sertão, ―o homem não 

rompe o deserto, sacraliza-o‖ (DELEUZE, 2006a, p. 18), recontando a trajetória mi-

topoética através de histórias de amor e morte, da celebração de travessias em que 

se misturam o sagrado e o profano, da exaltação da natureza como uma instância 

que está permeada pelo humano. Insurgindo-se contra a visão estratificada da eter-



 

 

20 

na repetição, Guimarães Rosa revisita deleuzianamente o mito, não apenas no sen-

tido da apropriação temática, de uma volta às origens, mas, também, no sentido de 

uma re-criação, de um re-começo, remetendo a algo equivalente a um segundo 

momento de criação do mundo, pois, ―a literatura é o ensaio que procura interpretar 

muito engenhosamente os mitos que já não se compreende: porque já não se sabe 

sonhá-los nem reproduzi-los.‖ (DELEUZE, 2006a, p. 20). 

Convergindo com o pensamento de Deleuze sobre o mito como uma força de 

re-criação da vida, a novela Buriti enquanto uma das sagas rosianas do sertão, 

apresenta como tema central as múltiplas faces do amor, do erotismo, segundo a 

perspectiva batailliana de interdição e gozo, como uma potência cósmica, em que 

homens, mulheres e outros seres da natureza se encontram entrelaçados numa es-

pécie de partilha, fruindo da força vital de Eros como uma pulsão que, em última ins-

tância, se sobrepõe à morte. Daí, figurarem respectivamente como 1º e 2º subtópi-

cos do 3º capítulo, os temas referentes a Brejão-do-Umbigo e Buriti-Grande, e a 

Eros e Tânatos. Ao lado dos principais personagens humanos enredados na duali-

dade pulsional entre amor e morte, destaca-se a presença de dois elementos vege-

tais, tratados na narrativa como personagens deflagradores da pulsão erótica pri-

mordial da vida, então mediados pelo Brejão-do-Umbigo e Buriti-Grande. Estes, na 

condição de signos que remetem para o sentido de uma aquosidade subterrânea de 

uma terra encharcada e para o sentido do falo descomunal, na forma de uma pal-

meira, sugerem uma espécie de cópula mítica entre os seres na perspectiva mito-

poética de uma segunda origem do universo, apontando para um devir, um vir a ser, 

que se transmuta, se metamorfoseia através de um movimento descontínuo entre o 

caos e o cosmos, entre a morte e a vida. Sobre esta questão, Bataille (1988, p. 25) 

afirma: ―Somos seres descontínuos, indivíduos que morrem isoladamente em uma 

aventura ininteligível, mas temos a nostalgia da continuidade perdida.‖ 

Em complementação a essa dimensão de o mito em Buriti, figura um 3º sub-

tópico caracterizado como o eterno retorno da diferença, cujo tema é tratado mais 

especificamente mediante o personagem Miguel. Este, na condição de um viajante 

de volta as suas origens do sertão, se enreda na (im)previsibilidade de celebrar seu 

amor com Maria da Glória, e cujo retorno a Buriti Bom se insere na possibilidade de 

múltiplos acontecimentos, em que tudo ou nada pode acontecer. Atravessado por 

muitas dúvidas, Miguel ―receava. Era um estranho; continuava um estranho, tornara 

a ser um estranho? Ao menos, pudessem recebê-lo com alegria maior que a surpre-
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sa.‖ (ROSA, 1988. p. 91). Não obstante a dúvida em que se encontrava imerso o 

personagem ante o acaso do retorno, ao final da viagem, ―Miguel desceu de pensa-

mento. A vida não tem passado, toda hora o barro se refaz‖ (ROSA, 1988, p. 258), 

confluindo, assim, com a perspectiva deleuziana/nietzschiana sobre o eterno retorno 

da diferença, visto que ―o eterno Retorno é a Repetição; mas é a Repetição que se-

leciona, a Repetição que salva. Segredo prodigioso de uma repetição libertadora e 

selecionante.‖ (DELEUZE, 1965, p. 32-33). 

Dando continuidade à discussão e análise, o 4º e último capítulo, ora denomi-

nado o sertão rosiano como signo de infindáveis mistérios, se centra, sobretudo, na 

dimensão do sertão como uma instância mítica, poética, mais afeita à ordem do 

pensamento, das sensações, dos afetos, das percepções, das intensividades. Se-

gundo Rosa (1994, p. 495), ―sertão é onde o pensamento da gente se forma mais 

forte que o poder do lugar.‖ Esses mistérios estão associados aos grandes vazios 

desérticos que caracterizam o espaço do sertão, cuja marca principal está associada 

a grandes distâncias, à solidão, ao vazio depositário de muitos fantasmas, de muitos 

medos. A personagem de Lalinha defronta-se com esse espanto, enquanto perso-

nagem citadina, dizendo: ―Não, o sertão dava medo – podia-se cair nele adentro, 

como em vazios de miséria e de sofrimento. Talvez toda a quantia de bondade do 

mundo não bastasse, para abraçá-lo [...]‖ (ROSA, 1988, p. 190). O mistério do sertão 

está também associado ao fato de se constituir como um espaço carregado de pa-

radoxos, de incertezas, de perda dos limites, cuja vastidão encontra-se equivalente à 

infinitude do mar - ―O sertão é grande, ocultado demais.‖ (ROSA, 1994, p. 489).  

Nesse aspecto, as perspectivas de Foucault com o conceito de heterotopia 

(2013) e as de Blanchot (2011) com respeito ao espaço literário, a obra e o espaço 

da morte nos nortearão. Em Buriti, o narrador ao falar sobre o sertão, o mundo de lá, 

utiliza sínteses poéticas como noite e mar, suscitando múltiplas leituras em torno dos 

infindáveis enigmas: ―O certo é que todos ficavam escutando o corpo de noturno ru-

mor, descobrindo os seres que o formam. Era uma necessidade. O sertão é de noi-

te. Com pouco, estava-se num centro, no meio de um mar todo.‖ (ROSA, 1988, p. 

92). 

Dando lugar à concepção de dobras (Deleuze, 1991), o 1º subtópico do 4º 

capítulo desenvolve a proposição o sertão é o outro, cuja ideia principal se desenha 

configurando reflexões em torno da ambiguidade, da fluidez, da intempestividade 

que permeiam a natureza do sertão. Estes atributos dão margem à irrupção do pro-
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cesso de metamorfose, as anamorfoses, os duplos, as imagens, o lado estrangeiro, 

estranho - ―todos que malmontam no sertão só alcançam de reger em rédea por uns 

trechos; que sorrateiro o sertão vai virando tigre debaixo da sela.‖ (ROSA, 1994, p. 

285). Sob o viés de uma aparente imobilidade, o sertão se apresenta como se nada 

acontecesse, parado no tempo, mas, ante um olhar mais arguto, ―o sertão está mo-

vimentando todo-tempo – salvo que o senhor não vê; é que nem braços de balança, 

para enormes efeitos de leves pesos.‖ (ROSA, 1994, p. 391). 

Ao enveredar pelo sertão e suas metamorfoses, Guimarães Rosa está com-

prometido em sua obra com o paradoxo, com a regressão, com o gozo dionisíaco, 

trazendo o eu para sua constituição de máscara: ―Máscara para outras máscaras, 

travestimentos sobre outros travestimentos, o eu não se distingue dos seus próprios 

bufões e anda claudicando sobre uma perna verde e uma perna vermelha.‖ (DE-

LEUZE, 2006b, p. 163). É o emergir do duplo, cujos efeitos paródicos são díspares. 

O díspare, o paródico extraindo prazer, desejo, tornam-se uma máquina desejante, 

que já é por si máscara: ―Tudo desta vida é muita cantável.‖ (ROSA, 1994, p. 504). 

Reportando-se à ideia da máscara em Nietzsche, Deleuze (2006a, p. 158) diz: ―que 

a máscara seja o mais belo dom, isso dá testemunho da vontade de potência como 

força plástica, como a mais elevada potência como força plástica, como a mais ele-

vada potência da arte.‖ 

O 2º subtópico do 4º capítulo traça a questão expressa em o sertão em sua 

imensidão: "vacúolos de silêncio e solidão”, destacando-se por entre a produção de 

duplos. Introduz o pouco perceptível na imensidão. É a sensação do abismal que 

prevalece, donde Rosa dizer: ―o sertão é o sozinho‖ (ROSA, 1994, p. 235), ―o sertão 

é sem lugar.‖ (ROSA, 1994, p. 268). Ali, se revela a dificuldade de passar o tempo, 

característico da escassez de fatos, de acontecimentos, que angustiava a persona-

gem de Lalinha, ante a sensação de ter perdido o acompanhamento do tempo. ―As-

sustava-se, qual se fosse uma velhice, a insônia – aquela extensão sem nenhum 

tecido[…] Não, precisava de ir-se embora dali, voltar para sua casa, para perto de 

suas amigas, na cidade.‖ (ROSA, 1988, p. 172). Distintamente de Chefe Zequiel, 

que povoava o medo da noite com os fantasmas, Lalinha sentia as noites do sertão 

como ‗vacúolos de silêncio e solidão‘, confrontados com seus próprios vazios, com a 

angústia de adentrar em seus mais recônditos pensamentos, com a angústia de ex-

perimentar a noite através da sensação de avizinhamento com a morte: ―a noite no 

sertão, de si não era triste, mas oferecia em fuga de tudo uma pobreza, sem centro, 
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uma ameaça inerme.‖ (ROSA, 1988, p. 171). 

Finalizando a composição do corpo principal da tese, o 3º e último subtópico 

de seu 4º capítulo trata da dimensão do sertão rosiano, ligada à afirmação da ale-

gria: o sertão como potência da alegria: ―no sertão, até enterro simples é festa.” Na 

obra de Guimarães Rosa, a alegria é um tema recorrente enquanto uma potência de 

vida, de afirmação e, sobretudo em Buriti, onde se observa uma íntima comunhão 

entre os personagens e a natureza. Vista por Souza (2008, p. 215), ―a poeticidade 

da forma narrativa da saga rosiana é um hino de amor à vida em si mesma, um can-

to de louvor, suscitado pela profusão maravilhosa das formas de sons e das cores 

do sertão.‖ A narrativa de Buriti é considerada pela maioria de seus leitores e críticos 

como uma das mais eróticas de Guimarães Rosa, dada a hipersensualidade de que 

se revestem alguns de seus personagens, comparados à exuberância e fecundidade 

da natureza em sua dimensão paradisíaca, a qual, para o mesmo autor, ―desempe-

nha a função de personagem principal porque representa o regime de fascinação da 

vida em si mesma.‖ (SOUZA, 2008, p. 215). 

Considerando a narrativa solar de Buriti, em que a potência de vida se sobre-

põe à potência de morte, podemos afirmar que a alegria constitui-se  numa espécie 

de pressuposto estético-filosófico a permear a obra de Guimarães Rosa, até porque, 

dentre outras razões, o autor tem suas origens que remetem ao sertão, cujo mundo 

cósmico se faz reger por uma alegria de viver, a despeito de toda a tragédia que faz 

parte dos ciclos da natureza, onde a vida e a morte encontram-se num movimento 

contínuo de ir e vir. Por isso, afirma Rosa: ―no sertão, até enterro simples é  festa.‖ 

(ROSA, 1994, p. 74).  

As forças embriagadoras da natureza em Buriti levam os personagens ao clí-

max do desejo, do erotismo, de uma alegria primordial, em que se sobressai a pre-

sença do Buriti–Grande, uma palmeira descomunal, a qual era vista, dentre outros 

sentidos, como detentora de uma natureza fálica, dionisíaca, que incendiava as mu-

lheres de fantasias orgiásticas. Na percepção de Chefe Zequiel, o Buriti-Grande era 

―como o Curupira, que brande a mêntula desconforme, submetendo as ardentes jo-

vens, na cama das folhagens, debaixo do luar.‖ (ROSA, 1988, p. 134). É recorrente 

nesta narrativa, a pulsação da alegria, do prazer, da força de Eros em meio a uma 

natureza que transmite uma grande imagística erótica. Em torno do Buriti-Grande, 

organiza-se uma panmusicalidade e um campo perceptivo mitopoético ante a possi-

bilidade de encarnar uma espécie de deus fecundo, embriagante, algo equivalente 



 

 

24 

ao deus Dioniso: ―Lalinha, Maria da Glória, quem sabe dona Dionéia, a mulata Alci-

na, ià-Dijina, sonhassem em torno dele uma ronda debailada, desejariam coroá-lo de 

flores.‖ (ROSA, 1988, p. 134).  

Por outro lado, o personagem de iô Liodoro, patriarca de Buriti Bom, desponta 

na narrativa como um ser sobrenatural, mítico, carregado de silêncio, dotado de uma 

potência erótica semelhante à palmeira desmesurada do Buriti-Grande, encarnando, 

dionisiacamente, algo semelhante a um deus, garanhão, semeador, em perfeita co-

munhão com a força erótica primordial do universo. De acordo com a visão plural de 

vários personagens-narradores de Buriti, iô Liodoro era ―feito cavalo inteiro em cata 

de éguas, cobra por sua natureza. Garanhão ganhante… […] força cabida como a 

de uma árvore […] paciência pujante de um boi […] governando ouvinte o silêncio da 

casa.‖ (ROSA, 1988, p.129, p.140, p.141, p.162).  

Em confluência com a visão de outros estudiosos, como Ronaldes de Melo e 

Souza (2008), podemos dizer que Buriti é a novela mais erótica dentro da vasta obra 

de Guimarães Rosa, erotismo esse que chega ao auge no tocante a uma espécie de 

chamamento, ―uma alegria com vistas aos ‗transportes dionisíacos‘ da natureza, que 

faz desaparecer nos personagens a subjetividade, o principium individuationis, le-

vando-os a um primitivo desejo de vida e liberdade para além dos padrões […]‖. 

(SANTIAGO SOBRINHO, 2007, p. 191). Esse desaparecimento da subjetividade é 

refletido por Deleuze como um dos grandes encontros entre a filosofia de Nietzsche 

e a de Foucault, dos quais ele compartilha, mostrando de forma radicalmente dife-

rente da compreensão da tradição, o processo de subjetivação: ―não é de modo al-

gum a constituição de um sujeito, mas a criação de modos de existência, o que Ni-

etzsche chamava a invenção de novas possibilidades de vida […]‖ (DELEUZE, 1992, 

p. 146).  

Como expressão de um desses ‗transportes dionisíacos‘ da natureza, dá-se 

uma passagem na novela em que, em meio a um jogo de cartas entre iô Liodoro, 

Lalinha, Glória e nhô Gualberto, o licor-de-buriti é servido como um ritual de celebra-

ção à vida, de potencialização dos desejos, da irrupção da alegria: ―Bebia-o Lala, 

todos riam sua alegria, era a vida […] Sobre informes, cegas massas, uma película 

de beleza se realizara, e fremia por gozá-la a matéria ávida, a vida.‖ (ROSA, 1988, 

p. 232). O vinho era uma espécie de senha de ingresso desses personagens no 

mundo interdito das paixões, das sensações elevadas a potências infinitesimais, a 

partir das quais, se dão os encontros eróticos entre os respectivos casais, na condi-
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ção de amores incestuosos que contrariavam a moral vigente no sertão, representa-

da pela figura patriarcal de iô Liodoro, em que ―prezava o inteiro estatuto de sua ca-

sa, como que não aceitando nem a ordem renovada.‖ (ROSA, 1988, p. 103).  

Ao lado da voz de Deleuze e Guattari e outros teóricos referenciados no pro-

cesso de discussão e análise desta tese, apontamos para a importância de outras 

vozes de interlocução, cujo investimento dialógico estende-se a citações de diversos 

leitores rosianos, os quais se encontram, numa certa frequência, ligados a outras 

concepções teóricas, compondo, no entanto, uma diversidade de leituras, mesmo 

que paradoxais, em favor de uma pluralidade de pontos de vista, dos quais se deve 

revestir o estudo de uma obra literária. 

No que diz respeito à análise de Buriti, do ponto de vista da mitologia, con-

frontam-se pensamentos sobre o mito advindos de um lado, da tessitura filosófica de 

Deleuze, que se abre para um devir outro, extraindo do mito sensações inéditas e 

projetando novas possibilidades do devir como a potência da diferença, uma vez 

que, de acordo com ele, os mitos devem ser descolonizados, atualizados e exigem a 

invenção de um conhecimento não óbvio, que abstém o fabular da representação 

despótica do cânone. De outro, busca-se um Mircea Eliade (1969), que ressalta a 

questão das origens míticas, a qual vemos atuar na dimensão mitopoética rosiana, 

voltada para o contraponto livro-raiz, enquanto em Deleuze a desterritorialização do 

mito já procedeu à reinvenção, à recriação, que não permite estabelecer nem imago-

mundis, nem o sentido original. 

Deleuze ainda remete à duplicação da vista e à preparação do vidente, as 

quais podem ser associadas a Buriti, diante da intensa erotização das cenas rosia-

nas. Fala ainda, do ensaio de Michel Foucault sobre o romancista e o romance, que, 

ele, Deleuze analisa. E nos oferece mais um caminho que trata da relação do duplo 

com o múltiplo: ―Assim como a vista duplica o que vê e multiplica o vidente, a lingua-

gem denuncia o que diz e multiplica o falante (por exemplo, a multiplicidade das vo-

zes superpostas no Souffleur).‖ (DELEUZE, 1974, p. 293). 

Embora Silva (2005b, p. 108) afirme a presença da polifonia em Buriti, dizen-

do: ―[...] uma escrita problematizadora que utiliza a polifonia para desestabilizar 

qualquer tentativa de esforço de verdades prévias. Tudo é relativo, tudo é móvel, 

tudo pode ser e não ser‖, o estudo deleuziano nos permite avançar, mostrando-nos 

visões e olhos, foné e audição, incluindo-se no poder da paixão, mesmo que de ma-

neira diferenciada e diversa.    
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Desse modo, há que considerarmos, também, uma fundamentação mitológi-

ca, convindo existir a dimensão mitopoética na escritura rosiana, visto que Buriti 

consiste numa narrativa eminentemente erótica, sendo as múltiplas faces de Eros, 

revividas por Guimarães Rosa ao nível de um sentimento primitivo, de um mito como 

elemento fundante do universo, da humanidade, e que desemboca na pluralidade de 

imagens e estranhos arranjos de palavras, características do fazer poético. Falando 

sobre Chefe Zequiel como um ser que representa o medo mítico da noite, medo es-

se associado ao erotismo fantasmagórico das noites do sertão, Wendel Santos 

(1978, p. 163) o vê como um personagem genuinamente poético: ―Sua vida na Estó-

ria é a vida de sua percepção, que é aberta e tudo percebe. Isto é, porque a percep-

ção do Chefe surpreende, em cada momento, com um dado novo, ele não se deixa 

configurar como ilustração de uma fórmula.‖ 

Tal fundamentação mitopoética coexistirá, portanto, com as discussões sobre 

descolonização do mito, a desterritorialização e o pensamento rizomático, o que 

confere às obras de Guimarães Rosa, como em Buriti, um campo fecundo de estu-

dos e trabalhos acadêmicos interdisciplinares e cuja importância se reflete sobre a 

expansão de novos rumos da literatura comparada, voltados para as poéticas con-

temporâneas, no sentido de revitalização contínua da obra rosiana. Nisso reiteramos 

a pretensão de trazermos aqui, o investimento filosófico de argumentações, concei-

tos e noções em Gilles Deleuze, Félix Guattari e outros afins, como em Foucault, 

Derrida, Blanchot e Nietzsche, e face à força erótica e às paixões, Bataille vem sen-

do um autor insuperável, ao qual recorremos para refletir a respeito dos paradoxos 

criados no âmbito não do psicológico, mas das sensações. Quanto às noções de 

dobra e de duplo, apoiamos a particularidade em Deleuze: a dobra insere uma ver-

tente barroca que o pensador francês encontra em Leibniz e observamos na obra 

rosiana, no Buriti rosiano, como aquilo a que se refere Deleuze: ―Descobrimos novas 

maneiras de dobrar, assim como novos envoltórios [...] porque se trata de dobrar, 

desdobrar, redobrar.‖ (DELEUZE, 1991, p. 208). Quanto ao duplo é, também, uma 

noção deleuziana que desse modo se define: ―A própria linguagem é o duplo último 

que exprime todos os duplos, o mais alto simulacro.‖ (DELEUZE, 1991, p. 292). 

Devemos ressaltar, também, a relevância do atravessamento do olhar artísti-

co no processo de análise da narrativa em torno do ser-tão de Buriti, olhar esse que 

vem a contribuir substancialmente com a abertura do leque de diferentes formas e 

expressões da linguagem, rumo à perspectiva de des-velamento dos mistérios que 
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envolvem os personagens e as palavras em sua travessia, nesse ir e vir constante 

entre o prazer e a dor, entre o amor e a morte, entre a alegria e a tristeza. Daí, a in-

termediação da arte para fazer deslizar o peso desse mistério, pois, ―tudo se finge 

primeiro; germina autêntico e depois. Um escrito será que basta? Meu duvidar é 

uma petição de mais certeza!‖ (ROSA, 1985, p. 166). A dúvida, enquanto um pres-

suposto filosófico que permeia a escrita de Guimarães Rosa, contribui para a adoção 

de leituras artísticas múltiplas, plurais. Nesse sentido, podemos pensar na leitura 

como nas referendadas por Silva, ―que se instala como um espaço discursivo e eclé-

tico, permeável à incorporação das diferenças e, por isso mesmo, contestador da 

noção de coerência e de unificação.‖ (SILVA, 2005b, p. 13). 

A narrativa de Buriti, tal como outras obras de Guimarães Rosa, encontra-se 

deleuzianamente atravessada em toda sua extensão, enquanto um texto literário em 

diálogo com outras linguagens artísticas, em que os personagens se projetam como 

narradores / atores, emitindo uma multiplicidade de pontos de vista que caracterizam 

a literatura e outras diferentes expressões da arte. Esse diálogo direciona o olhar 

para o lugar da (re)criação, numa perspectiva de desterritorialização / reterritorializa-

ção, cuja linguagem poética é feita de imagens insólitas, de non-sense, culminando 

num puro acontecimento de superfície discursiva, remetendo a um não–lugar, um 

vazio que impede de fixar significados ou sentidos a priori: ―O vazio é ele próprio o 

elemento paradoxal, o não-senso de superfície, o ponto aleatório sempre deslocado 

de onde jorra o acontecimento como sentido.‖ (DELEUZE, 1974, p. 123). É mediante 

esse vazio como elemento paradoxal de criação, que se observam ressonâncias do 

pensamento deleuziano e guattariano na escrita polifônica de Rosa em Buriti, dada a 

peculiaridade desta obra ser permeada por um jogo de linguagem descontínua, fra-

gmentada, em que se insurge a potência movente do rizoma , a exemplo de uma 

dança de palavras e imagens, em que se abrem veredas para a captura do poético, 

do indizível: "Dúvido – duvidável. A vida remexe muito. A felicidade mesma está re-

mudando de eito, e a gente não sabe, cuida que é a infelicidade que chegou.‖ (RO-

SA, 1988, p. 102). 

Buriti é, portanto, um texto em contínua mutação. Não há lugares fixos, de-

marcados. Constantemente, nos vemos impactadas diante da surpresa, do inusita-

do, do emergir de novos elementos que surgem inesperadamente e se misturam a 

outros que estão em cena, demandando novas leituras, novas sensações. São per-

sonagens que, também, estão continuamente mudando de percepção, introduzindo 



 

 

28 

outros olhares, outros sentidos, mediados por uma linguagem movediça, que, muitas 

vezes, subverte a lógica da sintaxe tradicional e nos coloca ante espaçamentos e 

signos não-fonéticos, desconstruindo a uniformidade, a hegemonia do simbólico, nos 

fazendo abandonar o porto-seguro do que é conhecido e viajarmos no incognoscí-

vel, no labiríntico de muitos caminhos. ―Viver é viajável.‖ (ROSA, 1988, p. 256).  Daí 

porque, ao longo desse estudo, nos vemos enredadas numa espécie de viagem, em 

que, a exemplo do personagem de Miguel, não sabemos o que vamos encontrar ao 

final da travessia. Não obstante, existem os atalhos, as veredas, que nos fazem en-

trever poeticamente lampejos de ideias, sensações e sentimentos ao adentrar em o 

ser-tão de Buriti: “o corpo de noturno rumor.‖  
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2 A NARRATIVA EM BURITI:  O ENTRELAÇAR DE LINHAS ENVOLTAS EM UM 

INCESSANTE FLUIR. 

 

2.1 QUANDO O TEMPO PASSEIA ENTRE AION E CRONOS 

 

Mas nuvens que o monte de um vento suspende e faz, assim como todo 
avo de minuto é igualzinho ao de depois e ao de dantes, e o tempo é um 
espelho mostrado a balançar. 

Guimarães Rosa 

 

Dentre os múltiplos eixos que norteiam a narrativa de Buriti, de João Guima-

rães Rosa, figura o tempo como uma vertente que transcende as fronteiras demar-

cadas sobre a sucessão dos dias, meses e anos que configuram o nosso cotidiano 

sob o reino do relógio, do calendário como um marcador oficial de nossa cultura. 

Logo no início da narrativa, nos percebemos enredadas em uma fusão do tempo, 

que, ao sabor das lembranças do personagem Miguel, oscila entre o presente e o 

passado, num movimento de ausência e presença em ondas, envolvendo as ima-

gens atuais e pretéritas em imagens-tempo, em que se dá conforme Deleuze, a coe-

xistência dos lençóis do passado e a simultaneidade das pontas do presente. O 

pensador francês coloca: ―A coexistência de lençóis de passado virtual, a simulta-

neidade de pontas de presente desatualizado - são estes dois signos diretos do 

Tempo em pessoa.‖ (DELEUZE, 2005, p. 129). 

Em uma de suas cartas endereçadas a Guimarães Rosa, Curt Meyer-Clason, 

tradutor alemão, diz: ―Buriti – O espaço onde o tempo passeia. O mosaico mágico 

[…] O cotidiano elevado  à poesia, o que significa: o princípio imutável, do novo, do 

que sempre retorna.‖ (apud ROSA, 2003b, p. 225). É a partir dessa polaridade entre 

o imutável e o novo, que se nos afigura a possibilidade de analisarmos Buriti à luz do 

pensamento deleuziano sobre a questão do tempo como uma dimensão de Aion e 

uma dimensão de Cronos, uma vez que, enquanto esta primeira dimensão se identi-

fica com a poiésis, o novo, o insólito, o estranho, a segunda encontra-se relacionada 

com o mesmo, com o permanente, em que tudo retorna ao mesmo círculo. Em con-

vergência com o pensamento do tradutor alemão e do próprio Deleuze, Santos diz 

que Buriti, ―supõe, também, que o leitor se disponha a romper o hábito elementar de 

imaginar estórias como sequências num tempo rígido e a aceitar a multiplicidade de 

visões na construção dos personagens.‖ (SANTOS, 1978, p.156). 
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Deleuze (1974) fala-nos das duas leituras do tempo: o Aion que se liga às 

sensações, quebrando a expectativa do sensório-motor e Cronos que desenvolve o 

mecanismo sensório-motor, em proveito das causalidades e do sedentário. O filóso-

fo francês afirma: ―No romance, será Proust quem saberá dizer que o tempo não nos 

é interior, mas, somos nós, interiores ao tempo que se desdobra, que se perde e se 

reencontra a si mesmo, que faz passar o presente e conservar o passado.‖ (DE-

LEUZE, 2005, p. 103-104).  

Diríamos, assim, que Buriti urde-se como imagem-tempo, essa forma de ser-

mos interiores ao tempo, e não o lugar-comum de conceber que o tempo é subjetivo, 

considerando o que fala Deleuze a respeito da problemática bergsoniana: ―a única 

subjetividade é o tempo, o tempo não-cronológico apreendido em sua fundação [...]‖ 

(DELEUZE, 2005, p. 103). 

Guimarães Rosa ficcionaliza o sertão como uma imagem-cristal e não uma 

imagem-orgânica (DELEUZE, 2005), deslocando-se de uma visão sedentária do ser-

tão, para uma zona indeterminada, indiscernível, nômade.  

Sob a aura de um tempo aiônico que suscita o fluir das sensações, a livre ex-

pressão dos sentidos, a narrativa de Buriti se inicia justamente com o seguinte 

enunciado: ―Depois de saudades e tempo, Miguel voltava àquele lugar, à fazenda do 

Buriti Bom, alheia, longe. Dos de lá, desde ano, nunca tivera notícia; agora, entretan-

to, desejava que de coração o acolhessem. Receava. Era um estranho.‖ (ROSA, 

1988, p. 91). 

Como se insinua nas entrelinhas, a citação acima aponta para um aconteci-

mento incorporal, não previsível, da ordem de um mundo imaginário, onde tudo pode 

acontecer, onde as ações e consequentes reações que enredam a trama se encai-

xam num fluxo insuspeitado do devir, numa travessia sobre a qual o personagem 

não tem o mínimo controle da razão, do pensar lógico. Daí, aparece Miguel na con-

dição de um estranho, insurgindo-se contra o sentido do tempo cronológico, da su-

cessão inexorável dos dias e de consequentes desfazimentos de amores, na medida 

em que, ―para ele, aproximar-se dali estava sendo talvez trocar o repensado contra-

curso de uma dúvida, pelo azado desatinozinho que o destino quer. Achava.‖ (RO-

SA, 1988, p. 91). 

Havia transcorrido um ano em que Miguel voltava ao Buriti Bom, no intento de 

pedir a mão de Maria da Glória, conforme sugerido no final da narrativa: - ―Amanhã, 

vou, quero pedir a mão dela a iô Liodoro!‖ (ROSA, 1988, p. 255), e, no entanto, não 
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tinha a menor certeza do que poderia acontecer, de lá não tivera a menor notícia. 

Entretanto, como que fazendo um acordo com o deus Tempo, Miguel renuncia ao 

contracurso da dúvida e recorre a um lance de ‗dados‘, ao acaso, à oportunidade 

que o jogo do destino pode lhe propiciar, na esperança de encontrar o Buriti Bom 

como o havia deixado, um ano atrás. ―Parara [...] no mesmo ponto que da primeira 

vez: perto duma funda grota – escondido muito lá embaixo, um riachinho bichinho, 

bem um fiapo só, só, que fugia no arrepiado susto de por algum boi de um gole ser 

todo bebido‖ (ROSA, 1988, p. 91). 

É importante atentarmos neste texto para o estado de finitude, de instabilida-

de, de incerteza, que perpassa a condição do riinho e do próprio Miguel, estado esse 

que conflui com o princípio organizador de Aion, em contraposição ao princípio regu-

lador de Cronos: 

 

Enquanto Cronos era inseparável dos corpos que o preenchiam como cau-
sas e matéria, Aion é povoado de efeitos que o habitam sem nunca preen-
chê-lo. Enquanto Cronos era limitado e infinito, Aion é ilimitado como o futu-
ro e o passado, mas finito como o instante. Enquanto Cronos era insepará-
vel da circularidade e dos acidentes desta circularidade como bloqueios ou 
precipitações, explosões, desencaixes, endurecimentos, Aion se estende 
em linha reta, ilimitada nos dois sentidos. Sempre já passado e eternamente 
ainda por vir, Aion é a verdade eterna do tempo: pura forma vazia do tempo, 
que se liberou de seu conteúdo corporal presente e por aí desenrolou seu 
círculo, se alonga com uma reta, talvez tanto mais perigosa, mais labiríntica, 
mais tortuosa por esta razão […] (DELEUZE, 1974, p. 170). 

 

Manejando com o instante enquanto tempo de Aion, de algo que está sempre 

por vir, e cujo vazio nunca se faz preenchido, Miguel passeia livremente com suas 

lembranças e reminiscências sobre um passado mais recente de um ano atrás, vivi-

do na fazenda de Buriti Bom, simultaneamente a um passado muito remoto de sua 

infância no Mutum, diluindo assim, o personagem Miguel, adulto, veterinário, envolto 

em suas dúvidas existenciais sobre o amor, a vida e a morte, com o personagem 

Miguilim, o Miguel criança, que viveu o fascínio e o horror de um drama familiar am-

bientado no desértico sertão dos Gerais:  

 

Miguel deixava seu coração solto – e pensava em Maria da Glória: mas so-
mente como um calor carinhoso. Daí, carecia de pensar o nome dela: Gló-
ria. Daí tinha receio. Temesse? Maria da Glória ainda não aprendera a sa-
bedoria de recear, ela precisava de viver teimosamente. Como o pai dela, iô 
Liodoro, era supremo e senhor, como o crescer das árvores. O Buriti-
Grande: que poder de quieta máquina era esse, que mudo e alto maquine-
ja? A pedra é roída, desgastada, depois refeita. O Dito, irmãozinho de Mi-
guel, tão menino morto, entendia os cálculos da vida, sem precisar de pro-
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cura. Por isso morrera? Viver tinha de ser um seguimento muito confuso. 
Quando Miguel temia, seu medo da vida era o medo da repetição. Agora, as 
estrelas procuravam seu ponto. Elas eram belas, sobre o sertão feio, tristo-
nho. (ROSA, 1988, p. 122). 

 

É neste instante vivido por Miguel junto à beira do riinho, que se faz projetar, 

em múltiplas direções, lembranças, imagens superpostas, fragmentadas em torno de 

sua infância e de um passado mais atual, vivido junto a Maria da Glória, ao Buriti 

Bom, compondo uma espécie de roteiro cinematográfico que condensa as imagens 

mais diversas, mais distintas. Essas imagens remetem a acontecimentos rarefeitos, 

desconexos, porém ligados pela singularidade da qual se formam os tecidos desses 

acontecimentos como pontas dos lençóis dobrados. São lembranças fragmentadas 

da trajetória existencial presente e pretérita do personagem, frente à perspectiva de 

um futuro imprevisível, por vir. Esse instante em demasia vivido por Miguel, é o pró-

prio devir, intenso, imperceptível, a linha de tempo de Aion, em que se dá o retorno 

das lembranças, porém de uma forma diferente, demandando outras intensidades, 

outras conexões de sentimentos e sensações. ―Quando Miguel temia, seu medo da 

vida era o medo da repetição.‖ (ROSA, 1988, p.122). O tempo como Aion é contrário 

ao hábito, ou costume, igualmente avesso à repetição, ao mesmo e ao semelhante. 

Problematizando-o, afirma Deleuze (1974, p. 171): 

 

Em primeiro lugar, toda a linha de Aion é percorrida pelo Instante, que não 
para de se deslocar sobre ela e faz falta em seu próprio lugar. Platão diz 
muito bem que o instante é atopon, atópico. Ele é a instância paradoxal ou o 
ponto aleatório, o não-senso da superfície e a quase causa, puro momento 
de abstração cujo papel é, primeiro, dividir e sub-dividir todo presente nos 
dois sentidos ao mesmo tempo, em passado-futuro, sobre a linha do Aion. 
Em segundo lugar, o que o instante extrai assim do presente, são as singu-
laridades, os pontos singulares duas vezes projetados, uma vez no futuro, 
outra no passado, formando sob esta dupla equação os elementos consti-
tuintes do acontecimento puro: à maneira de um saco que abandona seus 
espórios.  

 
Voltando à experiência de Miguel à beira do riinho, faz-se interessante evi-

denciarmos a sintonia conceitual com o pensamento de Deleuze sobre a linha do 

Aion percorrida pelo instante. Em confluência com esta linha, o instante vivido por 

Miguel na condição de um presente, subdivide-se ao mesmo tempo em passado-

futuro, ou seja, um passado que remete às lembranças de sua infância com Dito, o 

irmãozinho morto, o serão do encontro com Maria da Glória em Buriti Bom e o futuro 

que se descortina com a perspectiva de um imediato reencontro sobre o qual ele 

não tem a menor garantia. Ao mesmo tempo, vislumbramos nas entrelinhas do texto, 
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pontos singulares projetados no passado e no futuro através dos personagens de 

Dito e Maria da Glória, visto o medo de Miguel, que, perdera o irmão Dito, na infân-

cia, de ocorrer também a perda de Maria da Glória, como uma repetição afim da ex-

periência dolorosa da morte associada à separação.  

Não obstante o medo da repetição vivenciado por Miguel, a própria narrativa 

adverte o leitor da aparição do mito do eterno retorno, porém como um retorno dife-

rente, uma vez que, depois de um ano de ausência, ele reencontrará uma outra Ma-

ria da Glória, já iniciada sexualmente por nhô Gualberto Gaspar, um homem de 

quem Miguel guardava reservas por certas nuanças vis de seu comportamento, pois, 

―molestava, o exercício de nhô Gualberto Gaspar, babujar o que não devesse, mistu-

rando o sórdido e o adorável.‖ (ROSA, 1988, p. 131). 

A despeito do retorno de Miguel dá-se no mesmo espaço, no mesmo caminho 

que antes o levou ao Buriti Bom, o que imprimiu a diferença foi a ordem dos aconte-

cimentos que ocorreram no tempo de um ano, caracterizando uma dimensão pura-

mente temporal, porém, de movimento, de mudança, de um eterno retorno da dife-

rença, condizente com a fluidez própria de Aion, momentâneo e ao mesmo tempo 

eterno. Verifiquemos como se trata esse enredamento, no que nos mostra Naffah 

Neto (1991, p. 72): 

 

Já quando transportado para uma dimensão temporal, o eterno retorno tor-
na-se movimento, verbo; ele é eterno – re(iterado) – tornar, devir pelo qual 
os entes tornam-se justamente o que não são, tornar o que pode, inclusive, 
dispensar a forma pronominal (tornar-se) na medida em que aquilo que tor-
na não torna a si próprio, mas transmuda, irrompe como diferença.  

 

Sob a perspectiva de um eterno retorno onde irrompe a diferença, a narrativa 

de Buriti apresenta um desfecho completamente em aberto, já que não se sabe o 

que poderá ocorrer ante o reencontro de Miguel e Maria da Glória, o que dá margem 

à possibilidade de múltiplas encenações por parte de cada leitor, ou seja, cada um 

poderá criar a sua própria cena de epílogo. Mediante o caráter inconcluso da obra, 

torna-se mais visível a linha aiônica sobre a qual repousa a performance de Miguel, 

cuja viagem do reencontro transcorrida durante o tempo cronológico de um dia, en-

tão deflagrada pela intensidade do instante à beira do riinho, evoca um tempo de 

travessia, de passagem, do meio, um tempo de acontecimentos incorporais, da in-

tensificação dos sentidos, da pluralidade do devir, do pensamento, do inconsciente, 

o tempo da poiésis, do mito do eterno retorno, segundo a percepção de Deleuze 
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(2006a, p. 160-61):  

 

Não é, certamente, negação do tempo, supressão do tempo, eternidade in-
temporal […] ao mesmo tempo, ciclo e instante: continuação de um lado, 
iteração do outro? de um lado, continuidade do processo de um devir que é 
o Mundo e, de outra parte, retomada, relâmpago, visão mística sobre esse 
devir ou esse processo? […] recomeço contínuo do que foi e, de outra par-
te, retorno instantâneo a uma espécie de foco intenso, a um ponto ―zero‖ da 
vontade? […] E se Nietzsche estima que sua ideia é absolutamente nova, 
isso não é certamente por falta de conhecimento dos Antigos. Ele sabe que 
aquilo que ele chama de eterno retorno nos introduz numa dimensão ainda 
não explorada. Nem quantidade extensiva ou movimento local, nem quali-
dade física, mas domínio de intensidades puras.  

 

É segundo uma pluralidade de sentidos que rege a viagem física e imaginária 

de Miguel, de retorno ao Buriti Bom, que seu espírito navega, sob o domínio de in-

tensidades puras, ante as mais diversas sensações, desde o sentimento relativo ao 

encontro com Maria da Glória há um ano, até a dúvida em torno do sentimento des-

pertado, se amor ou não. Essas sensações são permeadas pela evocação do baru-

lho erótico do monjolo da fazenda e da diversidade infinita de sons que se derrama 

sobre a solidão das noites do sertão, canalizada através de um estranho habitante, o 

Chefe Zequiel. E Miguel pensa, sente, em meio ao ―recomeço contínuo do que foi‖ 

(DELEUZE, 2006a, p. 161) e do que de(ve) vir, sobretudo através das lembranças 

em torno de Maria da Glória: 

 

Perto dela, a gente vai sentindo a precisão de viver apenas o momento [...] 
Nem sei se gosto de Maria da Glória, se um encantamento assim, mesmo 
crescente, quer dizer amor. Sei que desejaria parar, demorado, perto dela. 
Da alegria. [...] Ela é franca demais, vive demais, abertamente; é uma mu-
lher que deve desnortear porque ainda não tem segredos. […] não vai mais 
acontecer nada. Não vamos namorar, falar de amor. Escuto o monjolo, aze-
nho, fácil, meus ouvidos já sabem [...] O monjolo é humano, reproduz a von-
tade de quem o fez e de quem o botou para trabalhar, as arrobas de arroz. 
Maria da Glória, sonsa, risonha, sob o Buriti grande, encostada no Buriti 
grande. O monjolo trabalha a noite inteira. […] Que sei de Maria da Glória? 
Todos estes meses, pensei nela. Sonho ou amavio, o contato de seus bra-
ços, o riso dos risos [...] (ROSA, 1988, p. 94, p. 95, p. 96, p. 98, p.99, p. 
136). 

 

É a partir desse lado vertiginoso suscitado pelas lembranças fantasmáticas 

dos sons produzidos nas noites do sertão, que se estabelece no espírito de Miguel 

uma aproximação entre as sensações de medo vividas em sua infância no Mutum 

como Miguilim e sensações semelhantes evocadas pelo Chefe Zequiel. Este, apesar 

de seu estado aparentemente demencial, era capaz de discernir todos os sons e 
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ruídos provenientes de qualquer elemento da natureza, o que o deixava vigilante e 

completamente aterrorizado diante das ameaças que esses ruídos representavam 

nas sombras da noite. E tendo o sertão como cenário comum, com suas matas, len-

das e bichos, em meio ao grande deserto, travestido de fantasmas, Miguel se proje-

tava em suas lembranças, ora como Chefe Zequiel, ora como Miguilim, tendo como 

fio condutor o medo que ambos sentiam dos ruídos estranhos ouvidos no silêncio da 

noite, ecoando na imensidão, nas entranhas da mata: 

 
Maior é a mata, suas entranhas, onde os bichos têm seu caminho de ofício, 
caminhos que eles estudaram de tudo; o tênue assopro com que eles fare-
jam. Uma coruja miou, gosmenta. A coruja quer colóquio. Sapos se jogam 
de sua velha pele. Esses são feiticeiros. […] Nos Gerais, o vento arranca 
as árvores agarradas pelos cabelos […] As irmãzinhas estão dormindo. 
Se a onça urrar, no mato do Mutum, todos de casa acordarão dando 
pranto […] Se o senhor quiser ouvir só o vento, só o vento, ouve. Cada um 
escuta separado o que quer. […] Quem tapa a noite é a madrugada. Os 
macaquinhos gritam, gritam, não é bem de frio. Dançam ao redor de um 
trem nu. Cobra grande comeu um deles. […] Mas, muito antes da luz das 
barras, os passarinhos percebem o sol; pio, pingo, pilgo, silgo, pinta-
alegrim… De manhã, mudam o coração da gente. O canta-galo. As vacas 
assim berram. Ao largo, os buritis retardam o vento – Iôssim, nhôssim [...] - 
O chefe tossia. (ROSA, 1988, p. 143, grifo do autor). 

 

A partir desta passagem, sobressai-se a evocação de uma sobreposição de 

elementos da natureza que expressa um sentido de pluralidade da vida, pulsando 

em toda sua heterogeneidade. Compõe um concerto a-lógico, dissonante, que en-

volve ruídos e rumores os mais diversos, e cujo componente caótico, através dos 

sons decifrados pelo Chefe Zequiel, adquire uma feição cósmica, em que a narrativa 

flui contagiada pela poesia, pelo espírito de Aion, que emana da natureza em seu 

devir. É através desse caos ensurdecedor das noites do sertão, que se avulta a figu-

ra do poeta, do bruxo, do ser infante, que, sob o império da intensidade dos senti-

dos, decifra o amontoado de sons aparentemente indiferenciados, vindos do vento, 

das árvores, dos animais, enquanto uma forma de proteger-se dos perigos vindos da 

face demoníaca da noite. E, ao mesmo tempo, transforma poeticamente o caos em 

cosmos. É nesse sentido de transformação que o Chefe Zequiel é um genuíno inter-

locutor com a natureza em seu devir, e cuja singularidade narrativa de Guimarães 

Rosa, na condição de um verdadeiro feiticeiro, alquimista, escolheu este persona-

gem anômalo, marginal, para expressar a vida em sua versão mais primitivamente 

poética, através da multiplicidade do devir-animal, da plasticidade aiônica, como as-

sim trata Deleuze e Guattari, na sua discussão: 
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Num devir-animal, estamos sempre lidando com uma matilha, um bando, 
uma população, um povoamento, em suma, com uma multiplicidade. Nós, 
feiticeiros, sabemos disso, desde sempre; […] Se o escritor é um feiticeiro é 
porque escrever é um devir, escrever é atravessado por estranhos devires 
que não são devires-escritor, mas devires-rato, devires-inseto, devires-lobo 
[…] O devir-animal, além de envolver a matilha, a multiplicidade, envolve 
também um indivíduo excepcional, com o qual terá de fazer aliança […] É 
por essa escolha anômala que cada um entra em seu devir-animal [...] Os 
feiticeiros se utilizam então do velho adjetivo ―anômalo‖ para situar as posi-
ções do indivíduo excepcional na matilha […] O anômalo não é nem indiví-
duo nem espécie, ele abriga apenas afectos […] como uma doença infecci-
osa, esse horror sem nome. (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 20, p. 21, p. 
27). 

 
A despeito do caráter anômalo de Chefe Zequiel, Guimarães Rosa transforma 

seu pseudo quadro de psicopatologia numa perspectiva estética, a favor da poetici-

dade do texto, da sonoridade da linguagem utilizada, da transfiguração do real, da 

experimentação do transcendente, do não palpável. O personagem, ao adentrar nos 

mistérios insondáveis da noite, das trevas, surge como um poeta, sem saber que o 

é, ―porque a poesia é inesgotável. Ou porque somente pela poesia é que há de 

abordar o inesgotável.‖ (XISTO, 1991, p. 127). 

Não é à-toa que Miguel, na condição de um personagem sensível, afeito ao 

olhar da beleza das coisas, desde sua infância como Miguilim, experimenta uma cer-

ta afinidade com o Chefe Zequiel, não o considerando tão bobo como os outros o 

achavam – ―Ele tem fé com muita astúcia… - pensou Miguel, teve de pensar. E se 

surpreendeu, descobrindo: o que ele pensara nesse momento, do Chefe, melhor 

poderia aplicar a si mesmo.‖ (ROSA, 1988, p. 137-138, grifo do autor). Assim como o 

Chefe, Miguel guarda da infância a curiosidade em decifrar os sons vindos das noi-

tes do sertão, o que se mostra em sua conversa com Maria da Glória, no serão de 

despedida em Buriti Bom: 

 

E esse bicho-do-brejo, que dá o outro som, que ranhe? É o socó. – ―Você 
reparou, Maria da Glória? Socó ou o socó-boi? Ele vigia é de noite, revoa 
para ir pegar piabas nas lagoas…‖ ―-Mas, agora foi o monjolo.‖ ―-Não: ago-
ra. Ele canta longe. Estou reconhecendo...‖ (ROSA, 1988, p. 98-99). 

 
Saindo dos "lençóis de passado" (DELEUZE, 2005, p. 121), das puras sensa-

ções, onde não há presente, passado, futuro, para o presente da narrativa, Miguel 

se espanta com a inexorabilidade do tempo ao deparar-se na viagem de retorno a 

Buriti Bom com a casa da fazenda de Grumixã e com o episódio de loucura apresen-

tado por Dona-Dona, mulher de nhô Gual. Sem o aval da razão, afirmaríamos com 
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Deleuze (2005, p. 140), ―o tempo como perpétua crise, e, mais profundamente, o 

tempo como matéria-prima, imensa e aterrorizante, como universal devir.‖ Ante o 

clima de desolação reinante na casa, ―Miguel estava entendendo, com surdo susto, 

como é que as casas às vezes mudam mais depressa do que as pessoas. Dona-

Dona? [...] Esta desdita de acesso… Hora não dilata, vai ter um repouso.‖ (ROSA, 

1988, p. 252). 

Em Buriti, a categoria temporal é trabalhada na perspectiva da desarticulação 

cronológica e no consequente embaralhamento dos tempos diversos, em que, como 

no cinema, tudo acontece, a exemplo da justaposição de cenas que envolvem toda 

uma trajetória de vida. Movido pela memória deslizante, que salta de um tempo para 

outro frente às marcas de um presente devastador, para nhô Gual, Miguel se encon-

tra numa outra dimensão do tempo, entre as fronteiras do passado e do futuro, ali-

mentado pela alegria da possibilidade de um reencontro iminente com Maria da Gló-

ria, no entanto, ―nem podia dar sua razão. A alegria da vinda, tinha de recolhê-la, 

como que mal fosse, mal soasse, fora de lugar e tempo.‖ (ROSA, 1988, p. 253). Ao 

sair do presente trágico vivido por nhô Gual, na fazenda de Grumixã, Miguel, ao se 

dirigir para o momento do reencontro tão esperado com Maria da Glória, volta a ex-

perimentar a liberdade do tempo, ao fundir em seu pensamento, sensações e lem-

branças que passeiam pelo presente, passado e futuro: 

 

Na última noite passada no Buriti Bom, na sala, os lampiões e lamparinas 
no meio da mesa, o que fora: Maria da Glória certamente o amava, aqueles 
belos braços, toda ela tão inesperada, haviam falado de menores assuntos, 
disto e daquilo, o monjolo socava o arroz, com o rumorzinho galante, agora 
Maria da Glória não o poderia ter esquecido, e o amor era o milagre de uma 
coisa [...] Abraçados, haviam de ouvir o arriar do monjolo, enchoo, noites 
demoradas. ―- Você fala de coisas em que não está pensando [...]‖ ―- Estou 
é pensando de outro modo em você Maria da Glória ...‖ As pessoas – baile 
de flores degoladas, que procuram suas hastes. (ROSA, 1988, p. 257). 

 
Em volta desse presente conectado diretamente ao passado e ao futuro como 

se fossem desdobramentos das puras lembranças de Miguel, podemos dizer no sen-

tido deleuziano: ―Há, portanto, duas imagens-tempo possíveis, uma fundada no pas-

sado, outra no presente. Ambas são complexas e valem para o conjunto do tempo.‖ 

(DELEUZE, 2005, p. 121). 

Nessa condição, o tempo presente faz Miguel refletir a caminho do Buriti Bom, 

ao encontro de Maria da Glória: ―o Buriti - Grande - uma liberdade [...] A vida não 

tem passado. Toda hora o barro se refaz. Deus ensina.‖ (ROSA, 1988, p. 258). Esta 
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passagem, enquanto um dos parágrafos finais da novela Buriti, aponta para a simul-

taneidade das dimensões temporais de Cronos e Aion. O retorno de Miguel a Buriti 

Bom sinaliza um retorno diferente, uma repetição diferente, um refazimento clichê da 

matéria do ‗oleiro‘, remetendo, então, a matéria do barro ao mito judaico-cristão da 

criação humana. Essa re-edição do mito mostra a frágil matéria mergulhada no tem-

po. Se fosse um filme, a cena apresentaria o trabalho do oleiro modelando um vaso 

cheio de pontas do presente, atualizando o mito. O tempo flui incessantemente no 

movimento, no tempo da modelagem do ‗vaso‘ sem fundo, como um deslizar de 

águas, um fluxo incessante e sinuoso como as águas que movem o monjolo em Bu-

riti, ―o barulhinho do monjolo. De par em par de minutos, o monjolo range.‖ (ROSA, 

1988, p. 93). É o que parece confirmar essa leitora de Rosa: ―O movimento compas-

sado do monjolo é sempre o mesmo e, no entanto, a cada momento em que é apre-

endido, já é outro.‖ (SILVA, 2005a, p. 43). 

No torvelinho dos acontecimentos que envolvem o retorno a Buriti Bom, em 

meio à avalanche de lembranças e sensações que se misturam desordenadamente, 

desobedecendo à linha de Cronos, Miguel vive os acontecimentos que se moldam 

incessantemente como a maleabilidade estética do barro, seguindo, portanto, o tem-

po de Aion, a linha descontínua, fragmentada e provisória  que o tempo da memória 

impõe e cuja escrita rosiana nas palavras de Silva (2005a, p. 43) ―assume a liberda-

de  de compor uma narração cujas ‗aventuras‘ não sejam aprisionadas pela linha de 

um tempo sequencial.‖ 

Dentre outras leituras possíveis, podemos dizer que Miguel é o próprio indis-

cernível, entre o corpóreo e o incorpóreo, fronteiriço, oscilante, ele traz a ambivalên-

cia para o plano do romance com Glória, comportando-se ora como phármacon, ora 

como pharmakós, citadino e feiticeiro. Recorrendo a Derrida, diríamos que Miguel 

estaria inscrito no sentido de reconstituir a cadeia de significações, atuando como o 

autor physis, da lei entre os animais e os homens, phármacon, mas seus desloca-

mentos e seus percursos impedem essa reconstituição. Então ele age como ‖ 

‗pharmakós‘ (feiticeiro, mágico, envenenador)― (DERRIDA, 1991, p. 79). A ele cabe 

traçar e retraçar incessantemente o tempo, o lugar, o sertão, ―no limite do dentro e 

do fora‖, como aparece em Derrida (1991, p. 80). Assim sendo, Miguel é o traçador, 

o que escreve Buriti. Tem ele o papel do escritor como feiticeiro, adotando Rosa 

uma estratégia contrária em Grande sertão: veredas, quando Riobaldo delega ao 

doutor da cidade o poder simbólico da palavra da Lei e circunscreve-se como o fa-
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lante, o portador da foné platônica, da não-escrita, da oralidade, privilegiando o 

phármacon. Na linha do tempo, o feiticeiro faz o jogo aiônico e age no acontecimen-

to, no chegante, no forasteiro, indicando esse escrito, esse segredo, esse mergulho 

no tempo condizente com o acontecimento aiônico, sinalizado na discussão deleuzi-

ana:  

 

Em todo acontecimento existe realmente o momento presente da efetua-
ção, aquele em que o acontecimento se encarna em um estado de coisas, 
um indivíduo, uma pessoa, aquele que designamos dizendo: eis aí, o mo-
mento chegou; e o futuro e o passado do acontecimento não se julgam se-
não em função deste presente definitivo, do ponto de vista daquele que o 
encarna [...] (DELEUZE, 1974, p. 154). 

 

Diante da ideia de abrir mais um círculo em sua vida, Miguel estava entregue 

ao momento que chegara, ao acontecimento, ao presente vivo, mesmo estimando, 

deleuzianamente falando, ―essa parte de inquietante sombreado do acontecimento‖ 

(DELEUZE, 1991, p. 159), que é igualmente a parte do segredo do feiticeiro como 

escritor, cujo sentido requer uma pluralidade de códigos.  

Contrapondo-se a uma dimensão mais aiônica do tempo que rege a narrativa 

de Buriti sob o ponto de vista de Miguel, eis que, sob a vertente de Lalinha, a narra-

tiva pertence mais à instituição do Cronos, ao suceder dos dias, à marcação das es-

tações do ano, cujo tempo lentificado do sertão exaspera o olhar citadino de Lalinha, 

preocupada com o preenchimento do ócio, do vazio, com acontecimentos reais que 

justifiquem o passar das horas do calendário. Assim sendo, com a entrada de Lali-

nha em cena, instaura-se o contar do tempo, visto que, pela primeira vez, já quase 

na altura da metade da narrativa, há a menção direta ao tempo cronológico, ao con-

tar dos dias: 

 

Quinze dias fazia que Lalinha  viera, e esse tempo se soltara, em nuvens e 
nadas, ela nem se detinha para saber se gostava dali. Cedera-se. [...] A noi-
te dava para muitas coisas. E ela perdeu o acompanhamento do tempo: - 
―Estou no sertão... No sertão, longe de tudo...‖ [...] A noite do sertão, de si 
não era triste, mas oferecia em fuga de tudo uma pobreza, sem centro, uma 
ameaça inerme. Tudo ali podia repetir-se, mais ralo, mais lento, milhões de 
vezes, a gente sufocava por horizonte físico. [...] Tudo lhe parecia não-
acontecido ainda. Virou-se. Distendeu-se, instigou sua atenção: queria sur-
preender, uma marca, um relevo, no monte das horas se escoando. (ROSA, 
1988, p. 168, p.171, p.172). 

 

Tal como sugerido nos fragmentos textuais acima transcritos, as noites do 

sertão, enquanto um espaço liso, sem dobras, sem marcas, provocavam em Lalinha 
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a forte impressão de que nada estava acontecendo, o que exacerbava seu estado 

de solidão, de angústia, de um imenso vazio existencial, como se a beleza e a juven-

tude de nada valessem naquele espaço e tempo sempre igual, em que ―às horas, se 

deixava numa indiferença de pedaço de coisa.‖ (ROSA, 1988, p. 180). Lalinha sente 

medo de perder sua identidade de mulher urbana, com compromissos agendados, 

com a vida regulada pelo cronômetro do relógio, com o tempo preenchido por even-

tos, por supostos acontecimentos. Aflora o seu medo de regredir, de se transformar 

em mais uma das mulheres da fazenda para quem os dias corriam sucessivamente 

iguais, em um sertão amorfo, muitas vezes ameaçador. O tédio toma conta de si, 

passando a questionar o sentido de ali permanecer:  

 

―[...] - Glória, meu-bem, vocês não sentem a vida envelhecer, se passar?‖ 
Não; ela, eles não haviam ainda domesticado o tempo, repousavam na es-
sência de seu sertão – que às vezes parecia ser uma amedrontadora inge-
nuidade. ―Para que vim? Por que vim?!‖ Fazia meses e, durante, poucas 
cartas havia escrito, e pouquíssimas, recebido, da irmã, do irmão, de ami-
gas. E agora, quase de súbito aumentava-se a ausência deles, apresenta-
vam-se demais em sua lembrança, que para a cidade redizia e pedia – onde 
tudo prometia-se com um agrado novo, um sabor: ainda as coisas banais 
dos dias, telefonar, ir ao cabeleireiro, ao cinema – [...] Queria ir-se no dura-
do daqueles escuros dias marços, ela de alma idosa, como um objeto sob a 
chuva. (ROSA, 1988, p. 195). 

 

Na condição de um ser histórico, temporal, urbano, pertencente a um meio 

regido pela lógica capitalista, Lalinha sente a compulsão de viver o presente em toda 

sua intensidade, com sua corporalidade pulsando, com sua beleza a serviço de uma 

possível causa. Lalinha sente a necessidade de demarcar os dias com a perspectiva 

de um tempo futuro, previsível, em que pudesse ter a esperança de que algo esti-

vesse para acontecer. Era tomada pela angústia do nada, dos vazios de um sertão 

sem horizontes definidos: ―em certas noites, só, Lalinha retornava à tenção de partir, 

tomando-a um tédio de tudo ali, e daquela casa, que parecia impedir os movimentos 

do futuro. No Buriti Bom, que se ancorava, recusando-se ao que deve vir.‖ (ROSA, 

1988, p. 198-99). 

Entre a vontade de ali permanecer no Buriti Bom, imersa em um tempo sem 

amarras, sem contornos, e o desejo de voltar para sua cidade de origem, demarcada 

por acontecimentos regidos por um tempo de relógio, de Cronos, Lalinha passa a 

refletir sobre sua beleza, a beleza das mulheres no sertão, naquele deserto, ―no 

meio de um mar todo.‖ (ROSA, 1988, p. 92). O narrador rosiano destaca a inutilidade 

da beleza e interroga essa função estética que perpassa as inquietações da moça 
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citadina, como se a realidade do sertão fosse a realidade de um taxidermista: 

 

Como a beleza podia ficar inútil? A beleza das mulheres – que é para criar 
gozos e imagens? Sua própria beleza. Ali, nada se realizava, e era como se 
não pudesse manar - as pessoas envelheceriam malogradas, incompletas, 
como cravadas borboletas; todo desejo modorrava em semente, a gente se 
estragava, sem um principiar; num brejo. Não acontecia nada. Um dia, 
aconteceu. Chegara aquele moço chamado Miguel, vindo da cidade. Veio, 
trazido por nhô Gualberto Gaspar. (ROSA, 1988, p. 198-99). 

 

Insurgindo-se como um verdadeiro acontecimento que irrompe em meio ao 

imprevisível, à travessia do devir, num instante destituído de qualquer sequência ou 

seguimento, Miguel chega à fazenda de Buriti Bom, e com ele, se instaura o gérmen 

do tempo não cronológico na narrativa, dando lugar, a partir daí, ao investimento 

aiônico do tempo como imagem, não-simbólico, e o tempo codificado em meses, 

estações do ano ou festas populares, passando a coexistir com o tempo da poiésis. 

Aion saltando por entre Cronos, por entre os corpos, na superfície. Dirá Deleuze: 

―Eis pois que a linguagem não cessa de nascer, na direção futura do Aion em que é 

fundada e como esperada, embora ela deva dizer também o passado, mas justa-

mente o diz como aquele dos estados de coisas que não cessam de aparecer e de-

saparecer na outra direção.‖ (DELEUZE, 1974, p. 171). É o que acontece com Lali-

nha a debater-se entre o cronometrar sua estada em Buriti Bom, através do fluxo 

organizado das horas, dias, meses e anos, e o mundo novo que o sertão parecia a 

ela, em meio aos movimentos do Aion que ali se cruzam. Ainda conforme Deleuze 

(1974), este presente do Aion que representa o instante, não é absolutamente como 

o presente vasto e profundo do Cronos: é o presente sem espessura, o presente do 

ator, do dançarino ou do mímico, ‗puro‘ momento: 

 

Ele mede a atividade do período cósmico em que tudo é simultâneo: Zeus é 
tanto Dia, como o A-través ou o que se mistura, o Incorporador. O maior 
presente não é pois de forma nenhuma ilimitado: pertence ao presente de-
limitar, ser o limite ou a medida da ação dos corpos, ainda que fosse o mai-
or dos corpos ou a unidade de todas as causas (cosmos). Mas ele pode ser 
infinito sem ser ilimitado: circular no sentido de que engloba todo o presen-
te, ele recomeça e mede um novo período cósmico após e precedente, 
idêntico ao precedente. [...] Cronos é o movimento regulado dos presentes 
vastos e profundos. Mas, justamente, de onde retira ele sua medida? Os 
corpos que o preenchem têm suficiente unidade, sua mistura suficiente jus-
tiça e perfeição, para que o presente disponha assim de um princípio de 
medida imanente? Talvez no nível de Zeus cósmico. (DELEUZE, 1974, p. 
166-67). 

 

Não obstante o anseio de Lalinha ante a chegada de Miguel, em regular as 
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horas diante da vastidão do sertão de Buriti, o império de Cronos lhe escapava. O 

sertão surgia para ela enquanto uma grande massa inerme. O tédio toma conta da 

moça. Ela se sente como num presente que já é ruína, a seus olhos, e um futuro 

incerto. Marca as horas, os dias, os meses, percebe o mudar das estações, mas, 

não consegue partir, ―aonde lhe vinha o apego ali? Até quando lá ficaria? No íntimo, 

precisou de fixar-se um prazo, uma data: ―Daqui a um mês…‖ E bastou isso, essa 

decisão, para tranquilizar-se.‖ (ROSA, 1988, p. 195). 

Lalinha, na condição de uma mulher reflexiva, perspicaz, percebia o recolhi-

mento de Miguel, a não desenvoltura ante as questões afeitas ao amor, a separação 

que ele denotava entre o pensar e o sentir, entre o corpóreo e o incorpóreo, entre a 

paixão e o ato enquanto expressão de um enunciado, presentificado  num dado ins-

tante: 

 

Vira-o chegar e estar, era simpático; mas logo o sentira recluído, enrolado 
em si, nos obscuros. ―Um que pensa demais, e que às vezes se envergo-
nha do amor...‖ O amor exigia mulheres e homens ávidos tão somente da 
essência do presente, donos de uma perfeição espessa, o espírito que 
compreendesse o corpo. (ROSA, 1988, p. 199). 

 
 Em confluência com a percepção de Lalinha sobre a obscuridade, a ambiva-

lência de Miguel, na noite do serão em Buriti Bom, ele dizia para si mesmo: ―Nem sei 

se gosto de Maria da Glória, se um encantamento assim, mesmo crescente quer 

dizer amor. Sei que desejaria parar, demorado, perto dela. Da alegria.‖ (ROSA, 

1988, p. 95). Por sua vez, quando Maria da Glória lhe perguntou se gostava de al-

guém, ele respondeu ‗não‘ e, ao mesmo tempo, pensou consigo mesmo: ―Com o 

que estou sendo covarde, porque logo ri – imediatamente, que ela não tome a sério 

a minha resposta.‖ (ROSA, 1988, p. 96). 

Refletindo sobre a dimensão do amor a partir do entrelaçamento entre o cor-

póreo e o incorpóreo, Deleuze e Guattari (1995b, p. 19) consideram que:  

 

A transformação incorpórea é reconhecida por sua instantaneidade, por sua 
imediatidade, pela simultaneidade do enunciado que a exprime e do efeito 
que ela produz; eis porque as palavras de ordem são estritamente datadas, 
hora, minuto e segundo, e valem tão logo datadas. O amor é uma mistura 
de corpos que pode ser representada por um coração atravessado por uma 
flecha, por uma união de almas, etc; mas a declaração ―Eu te amo‖ expres-
sa um atributo não corpóreo dos corpos, tanto do amante quanto do amado. 

 
Tomando o ponto de vista da dessintonia em Miguel entre o pensar, o amor, 

o corpo, na instantaneidade do momento presente, a exemplo do diálogo ocorrido 
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com Maria da Glória, podemos considerar que, ao Miguel dizer ‗não‘, que não gosta-

va de ninguém, a ação e a paixão que afetavam o seu corpo não foram reconheci-

das pelo ato, pelo atributo incorpóreo, correspondente ao enunciado ‗eu te amo‘, en-

quanto uma palavra de ordem: ―Devemos, entretanto, distinguir as ações e as pai-

xões que afetam esses corpos, e os atos, que são apenas seus atributos não corpó-

reos, ou que são ‗o expresso‘ de um enunciado.‖ (DELEUZE; GUATTARI, 1995b, 

p.18). 

A despeito do ar recluso de Miguel, é em torno da passagem deste por Buriti 

Bom que se intensifica um clima aiônico de erotização, instaurando-se ao mesmo  

tempo, de uma forma mais visível, o regime de Cronos, o vírus do tempo, já semea-

do por Lalinha desde sua chegada no casarão, deflagrado sobretudo pelo desejo de 

que algo acontecesse no vazio das noites do sertão, ―para que o presente disponha 

assim de um princípio de medida imanente?‖ (DELEUZE, 1974, p.167). Em meio à 

ambiência cênica do Buriti Bom, tal qual um palácio, Lalinha potencializa o circular 

de uma espécie de voragem, desejos e significantes desses desejos que excedem o 

tempo: ―Novo dia. Tudo invariável. Todos tão mesmo, até Maria da Glória; então não 

notavam o tempo?" (ROSA, 1988, p. 172). Inicia-se inusitada e inesperadamente, 

em meio a um jogo de bisca que acontecia no casarão, um jogo de falas, gestos e 

insinuações eróticas entre Lalinha e iô Liodoro, um jogo dentro de um jogo, situação 

essa que a faz refletir ante a imprevisibilidade do acontecimento: 

 

Ela se oferecera.  Por quê? Dissessem-lhe, momentos antes, que ia fazer 
isso, e ela se espantaria, não se supunha com coragem. E, entretanto, en-
contrava que, sutil, sem nada planejar, havia tomado tempo para isso se 
preparando, observando como jogavam e pedindo explicações a Maria da 
Glória. Por quê? [...]. Também ela se entregava ao gosto do jogo, tomava-o 
como a uma robusta obrigação, um marco do tempo. Diante dela, aquele 
homem se continha em sua forma, num cerimonioso assento. Observava-o 
a furto, e ele permanecia, tanto dias faz um mês, tantas horas faz um ano 
[...] Nunca desejara fazer pergunta a iô Liodoro. Mas, a ele, a gente tinha a 
vontade, sentia quase sempre a necessidade de tentear-lhe o rosto, com as 
pontas dos dedos, para dele alguma coisa se conhecer – como os cegos fa-
zem. (ROSA, 1988, p. 197-198). 

 
Paralelamente ao acontecer do jogo de bisca, no qual iô Liodoro e Lalinha 

tornam-se parceiros permanentes e começam a desenvolver um jogo tácito de ero-

tismo, surgem como ressonâncias, como ecos, outros envolvimentos de ordem eróti-

ca entre Lalinha e Maria da Glória e esta e nhô Gualberto Gaspar, formando uma 

partitura dissonante de tons e entretons em que o abjeto se mistura a uma sorvível 
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delícia. São acontecimentos que beiram ao não-senso, ao absurdo, a exemplo da 

coqueteria manifestada por Maria da Glória ao olhar de gula de nhô Gual para suas 

pernas. Diante dessa ‗obs-cena‘, Maria da Glória era vista por Lalinha como pertur-

badora: ―E viu: porque se atordoava – era porque Maria da Glória reparadamente se 

comprazia com a nojenta admiração [...] Oh, aquilo horrorizava, parecia uma profa-

nação bestial, parecia um estupro.‖ (ROSA, 1988, p. 185). São acontecimentos co-

mo esses da ordem do sentir, das sensações inesperadas, imprevistas, então con-

vergentes com o pensamento de Deleuze, em que o sentido é relacionado à superfí-

cie das coisas:  

 

O sentido é a quarta dimensão da proposição. Os estóicos a descobriram 
como acontecimento: o sentido é o expresso da proposição, este incorporal 
na superfície das coisas, entidade complexa irredutível, acontecimento puro 
que insiste ou subsiste na proposição. (DELEUZE, 1974, p. 20). 

 
Em meio à aparente imobilidade do casarão de Buriti Bom, "em que ali nada 

podia acontecer a não ser a lenda‖ (ROSA, 1988, p. 140), desencadeia-se, a partir 

do tempo inaugurado por Miguel, o amor erótico enquanto uma potência do devir, 

em plena comunhão com o universo, remetendo à questão do antropomorfismo da 

natureza simultaneamente ao fitomorfismo do homem, cujo devir é da ordem da ali-

ança, ―no vasto domínio das simbioses que colocam em jogo seres de escalas e rei-

nos inteiramente diferentes, sem qualquer filiação possível.‖ (DELEUZE; GUATTARI, 

2012a, p.19). Ao lado dos principais personagens humanos, destaca-se a presença 

de dois elementos vegetais, entrelaçados indissoluvelmente, que se sobressaem 

como personagens que representam a pulsão erótica que transita entre o Buriti-

Grande e o Brejão-do-Umbigo, enquanto signos que remetem à abertura de múlti-

plas possibilidades em torno da erótica condição do ser em seu devir intenso. 

Sob a perspectiva da conjunção de forças dissonantes, verificamos junto à 

abordagem cronológica do tempo então inscrita na segunda parte da narrativa sob a 

voz de Lalinha, a simultaneidade da vibração de Aion mediante os devires, os misté-

rios, em torno da emissão de pontos de vista plurais dos diferentes narradores. Ao 

lado da diversidade de vozes, dá-se a simultânea encenação de diferentes formas e 

manifestações do erotismo em meio à multiplicidade das relações humanas, desde 

os primeiros passos do aprendizado do amor dados por Maria da Glória, através da 

relação erotizada com Lalinha, sua cunhada, da iniciação sexual com nhô Gualberto 

Gaspar, compadre de seu pai, até o sentido expresso do romance entre Lalinha e iô 
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Liodoro.  

Ao lado de Lalinha, ―imagem de princesa‖ (ROSA, 1988, p. 93), iô Liodoro  

compõe também um personagem distinto, como se fosse pertencente a uma espécie 

híbrida, não definido por parâmetros atribuídos ao homem comum. Iô Liodoro figura 

como um ser enigmático, carregado de silêncio, dotado de uma potência erótica se-

melhante à palmeira descomunal do Buriti-Grande, encarnando algo equivalente a 

um semideus, garanhão, semeador, em comunhão com a força erótica primordial do 

universo, se construindo numa concepção mítica. A imponência de Liodoro está im-

plícita no próprio nome: Liodoro é Heliodoro, é o sol, ―centro do sistema em torno do 

qual gravitam a família e agregados de Buriti Bom.‖ (MACHADO, 1976, p.122).  

De acordo com a visão plural de vários personagens-narradores de Buriti, iô 

Liodoro incorporava múltiplos papéis: 

 
O que iô Liodoro é, é antigo. Lei dum dom, pelos costumes. E ele tem mes-
mo mais força no corpo, açoite de viver, muito mais do que o regular da 
gente [...] sai aos repentes por aí, feito cavalo inteiro em cata de éguas, co-
bra por sua natureza. Garanhão ganhante [...] quieto e opaco [...] Conserva-
va uma delimitação, uma distância [...] força cabida como a de uma árvore 
[...] paciência pujante de um boi [...] semelhava sempre estivesse légua a 
longe, mudo, apartado, no meio d'algum campo [...] governando ouvinte os 
silêncios da casa [...] ele parecia mesmo pertencer ao silêncio de uma outra 
espécie [...] se sombreava de fadário. Um passageiro fosse [...] Ele era meio 
dos Gerais e dali - de seus matos, seus campos, feito uma árvore. Tudo ge-
ria com um silencioso saber [...] (ROSA, 1988, p. 112, p. 129, p.138, p. 140, 
p.141, p. 162, p. 198, p. 217, p. 235). 

 

Ante o sentido de multiplicidade que permeia a figura de iô Liodoro, este se 

projeta através de uma pluralidade de devires, em que assoma, sobretudo, o devir-

vegetal e o devir-animal, enquanto expressões de sua natureza híbrida, multifaceta-

da. A despeito de uma pretensa associação entre o humano com outras categorias 

advindas da natureza, Deleuze e Guattari (2012a, p. 18-19) dizem que: 

 

Um devir não é uma correspondência de relações […] Os devires-animais 
não são sonhos nem fantasmas. Eles são perfeitamente reais [...] O devir 
não produz outra coisa senão ele próprio […] O devir pode e deve ser quali-
ficado como devir-animal sem ter um termo que seria o animal devindo. O 
devir – animal do homem é real, sem que seja real o animal que ele devém; 
e, simultaneamente, o devir-outro do animal é real sem que esse outro seja 
real. 

 

A figura de iô Liodoro é um ser em transição das narrativas, se (des)velando 

em múltiplas dimensões, sendo a do destino, da sorte, nas novelas patriarcais. A 



 

 

46 

linguagem das séries do fadário que põe em comunicação as novas séries do siste-

ma literário moderno, ―[...] todo sistema contém seu precursor sombrio que assegura 

a comunicação das séries que o bordam.‖ (DELEUZE, 2006b, p. 175). 

Sob a cena da intempestividade aiônica, voltando mais uma vez ao diálogo 

temporal entre Aion e Cronos, é que percebemos o papel do precursor sombrio ao 

final da segunda parte da narrativa, destituindo a marcação do tempo diante da po-

tência do falso usada por Lalinha como artifício, dizendo ir-se embora de Buriti Bom 

depois-d‘amanhã, antes de tudo, expressão do vazio, a agir simultaneamente no 

desfile de máscaras para se dar a irrupção do desejo erótico como um ‗pulo do gato‘, 

no encontro de despedida com iô Liodoro, a mudança dos acontecimentos: 

 

‗[…] Você gosta de mim, me acha bonita, você me deseja muito, eu sei. 
Pois, se quiser, se vale a pena, estou aqui. Esta noite, deixo a porta do 
quarto aberta…‘ Disse. E saiu dali. Sua alegria era pura, era enorme. Gosta-
ria de dançar, de rir atoa. (ROSA, 1988, p. 251). 

 

A narrativa de Buriti atravessa Cronos pelo impacto de Aion, relacionando-se 

à diversidade do olhar, do devir:  

 

Aion, que é o tempo indefinido do acontecimento, a linha flutuante que só 
conhece velocidades, e ao mesmo tempo não para de dividir o que aconte-
ce num já–aí, num ainda não-aí, num tarde-demais e um cedo demais si-
multâneos, um  algo que ao mesmo tempo vai se passar  e acaba de se 
passar. E Cronos, ao contrário, o tempo da medida, que fixa as coisas e as 
pessoas, desenvolve uma forma e determina um sujeito. (DELEUZE, 1974, 
p. 153). 

 
Resultante igualmente da condição erótica, Miguel se encontra em plena in-

tensidade de seus sentidos, porém imerso na vivência do eterno retorno enquanto 

um acontecimento que congrega o acaso, a incerteza, a alegria, uma repetição dife-

rente do que tinha ocorrido um ano atrás, uma experiência então potencializada por 

um sentimento de afirmação, livre de qualquer ressentimento, de qualquer submis-

são: 

 
O eterno Retorno não é só o pensamento seletivo, mas também o ser sele-
tivo. Só volta a afirmação, só volta aquilo que possa ser, só a alegria volta. 
Tudo o que pode ser negado, tudo o que é negação é expulso pelo próprio 
movimento do eterno Retorno […] O eterno Retorno deve ser comparado 
com uma roda; mas o movimento de uma roda é dotado de um poder centrí-
fugo, que expulsa todo o negativo. Porque o ser se afirma do devir, ele ex-
pulsa de si tudo o que contradiz a afirmação, todas as formas do niilismo e 
da reação: má consciência, ressentimento […] só os veremos uma vez […] 
O eterno Retorno é a Repetição; mas é a Repetição que seleciona, a Repe-
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tição que salva. Segredo prodigioso de uma repetição libertadora e selecio-
nante. (DELEUZE, 1965, p. 32-33). 

 

Enfim, o eterno retorno pode ser decifrado como a liberdade sentida por Mi-

guel de refazer o barro, uma libertação dos medos vividos na infância junto ao ambi-

ente familiar, uma libertação para viver o acaso, o imprevisto do reencontro com Ma-

ria da Glória sob a expressão da alegria, da afirmação, como um verdadeiro jogador 

que celebra o tempo enquanto uma instância de dar e criar, no intempestivo, desa-

trelado de um passado e de um futuro. Naquele momento, o que lhe importava era a 

travessia, o que está no meio, as puras intensidades dos sentidos evocadas pela 

imagem de Glória e pela paisagem dos buritis em frenesi, configurando o devir, o 

trânsito, a passagem. De acordo com a tessitura do personagem de Miguel na narra-

tiva, enquanto andante, viajor, podemos pensar deulezianamente que: 

 

O interessante é o meio, o que se passa no meio. Não é por acaso que a 
maior velocidade está no meio. As pessoas sonham frequentemente em 
começar ou recomeçar do zero; e também têm medo do lugar aonde vão 
chegar, de seu ponto de queda. Pensam em termos de futuro ou de passa-
do, mas o passado, e até mesmo o futuro, é história. O que conta, ao con-
trário, é o devir: devir-revolucionário, e não o futuro ou o passado da revolu-
ção […] É no meio que há o devir, o movimento, a velocidade, o turbilhão. O 
meio não é uma média, e sim, ao contrário, um excesso. Era a ideia de Vir-
gínia Woolf. Ora, o meio não quer dizer absolutamente estar dentro de seu 
tempo, ser de seu tempo, ser histórico; ao contrário: é aquilo por meio do 
qual os tempos mais diferentes se comunicam. Não é nem o histórico nem o 
eterno, mas o intempestivo. (DELEUZE, 2010, p. 34-35). 

 

É a intempestividade do momento que faz Miguel desatrelar-se de seu passa-

do, das amarras de seu sofrer como Miguilim na ‗edição‘ anterior, de um sertão que 

lhe evocava muitas tristezas, para viver a intensidade daquela passagem em meio a 

vibrações de uma força erótica primordial vinda da natureza e dele próprio, daquela 

moça, Maria da Glória, que irradiava uma alegria, ao mesmo tempo fascinando-o e 

lhe despertando susto, estranhamentos: ―Na última noite passada no Buriti Bom, na 

sala, os lampiões, a lamparina no meio da mesa, o que fora: Maria da Glória certa-

mente o amava, aqueles belos braços, toda ela tão inesperada…‖ (ROSA, 1988, p. 

257). E era essa expectativa do inesperado, do que está por vir, que infundia em 

Miguel a certeza, experimentada naquele momento, de que não existia nem passado 

nem futuro, mas apenas o movimento, a velocidade, o turbilhão de seus pensamen-

tos e sensações, a certeza de que encontraria o amor, a alegria perdida, e cuja tra-

vessia estava vivenciando como uma busca, onde os tempos mais diferentes se co-
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municavam, acreditando que ao lado de Maria da Glória encontraria sua haste no 

‗corpo de baile‘: ―As pessoas – baile de flores degoladas que procuram suas hastes.‖ 

(ROSA, 1988, p. 257). 

 

2.2 SER-TÃO NAS NOITES DO SERTÃO: LUGAR DE FANTASMAS, DELÍRIOS E 

POESIA. 

 

Aziago, o Chefe Zequiel espera um inimigo, que desconhece, escuta até 
aos fundos da noite, escuta as minhocas dentro de terra. Assunta, o que 
tem de observar, para ele a noite é um estudo terrível. 

Guimarães Rosa 

 

Unindo duas dimensões da natureza que se apresentam com um potencial de 

equivalência ante o sentido de fluidez, de ambivalência, de vastidão, de infinitude, de 

indefinição, temos em Buriti dois elementos fundantes de sua narrativa: a noite e o 

sertão. Daí podermos considerar, em princípio, que se trata de uma narrativa notur-

na, lunar, entretecida através de singularidades que remetem à associação entre a 

noite, o sertão e o cosmos, ou caosmos, no sentido deleuziano e guattariano, no to-

cante ao que há de mais recôndito, obscurecido, guardado, inconsciente, recalcado 

na estrutura do ser, enquanto lugar depositário do fantasmático, do inimaginável, do 

não-dito: "O sertão é de noite." (ROSA, 1988, p. 92). 

Sob uma aura mítica, a noite é vista como a deusa das trevas, filha do caos, 

havendo precedido a todas as coisas, pois, "sem unir-se a nenhuma outra divindade, 

procriara o inevitável e inflexível Destino, a Parca negra, a Morte, o Sono, a legião 

dos Sonhos […] a Concupiscência, a triste velhice e a obstinada discórdia." (COM-

MELIN, 1968, p. 21). Vinculando-se a esse aspecto terrorífico do noturno, eis que se 

afigura em Buriti, o cenário desmedido do sertão, em cujas noites se avulta o "corpo 

de noturno rumor" (ROSA, 1988, p. 92), suscitando delírios, fantasias, alucinações 

em torno da vida e da morte, do prazer e da dor, simbolizando o retorno ao caos, a 

uma espécie de "massa confusa primordial" (ELIADE, 1969, p. 68), de caráter de-

moníaco, infernal.  

Na perspectiva poética de Guimarães Rosa, a noite no sertão se afigura como 

um corpo invisível, abstrato, porém dotado de uma linguagem especial, potencializa-

da através de uma dissonância entre rumores provindos de uma natureza em frenesi 

e o aparecer de um silêncio abismal, linguagem essa que se vislumbra aos ouvidos, 
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sobretudo dos viajores, como se pertencesse a um outro ser desconhecido, o ser-

tão, "o espaço existencial onde se efetua a sua busca do sentido da vida; o espaço 

da construção linguística em que se verifica a demanda da expressão poética." 

(STARLING, 2011, p. 68). Daí, os rumores das noites no sertão se manifestarem 

como um campo de intensidades imensuráveis, dando margem ao surgimento de 

um processo de metamorfose, de transformação, de perda de subjetividades, em 

que a vida aparece em toda sua impessoalidade e imanência, transcendendo toda e 

qualquer noção de sujeito ou de pessoa. No "corpo de noturno rumor" (ROSA, 1988, 

p. 92), invocando Barthes, podemos dizer que "nenhuma voz se eleva, conduz ou 

desvia, nenhuma voz se constitui; o rumor, é o próprio ruído de fruição plural – mas 

de modo algum de massa (a massa, essa, muito pelo contrário, tem uma voz única, 

e terrivelmente forte)‖ (BARTHES, 1987, p. 76). 

A noite no sertão enquanto um corpo deslizante, sem referências, sem limites, 

cria um campo favorável à percepção delirante de outros seres, de projeção de fan-

tasmas, em que tudo se transforma mediante a capacidade fabulatória do homem do 

sertão. É a noite no sertão, sentida, sobretudo, entre os viajantes, enquanto um es-

paço do fantasmático, do alucinatório, de ruídos entremeados de silêncio, que susci-

tam a explosão de um processo de afetividade matricial, traduzível através do se-

guinte conceito de Corpo sem Órgãos, CsO, conforme mostram os pensadores fran-

ceses:  

 

Um CsO é feito de tal maneira que ele só pode ser ocupado, povoado por 
intensidades. Somente as intensidades passam a circular. Mas o CsO não é 
uma cena, um lugar, nem mesmo um suporte onde aconteceria algo. Nada 
a ver com um fantasma, nada a interpretar. O CsO faz passar intensidades, 
ele as produz e as distribui num spatium ele mesmo intensivo, não extenso. 
[…] Por isto tratamos o CsO como o ovo pleno anterior à extensão do orga-
nismo e à organização dos órgãos, antes da formação dos extratos, o ovo 
intenso que se define por eixos e vetores, gradientes e limiares, tendências 
dinâmicas com mutação de energia, movimentos cinemáticos com desloca-
mento de grupo, migrações, tudo isto independentemente das formas aces-
sórias, pois os órgãos somente aparecem e funcionam aqui como intensi-
dades puras. (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 14-15). 

 

Na narrativa de Buriti, a noite no sertão se manifesta como um espaço do vir-

tual, a vibração de um Corpo sem Órgãos, incitando deslocamentos, perplexidades, 

estranhamentos do mundo: "No que a cidade e o sertão não se dão entendimento: 

as regalias da vida, que as mesmas não são. Que aqui no sertão, um, ou uma, que 

muito goza, como que está fazendo traição aos outros." (ROSA, 1988, p. 104).  



 

 

50 

O desejo de Miguel se potencializa em fazer sua travessia interna pelo regime 

noturno do sertão de Buriti, procurando identificar os ruídos, os sons vindos do corpo 

da noite, como uma forma de indagar sobre o que acontece com ele mesmo, ope-

rando o esquecimento do passado e no presente construindo um corpo sem órgãos 

para si, que se opõe a uma configuração dos órgãos denominada organismo: ―Não é 

mais um Eu que sente, age e se lembra, é, ‗uma bruma brilhante, um vapor amarelo 

e sombrio‘ que tem afectos e experimenta movimentos, velocidades.‖ (DELEUZE; 

GUATTARI, 1996, p. 25). 

Compartilhando dos agenciamentos coletivos, o sertão se apresenta como um 

espaço deflagrador de múltiplos sentidos, em vista de sua vastidão informe, carre-

gado de significações escatológicas, como o ―meio de experimentação de intensida-

de pura, o spatium e não a extensio, a intensidade Zero, como princípio de produ-

ção.‖ (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 27). Isso ocorrendo com os elementos, as 

coisas, os animais, os vegetais, os homens, os utensílios, as potências. Vemos as-

sim em Buriti, o sertão como mapa de intensidades. E Miguel, percorrendo esse ma-

pa, encontra-se nas suas experimentações, podendo-se relacionar a ele as seguin-

tes afirmações: ―Se ele está ligado à infância, não o está no sentido de uma regres-

são do adulto à criança, e da criança à Mãe‖ (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 27), já 

que dizem os estudiosos: ―o CsO é bloco de infância, devir, o contrário da recorda-

ção de infância.‖ (DELEUZE ; GUATTARI, 1996, p. 28). 

Assim sendo, Miguel une as pontas do presente e do passado, evocando sua 

infância misturadamente à percepção atual do sertão, em meio à experimentação de 

seus sentidos ante a visão do riinho e a audição dos sons emanados do corpo da 

noite, dos bichos, dos seres que compõem o cenário sertanejo, permeado de inten-

sidades:  

 
Parara, para jantar, no mesmo ponto em que da primeira vez: perto duma 
funda grota – escondido muito lá embaixo um riachinho bichinho […] um rii-
nho, se recobrindo com miúdas folhagens, quase subterrâneas, sem cessar 
trementes e lambidas, plantinhas de floricas verdes muito mais modestas 
que as violetas […] Miguel, sem o saber, sentia afastadas coisas, que se 
ocultavam de seu próprio pensamento […] Orgulhava-se de ainda entender 
o mundo de lá: O quáah! quáah!, como risada lonjã, tinha de ser de um so-
có, outrossim, que ia voar do posto. (ROSA, 1988, p. 91-92, grifo do autor). 

 

Miguel, a exemplo de Riobaldo e tantos outros personagens de Guimarães 

Rosa, encarna a figura do viajante, do homo viator que sai de seu lugar, território 

conhecido, em direção a um fora, ao imprevisível, que começa no campo de ima-
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nência do pensamento. Sua desterritorialização, por conseguinte, começa num 

campo assubjetivo, pré-individuado. Para ele, o novo, o diferente adviriam com sua 

viagem de volta à fazenda de Buriti Bom, mas como forma de uma exterioridade, 

não como o sertão de Mutum, de sua infância. Mais, pareceria uma viagem de ne-

gócio, em que a moeda corrente fosse os afectos: ―como se estivesse comprando 

aos poucos, o direito a uma definitiva alegria, por vir, que ele carecia de não saber 

qual iria ser.‖ (ROSA, 1988, p.107). 

 Na verdade, é algo bastante recorrente em Guimarães Rosa, a presença de 

um personagem viajante em suas narrativas, como uma das formas de leitura de 

que a vida é passagem, é travessia e de que tudo está a fluir – "Viver é viajável..." 

(ROSA, 1988, p. 256). Dentro dessa perspectiva, assim considera Peixoto (1987, p. 

82): 

 

É preciso que as coisas se tornem inseguras para que fiquem, de um outro 
modo, seguras. É isso que significa estar num local desconhecido, se mu-
dar, se tornar um estranho: um jeito de fazer as coisas deixarem de ser ób-
vias, de se tornar disponível para perceber o novo. Cruzar fronteiras permite 
uma nova percepção das coisas. Negar-se todo o tempo, romper permanen-
temente com o que se é, voltar sempre ao zero. Viver perigosamente. É 
preciso se colocar na beira do abismo, se apagar, sumir, virar outro. É pre-
ciso mudar sempre. 

 

Tratando-se de Buriti, é importante ressaltarmos que o viver perigosamente, 

associando-se à imagem do viajor, se torna radicalizado, visto que a travessia torna-

se mais densa e intensa, especialmente na paisagem desértica e noturna do sertão, 

cenário tido como fecundo ao aparecimento de medos, pavores, estranhamentos, de 

feras e monstros internos que se materializam em delírios e alucinações, na maioria 

das vezes, de caráter persecutório, mortífero: "Não, o sertão dava medo – podia-se 

cair nele adentro, como em vazios da miséria e do sofrimento. Talvez toda a quantia 

de bondade do mundo não bastasse, para abraçá-lo […]" (ROSA, 1988, p. 190). No 

sertão, o viajante rosiano vive compossibilidades, tanto com relação a Cronos e Ai-

on, quanto no que concerne a Eros e Tânatos, descentrando-se, caminhando como 

estranho, estrangeiro, para o estranhamento, para o fora, o impreciso. Ao lado do 

estranhamento de que se impregna o noturno sertão, concorre a aura do veemente, 

do erótico, mas também as sombras de Tânatos, pulsante em sua sofreguidão 

abismal, entremeado de sensações as mais diversas, resvalando na poesia, nos 

mistérios insondáveis, no assomar de fantasmas. Corpos nos interstícios do desejo 
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à espera do intempestivo, assombram-se com sua própria sensualidade. Vemos 

como na música Noites do Sertão, dá-se a configuração do campo da erotização em 

Eros e Tânatos, indeslindáveis: 

 

Não se espante assim, meu moço 
Com a noite do meu sertão 
Tem mais perigo que a poesia  
Do que o jogo da razão 
Atormenta 
Gera estórias 
É tão vida quanto o sol 
São cavalos beirando o rio 
É o corpo da menina  
Ofegante ali do lado 
Ansiosa pelo tato  
Do carinho arrebatado  
Do calor da tua mão 
(MOURA; NASCIMENTO, 1985, faixa 3). 

 

Em tal instância de indeterminação, atuando nesse campo de erotização en-

tremeado de vida e morte, Chefe Zequiel, o que está fincado no sertão de Buriti, 

contrapõe-se à figura do chegante, Miguel. Esse personagem desarticula o corpo, a 

língua, a linguagem. Nele é o que há de mais próprio ao mundo teatralizado, ao mí-

mico, à despersonalização em sua ausência/presença. Mas, como Miguel, afirmarí-

amos que ele se encontra em sua irredutível exterioridade: ―Aziago, o Chefe Zequiel 

espera um inimigo, que desconhece, escuta até aos fundos da noite, escuta as mi-

nhocas dentro da terra. Assunta, o que tem de observar, para ele a noite é um estu-

do terrível.‖ (ROSA, 1988, p. 99). 

À margem da supremacia da razão, do logos, o Chefe Zequiel se sobrepõe na 

narrativa como um estranho ser, que não dorme à noite, que tem um pavor imenso 

dos fantasmas, da morte, das assombrações, em que todo o clamor das noites do 

sertão é ouvido através dele, em sua permanente vigília. O Chefe era capaz de ouvir 

os rumores tidos como imperceptíveis aos ouvidos dos demais seres, o que o torna-

va refém dos mistérios avassaladores da noite, de seu lado tenebroso, demoníaco, 

perverso, não lhe permitindo o repouso do sono, dos sonhos, da entrega do ador-

mecer. "O Chefe, por erro de ser, escuta o que para ouvido de gente não é, por via 

disso cresceu nele um estupor de medo, não dorme, fica o tempo aberto às vãs […]" 

(ROSA, 1988, p. 114). 

Em vista de sua profunda vinculação com a natureza, com a vibração pulsan-

te dos rumores e silêncios emanados das noites do sertão, Chefe Zequiel, à seme-
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lhança de outros personagens rosianos, como as crianças, os loucos, os deserdados 

sociais, mais afeitos ao mundo intuitivo das sensações, figura como um contraponto 

poético ao mundo dominante da razão: um ser vivente em poesia, um ser que in-

conscientemente canta os movimentos da natureza, em seu devir, entremeados de 

mistérios: ―E o Chefe, dito tonto, se saía com tontices - perguntavam-lhe o que era a 

noite, e respondia: - A noite é o que não coube no dia, até.‖ (ROSA, 1988, p. 205).  

Segundo Xisto (1991, p. 120), esses seres viventes em poesia são aqueles 

que vivem a vida em sua extrema radicalidade, são aqueles que vivem "a vida em 

seus valores primordiais e evocativos, a vida dos entreveros e das destinações." O 

Chefe Zequiel é aquele que está destinado a não dormir à noite, a ser o ouvidor-mor 

das noites do sertão, vigilante, à espreita do encoberto ainda por vir, as metamorfo-

ses: "Todos na casa-da-fazenda dormem, o povo, todo o mundo; o inimigo não é 

com eles. O Chefe, não; não se concede. Se descuidar, um segundo, um está ali, ao 

pé dele, dentro dele." (ROSA, 1988, p. 123). O Chefe sente toda a angústia da noite, 

os gritos lancinantes atravessando a noite, o gozo dos animais, os sussurros das 

árvores como se estivessem a segredar, o ouvir da oada morrente dos ventos, pres-

sagiando o lamento da morte, a presença de seres sobrenaturais a evocarem o ca-

os, o sofrimento, a dor. O Chefe Zequiel passa as noites varado pelo terror de que 

lhe apareça a Morma, entidade desencadeadora de seus delírios persecutórios, intu-

ída como potencializadora da morte rondante, reunindo em si a força de tudo que é 

estranho e temido por ele: 

 

Denegrim, manso e manso, a coisa. Doem as costas do Chefe, a partir dos 
ombros. De da testa, e embaixo no pescoço, esfriam dedadas de suor, que 
oleia. O pior, é que todo dia tem sua noite, todo dia. Evém, vem: é a coisa. 
A morma. Mulher que pariu uma coruja [...] Homem quiser dormir, é como 
ter vertigem. Essa que revém, em volta, é a morma. Sobe no vaporoso. – 
Desconjuro! Tem formas de barulhos que ninguém nunca ouviu, não se sa-
be relatar. O Chefe guarda todos eles na cabeça, conforme não quis. Não 
quis, até aos respingos do campo, até aos galos, no pintar da aurora. Então, 
o xororó pia subindo uma escadinha - quer sentir o seu do sol. Mas o que 
demora para vir, o que não vem, é mesmo esse fim da noite, a aurora rosi-
clara. Onde agora, é o miolo maior, trevas. Horas almas. (ROSA, 1988, p. 
149, grifo do autor). 

 

Em meio às evocações dos delírios e alucinações do Chefe ante os assom-

bros da noite, o personagem Miguel associa sensações de sua infância, ele, então, 

Miguilim, infante, rememorando o medo das noites, das trovoadas, dos urros das 

onças no mato, do perigo alucinante de ser devorado. Aproxima-se, assim, a ativi-
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dade do inconsciente nos dois personagens, Chefe Zequiel e Miguel, seres viventes 

em poesia. Entendem de agrimensar, pois como afirmam Deleuze e Guattari 

(1995a), isso nada tem com significar, mas com cartografar, como a cartografia no-

turnal de Miguel, em sua infância no Mutum:  

 

Nos Gerais, o vento arranca as árvores agarradas pelos cabelos. O 
chão conserva meses o purgo das trovoadas. As irmãzinhas estão 
dormindo. Se a onça urrar, no mato do Mutum, todos da casa acorda-
rão dando pranto, é preciso botar os cachorros para dentro, temperar 
comida para os caçadores... As irmãzinhas estão dormindo... Vão ma-
tar o Quibungo... E tem uma cachorrinha, latindo, de lá do Céu [...] 
(ROSA, 1988, p. 143, grifo do autor). 

 

Ou, ainda sob os olhos de Miguel, traçando a cartografia do Buriti-Grande, 

dando lugar à inscrição de uma possibilidade, outra ótica: 

 

O Buriti-Grande. O que era – Miguel tivesse de o descrever agora – o que 
era: a palma real, com uma simpleza de todo dia, imagem que se via, e que 
realegrava. O que ele assunga mais não é uma flor, é o palmito, coisa co-
mestível. Para levar o prazer de o sentir ali, nem se carecia de o olhar de-
morado. A gente ia passando. Mas ele deixava, no corpo e no espírito, um 
rijo doce - verde sombreável, que era o bater do coração, uma onda d‘água, 
um vigor na relva. Aquele coqueiro crescido consolava mais do que as pa-
lavras procuradas num livro, do que um bom conselho de amigo. Assim em 
deixação, só ser - como um rio se viaja. Valesse ali. (ROSA, 1988, p. 151-
152, grifo do autor).  

 
Xisto diz que a língua da poesia remonta à herança edênica, à emanação me-

lódica e ao mesmo tempo dissonante da natureza, à linguagem primeira, inaugura-

dora do sentido, em que som e coisa se fundem, se misturam, e cujos porta-vozes 

são como que tocados pelo sagrado, tanto em sua face divina como demoníaca. A 

língua da poesia é "a língua dos expulsos do horto imemorial. A língua dos errantes. 

E a dos cavernícolas. A língua dos cegos. E a dos videntes. A língua do anjo rebela-

do. E a do anjo vingador." (XISTO, 1991, p. 114). Daí porque, a poesia é sempre o 

lugar dos seres desterritorializados, dos que se encontram à beira dos abismos, dos 

que são propensos a vertigens, a duvidarem de si mesmos.  

A língua da poesia e, especialmente, a língua de Guimarães Rosa em Buriti, é 

uma língua desterritorializada, que, até certo ponto, foge aos parâmetros lógicos da 

sintaxe, da gramática normativa, contrapondo-se à linearidade da escrita canônica. 

À semelhança da linguagem desterritorializada de Kafka, do alemão usado como 

uma linha de fuga, podemos dizer cartograficamente, que do discurso de Chefe Ze-

quiel, "dele extrairemos o ladrar do cão, a tosse do macaco e o zumbido do besouro" 
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(DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 40). Ainda podemos assegurar o nomadismo que 

passa pela língua portuguesa levada ao deserto, ao sertão, carregada de gritos, de 

intensidades, de imagens, e cuja linguagem rosiana institui "uma realidade capaz de 

abrir brechas para que o sonho, a magia, o fantástico e a poesia invadam a superfí-

cie textual." (SILVA, 2005a, p. 40).  

Em Buriti, faz-se muito recorrente o uso de onomatopeias, de palavras vibran-

tes em intensidade, carregadas de uma sensualidade erótica, de pulsação de dese-

jos, sobretudo quando se referem a fenômenos da natureza, em seu estado noturno, 

emprenhados de antropomorfismos, de fantasmagorias, em que homens, vegetais e 

animais se enredam num mesmo plano cósmico, em meio ao pensamento delirante 

do Chefe Zaquiel: 

 

O urutau em veludo I-éé... I-éé... leu... Treita do crespo de outro bicho de 
unhar e roer no escalavo. No tris-e-triz a minguável... É uma pessoa aleija-
da que estão fazendo [...] De usos – as criaturas estão fazendo corujas; 
Dessoro d‘água caras mortas. Quereréu... Ompõe omponho [...] Uê, uai, a 
árvore sabe de cor suas folhas secas todas. O monjolo bate todos os  pe-
cados [...] – Raspa, raspa, raspador [...] Tem horas em que até o medo da 
gente por si cansa, cavável. Uixe, ixinxe, esses são os que estão apren-
dendo o correr d‘água do rego [...] O senhor tema o dormir dos outros que 
estão em aragem. O senhor tema. (ROSA, 1988, p. 150, grifo do autor). 

 
Essa dimensão poética se faz mais intensa, sobretudo nas passagens em que 

o Chefe Zequiel se coloca como o ouvidor-mor desse estado abismal de vertigem 

diante da estranheza dos intensos rumores das noites do sertão, sobre os quais ele 

não detinha a menor compreensão ―[...] e todas as inteiras noites não lhe bastavam 

para perseguir o entendimento daquilo.‖ (ROSA, 1988, p. 188). Por isso mesmo 

cresce nele ―um estupor de medo‖ (ROSA, 1988, p. 114), a vertiginosa cartografia do 

medo: 

 

Onde agora, é o miolo maior, trevas. Horas almas. A coruja, cuca. O silêncio 
se desespumava. A coruja conclui[...] Para ouvir o do chão, a coruja entorta 
a cabeça, abaixando um ouvido despido. Ela ouve as direções. A jararaca-
verde sobe em árvore. –Ih… O úù, o ùú, enchemenche, aventesmas… O 
vento úa, morrentemente, avuve, é uma oada – ele igreja as árvores. A noi-
te é cheia de imundícies. A coruja desfecha olhos. Agadanha com possan-
ca. E õe e rõe, ucru, de ío a úo, virge-minha, tiritim: eh, bicho não tem gibei-
ra… Avougo. Ou oãoão, e psiuzinho. Assim: tisque, tisque… Ponta de luar, 
pecador. O urutau, em veludo. I-éé… I-éé… Ieu… (ROSA, 1988, p. 149-
150, grifo do autor). 

 
Segundo Almeida (2001, p. 15), "é através de um personagem, o semi-

demente Chefe Zequiel, que o sentido real e simbólico da noite vai encontrar sua 
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expressão mais sutil e profunda.‖ E quando o Chefe Zequiel diz que "a noite é cheia 

de imundícies" (ROSA, 1988, p. 144), é que ele a sente como o fervilhar de sensa-

ções inexplicáveis, como o momento da revelação de conteúdos ofuscados pelo sol, 

pois a noite é o anus, é o excremencial, é a irrupção dos dejetos acumulados duran-

te o dia, é o momento da verdade, da escuridão visível. "O pior, é que todo dia tem 

sua noite, todo dia. Evém, vem: é a coisa." (ROSA, 1988, p. 149). No entanto, ape-

sar do caráter anal da noite, Bataille (1985, p. 52) diz que "o anel solar é o ânus in-

tacto do seu corpo de dezoito anos e, a não ser o sol, nada cega tanto como ele 

nem pode ser-lhe comparado, apesar de o ânus ser a noite." Assim sendo, é o sol 

que cega, que ofusca, que obscurece, não a noite: 

 

O Sol ama em exclusivo a Noite e dirige à Terra a sua violência luminosa, 
membro ignóbil, mas vê-se incapaz de chegar aos olhos ou à noite apesar 
de as extensões terrestres noturnas se dirigirem continuamente para a 
imundície do raio solar. (BATAILLE, 1985, p. 52). 

 
É a noite que em meio às trevas, à escuridão, às horas almas, revela o ser-

tão, o ser em suas entranhas, em seu ofuscamento, confrontando-se com seus ru-

mores, suas sonoridades ilegíveis, seus ruídos, seus barulhos, amplificados pela 

vastidão, pela infinitude do sertão: "O Chefe, ele escuta, de escarafuncho. Trás noi-

te, trás noite, o mundo perdeu suas paredes. Fere um grilo, serrazim. Silêncio. E os 

insetos são milhões. O mato–vozinha mansa – aeiouava." (ROSA, 1988, p. 142). 

Para o Chefe, a noite, "o mundo perdeu suas paredes" (ROSA, 1988, p. 142), per-

deu os limites, as fronteiras entre o dentro e o fora, entre o exterior e o interior. E, 

para o Chefe, isso se afigura como o caos, em que a natureza assume uma feição 

diabólica, de mãe perversa, cujas noites o cobrem com o manto do terror, se sentin-

do como se fosse um bicho em meio ao mato, transpondo as fronteiras entre o ho-

mem e o animal. Nesse sentido, Derrida fala de uma estranha simbiose entre o hu-

mano e o animal-estar e aponta: 

 

Como todo olhar sem fundo, como os olhos do outro, esse olhar dito "ani-
mal" me dá a ver o limite abissal do humano: o inumano ou o a-humano, os 
fins do homem, ou seja, a passagem das fronteiras a partir da qual o ho-
mem ousa se anunciar a si mesmo, chamando-se assim pelo nome que ele 
acredita se dar. E nesses momentos de nudez, diante do olhar do animal, 
tudo pode me ocorrer, eu sou como uma criança pronta para o apocalipse, 
eu sou o próprio apocalipse, ou seja, o último e o primeiro evento do fim, o 
desvelamento e o veredito (DERRIDA, 2011, p. 31).  
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É especialmente na noite, em meio às trevas, à escuridão, que se dá o emer-

gir da visibilidade de um olho interior, o olho da espiritualidade, da transcendência:  

"mais é de noite, quando a alma vigia e um olho, que não o do corpo, espia." (PRA-

DO, 1987, p. 38). Esse outro olho no Chefe Zequiel desvia-se do visível, apreende o 

invisível, povoado por fantasmas e pelo ainda a vir, enquanto seus ouvidos experi-

mentam uma acuidade que se constitui uma memória dos cegos. Como afirmou Der-

rida: ―O espectro é aquilo que se ‗pensa‘ ver!... Em todo o caso, o espectro, como na 

alucinação, é alguém que atravessa a experiência da assombração, do luto, etc., 

alguém que pensamos ver.‖ (DERRIDA, 2012, p. 68). Bem assim, é a problemática 

concernente a Chefe Zequiel. Ainda mais: ―é precisamente a de ver vir‖ (DERRIDA, 

2012, p. 69), a função do olho, ―isto é, nos proteger de nos proteger [...] contra o que 

vem‖ (DERRIDA, 2012, p. 69). Essa função é exercida de maneira aguda pelo Che-

fe, o que o leva à beira da cegueira. É o seu esforço de estar espreitando o perigo 

por vir. Mesmo que esse personagem não veja com o ver dos olhos, ele ‗vê‘, diría-

mos com a escuta, enxergando com os ouvidos, tal como ocorre com os cegos, da-

da a uma hipersensibilidade destes para a captação do mundo através de outros 

sentidos que escapam à tendência logocêntrica do olho literal como sentido prioritá-

rio de visão, de leitura de vida.  

É o crepúsculo, o anoitecer, sobretudo no espaço deslizante do sertão, "no 

meio de um mar todo" (ROSA, 1988, p. 92), que anuncia o tempo da eternidade, de 

uma grande solidão, através da música de chocalho dos bois, e, ao mesmo tempo, 

povoado por uma imensa tristeza, que não se sabe dizer de onde vem, nem para 

onde vai, em que "sua prosa pede pele e quase nenhum enfeite." (GURGEL, 2014, 

p. 78). O anoitecer no sertão é a grande hora do acerto para Chefe Zequiel, é a hora 

em que ele é posto à prova, pois, nesta hora, o sertão é absoluto, ele é.  

A despeito dos sentimentos desmesurados ante o medo da morte que habita 

as noites insones de Chefe Zequiel, a partir dos ouvidos que ‗veem‘, ele se mostra 

como um ser criador, que dá visibilidade ao canto noturno da natureza, vivenciando 

delírios e alucinações enquanto um vetor de potência poética, emanada de um olho 

interno que entra em comunhão com a força e exuberância do cosmos, materializa-

do através da sombra imensa das noites do sertão, cujo véu vela e desvela senti-

mentos, sensações que vão do êxtase ao terror.  

Situando-se como um ser paradigmático de oposição entre a noite e o dia, en-

tre a escuridão e a luz, Chefe Zequiel aponta para a questão derridiana de denúncia 
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sobre o primado óptico dominante em toda a história da metafísica ocidental. Daí 

que, toda a sensibilidade do personagem em ‗ver‘ com os ouvidos as múltiplas vi-

brações da natureza, entremeadas de percepções e sensações voltadas para o 

mundo interior, é uma forma de fazer transitar a visibilidade do sentido físico da vi-

são para outros sentidos, fazer emergir a existência de outros olhos distintos do sen-

tido literal da visão. 

O fenômeno da visibilidade pressupõe sempre um ponto de cegueira, um re-

corte, uma seleção de ponto de vista, pois, o ato de tornar algo visível, implica no 

obscurecimento de outro. ―[...] Quem tapa a noite é a madrugada." (ROSA, 1988, p. 

143). Segundo Derrida (2012, p. 73), "a perspectiva é cega tanto quanto vidente. 

Desse ponto de vista também, uma certa cegueira é a condição de organização do 

campo do visível.‖ 

Em As cegueiras de John Milton e Jacques Derrida, Ferreira Sá reflete sobre 

o caráter derridiano da indizibilidade dos signos face à perspectiva da ‗escuridão vi-

sível‘, em que o ato de interpretar, de efetuar uma leitura de uma determinada reali-

dade, pressupõe a seguinte experiência de cegueira: 

 

A interpretação de um signo, de acordo com Derrida, deve seguir um ato 
que procede da noite e escapa ao campo da visão. As discussões relativas 
à experiência da escuridão para alcançar a visibilidade se encontram no li-
vro Memoirs of the Blind (1993), e se mostram como articulações de dois ti-
pos de cegueira: a transcendental e a sacrificial. Essas duas cegueiras es-
tão interconectadas: duas formas de interpretação que disseminam o signi-
ficado no aspecto falho do literal, e, consequentemente, descentralizam a 
essência do olhar físico, guiando a interpretação para uma perspectiva de 
―escuridão visível.‖ (SÁ, 2009, p. 3). 

 
É justamente a cegueira advinda com a escuridão da noite, que faz Chefe Ze-

quiel aguçar os seus sentidos e ouvir o inaudível, o inimaginável. Em sua recusa ra-

dical ao sono – "Eu tenho medo dos sonos" – (ROSA, 1988, p. 193), ele atravessa 

as noites do sertão perscrutando o silêncio em seus mínimos ruídos: " o Chefe Ze-

quiel, ele pode dizer, sem errar, qual é qualquer ruído da noite, mesmo o mais tê-

nue." (ROSA, 1988, p. 99). 

Com seu desassossego insone, seu medo mórbido dos fantasmas das trevas 

da noite, Chefe Zequiel não consegue viver a experiência que é propriamente notur-

na, visto que, diríamos com Blanchot (2011, p. 177): "na noite, tudo desapareceu. É 

a primeira noite. Aí se avizinham a ausência, o silêncio, o repouso, a noite." Ele con-

segue sentir a noite enquanto uma vivência similar, continuando com Blanchot 
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(2011, p. 177) ao "encontro de um morrer verdadeiro.‖ Enfim, como enuncia Rosa 

(1988, p. 209): "ele mesmo se sentia doente para cura. Ele mesmo se ralhava: -"Eu 

devia era de dormir feito os outros[…]" 

Dada sua impossibilidade de dormir, Chefe Zequiel cria os fantasmas, cria 

uma outra realidade eivada de delírios e alucinações, como uma forma de preencher 

essa noite vazia de que fala Blanchot: "em que ‗o fantasma‘ está lá para desviar e 

apaziguar o fantasma da noite. Os que creem ver fantasmas são aqueles que não 

querem ver a noite, que a preenchem pelo pavor de pequenas imagens." (BLAN-

CHOT, 2011, p. 177). É o que acontece com Chefe Zequiel, na condição de uma 

experiência-limite: 

 

Todos gostavam do Chefe. E, agora, em piora, mudara: nem ia mais à roça, 
se esquivava das pessoas, quase não saía do moinho, mesmo de dia. Ne-
gava-se a relatar o descomposto das visões que seus ouvidos enxergavam. 
Se assustava de morrer? Tinha medo de estrangulação. O supro da inimiga, 
que morcegava mais perto, que havia. Que coisa? Falasse naquilo - o aoal 
abraçável, fossícias minhocas, a anta-cega. A vaca fora de todo dono, que 
tem os queixos de ouro e ferro e uns restos pretos de mortalha enrolados 
nos cornos dos chifres, mas que fica num alto de morro de costas, mostran-
do suas partes, que cheiram a toda-flor e donde crescem hastes de flores? 
A baba luã, cá tão embaixo tendo de se passear por cima de imundícies de 
esterco e de terra de cemitério? (ROSA, 1988, p. 215-216). 

 

Chefe Zequiel tinha medo dos sonos, da noite, da morte, pois o dormir signifi-

cava morrer, entregar-se aos fantasmas estranguladores, à ação mortífera de algu-

ma entidade sobrenatural. Ao mesmo tempo, a ideia da morte estava associada ao 

aflorar de Eros, à irrupção desenfreada do impulso sexual, a exemplo do fantasma 

mítico da vaca de ‗queixos de ouro e ferro‘, que evoca simultaneamente a sexuali-

dade e a morte.  

Segundo Blanchot (2011, p. 289), ―o sono se fará o instrumento de nossa po-

tência de agir. Damo-nos a ele, mas como o senhor se confia ao escravo que o ser-

ve. Dormir é a ação clara que nos promete ao dia.‖ Mas isso não vale para o Chefe. 

Ele desenvolve um saber secreto, em meio aos mistérios que envolvem a sexualida-

de e a morte. É justamente no momento em que o impulso de Eros desabrocha em 

Buriti Bom, mediante os encontros sensuais entre Glória e Nhô Gualberto e Lalinha 

e iô Liodoro, entremeados pela morte de Maria Behu, que se dá a cura do Chefe, 

cujo estado mental tinha se agravado nos últimos tempos. Na noite em que morreu 

Maria Behu, ele conseguiu dormir, livre dos barulhos, dos fantasmas da morte: 
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"Deus é bom! Dores… Daí, sem saber, eu adormeci conseguido, não aconteceu na-

da… acho até que estou sarado…" (ROSA, 1988, p. 246). 

Numa leitura distinta do Chefe Zequiel, a personagem de Lalinha, a despeito 

da angústia sentida ante o tempo lentificado do sertão, ante o não acontecer que 

imperava no arrastar dos dias sempre iguais, apreciava as noites no sertão de Buriti 

Bom como uma forma de expandir sua imaginação: "[...] então gostava mais da casa 

à noite, os enormes escuros." (ROSA, 1988, p. 195).  

Na condição de uma personagem vinda do meio urbano e trazida pelo sogro 

iô Liodoro para passar uns tempos na fazenda de Buriti Bom, Lalinha desenvolve um 

espírito de reflexão sobre o que é a vida no sertão, seus costumes, sua gente, o 

passar dos dias, das noites, como se aparentemente nada acontecesse: 

 

A noite dava para muitas coisas. E ela perdeu o acompanhamento do tem-
po: - "Estou no sertão... No sertão, longe de tudo... ―[...] A noite do sertão, 
de si não era triste, mas oferecia em fuga de tudo uma pobreza, sem centro, 
uma ameaça inerme. Tudo ali podia repetir-se, mais ralo, mais lento, mi-
lhões de vezes, a gente sufocava por horizonte físico. [...] queria surpreen-
der uma marca, um relevo, no monte das horas se escoando. Ouviu galos, 
continuavam os grilos. [...] Assustava-a, qual se fosse uma velhice, a insô-
nia - aquela extensão sem nenhum tecido [...] Não, precisava de ir-se embo-
ra dali, voltar para sua casa, para perto de suas amigas, na cidade... (RO-
SA, 1988, p. 171-172). 

 
Lalinha, como moça da cidade, vivenciava a noite que, segundo Blanchot 

(2011, p. 178), ―é a morte que não se encontra, é o esquecimento que se esquece, 

que é, no seio do esquecimento, a lembrança sem repouso.‖ Lalinha se angustiava 

com o pensamento de ali envelhecer, sem ver o tempo passar, pois, ―ali, nada se 

realizava e era como se não pudesse manar – as pessoas envelheceriam, malogra-

das, incompletas, como cravadas borboletas […]‖ (ROSA, 1988, p. 199). 

Por outro lado, o sertão enquanto lugar da falta remete à realidade de que ―a 

noite não é o fim do dia; é o começo do dia que vem‖ (ROSA, 1988, p. 216), tal co-

mo iô Liodoro que saía todas as noites, ―infatigável no viver, voltando do amor de 

cada dia como de um trabalho rude e bom‖ (ROSA, 1988, p. 178), como os encon-

tros eróticos entre Lalinha e iô Liodoro no interior noturno do casarão, como a inicia-

ção sexual de Maria da Glória, ocorrida após um serão em que se jogava a bisca e 

se tomava o licor de Buriti como celebração à vida.  

Segundo o personagem de Chefe Zequiel, ―a noite é o que não coube no dia, 

até‖ (ROSA, 1988, p. 205), é o lugar da falta, do vazio, onde se procura preencher a 
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solidão com fantasmas, com lembranças, com acontecimentos imprevistos, inespe-

rados, com rumores os mais diversos, escoando através de intensidades. Nesse as-

pecto, vemos uma sintonia com o pensamento de Guimarães Rosa em Blanchot 

(2011, p. 183) que diz: ―existe sempre um momento em que, na noite, o animal deve 

ouvir o outro animal […] – é apenas um sussurro imperceptível […] O escoamento 

de grãos de areia de silêncio.‖ 

As noites do sertão em toda sua extensão, como um grande continuum, sem 

marcas, sem relevo, equivaleria, segundo Deleuze e Guattari (1996), à categoria 

conceitual de um Corpo sem Órgãos, "um corpo de noturno rumor" (ROSA, 1988, p. 

92), fluido, deslizante, sem limites, onde tudo pode acontecer e não acontecer: o tu-

do e o nada: "Sertão é isso, o senhor sabe: tudo incerto, tudo certo. Dia da lua. O 

luar que põe a noite inchada." (ROSA, 1994, p. 172). E esse sertão, em suas noites, 

compartilha imaginariamente da infinitude, da eternidade do mar, ante o vazio de 

suas formas, a ausência de um centro, a imensidão do nada a provocar vertigens, o 

turbilhão de sensações despertadas, o amontoado de sons e, ao mesmo tempo, um 

silêncio indevassável: "aquela extensão sem nenhum tecido." (ROSA, 1988, p. 172) 

As noites no sertão afiguram-se como um espaço de estranhamento, de desloca-

mentos, de desejos pulsantes, a arrastarem múltiplas sensações, afectos, perceptos, 

delírios, em intensidades as mais diversas, como um Corpo sem Órgãos, em batalha 

pela sua (im)permeabilidade e fluidez: 

 

Ao Corpo sem Órgãos não se chega, não se pode chegar, nunca se acaba 
de chegar a ele, é um limite. Diz-se: que é isto - o CsO - mas já se está so-
bre ele - arrastando-se como um verme, tateando como um cego ou corren-
do como um louco, viajante do deserto e nômade da estepe. É sobre ele 
que dormimos, velamos, que lutamos, lutamos e somos vencidos, que pro-
curamos nosso lugar, que descobrimos nossas felicidades inauditas e nos-
sas quedas fabulosas, que penetramos e somos penetrados, que amamos 
[...] Por que não caminhar com a cabeça, cantar com o sinus, ver com a pe-
le, respirar com o ventre, Coisa simples, Entidade, Corpo pleno, Viagem 
imóvel, Anorexia, Visão cutânea, Yoga, Krishna, Love, Experimentação [...] 
Substituir a anamnese pelo esquecimento, a interpretação pela experimen-
tação. Encontre seu corpo sem órgãos, saiba fazê-lo, é uma questão de vi-
da ou de morte, de juventude e de velhice, de tristeza e de alegria. É aí que 
tudo se decide. (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 12-13). 

 
As noites no sertão, tal como o mar, avultam-se como uma multiplicidade nô-

made, errante, fantasmagórica, um espaço liso que detém a singularidade da meta-

morfose, da transformação, em que os signos noturnos, dada sua ambiguidade ins-

tigante, podem ser percebidos por meio de infinitas leituras, através de um olhar ta-
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teante, que transita sem destino certo e cujas imagens físicas e mentais "se mistu-

ram e compõem narrativas estranhas, remetendo inquestionavelmente à mobilidade, 

à transitoriedade." (QUEIROZ, 2013, p. 44). Essa ambiguidade do noturno potencia-

lizada pela escuridão, pelas sombras, pela intensificação da acuidade auditiva, pela 

redução da visibilidade do olho literal, dá margem ao irromper demasiado do pensar, 

do sentir, do transcender a realidade física para o mundo da imaginação, da fábula, 

dos sonhos, da criação, do potencialmente infinito: 

 

Ele, iô Liodoro, falava, sua voz muito inteira, e aqueles assuntos, de criança, 
de meio brinquedo - tudo parecia estória-de-fadas. Tudo dado dos Gerais 
do sertão: como as cantigas e as músicas do vaqueiro-violeiro, sua viola ve-
ludeira, viola com o tinir de ferros. Sendo o sertão assim - que não se podia 
conhecer, ido e vindo enorme, sem começo, feito um soturno mar, mas que 
punha à praia o condão de inesperadas coisas, conchinhas brancas de se 
pegarem à mão, e com um molhado de sal e sentimentos. (ROSA, 1988, p. 
203). 

 
Do ponto de vista deleuziano e guattariano (2012b), podemos vislumbrar o 

sertão, especialmente em seu estado noturno, como um espaço liso, nômade, fluido, 

travestido de múltiplos sentidos, em que o espírito assume a dimensão do viajor, de 

um ser desterritorializado, em (im)permanente travessia: "Sendo o sertão assim – 

que não se podia conhecer, ido e vindo enorme, sem começo, feito um soturno mar 

[…]" (ROSA, 1988, p. 203). A exemplo da vastidão insondável do mar, enquanto um 

paradigma do espaço liso, o sertão é um território instável, movediço, no qual va-

gueamos, segundo cartografias imaginárias, que nos levam a esgarçar fronteiras 

geográficas e estéticas. Bem como a buscar uma nova forma de ver, de sentir a im-

previsibilidade da vida, dada a condição singular do sertão figurar como um universo 

que se encontra suspenso entre referências cotidianas e reconhecíveis e formas oní-

ricas atemporais: 

 

O espaço liso é ocupado por acontecimentos e hecceidades, muito mais do 
que por coisas formadas e percebidas. É um espaço de afectos, mais que 
de propriedades. É uma percepção háptica, mais do que óptica [...] Por isso, 
o que ocupa o espaço liso são as intensidades, os ventos e os ruídos, as 
forças e as qualidades táteis e sonoras como no deserto, na estepe ou no 
gelo. Estalido do gelo e canto das areias. (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p. 
198). 

 

Em Guimarães Rosa, o sertão é aquilo que se faz mar, o que faz lonjura, dis-

tância que palpita, quando o tempo do homem não conta, "imita a paciência das 

obras naturais, o tempo natural das árvores." (QUEIROZ, 2013, p. 205). O sertão é 
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como uma constante passagem ou como uma viagem sem sair do lugar, "[...] mas 

que punha à praia o condão de inesperadas coisas […]" (ROSA, 1988, p. 203). Em 

meio a sua aparente imobilidade, pode surgir o inesperado, a reviravolta, o turbilhão, 

induzindo a um novo olhar diante do ser e estar no mundo, assim como acontece 

com a personagem Lalinha em meio a suas reflexões: 

 

A qualquer hora, não se respirava a ânsia de que um desabar de mistérios 
podia de repente acontecer, e a gente despertar, no meio, terrível, de uma 
verdade? Estar ali no Buriti Bom, era tolice tanta. - Glória, meu-bem, vocês 
não sentem a vida envelhecer, se passar? Não; ela, eles, não haviam ainda 
domesticado o tempo, repousavam na essência de seu sertão - que às ve-
zes parecia ser uma amedrontadora ingenuidade. [...] Precisava de voltar. 
De ir embora. [...] Ia-se. Queria ir-se, no durado daqueles escuros dias mar-
ços, ela de alma idosa, como um objeto sob a chuva. (ROSA, 1988, p. 195). 

 
Como um dos principais signos da indiscernibilidade da paisagem do sertão, o 

Buriti-Grande dá margem a uma espécie de travessia, uma viagem em direção à 

exterioridade, ao ser-tão, como intensidade, ser intensamente no fora, que permite 

os devires, as metamorfoses. O ser substantivado expressa a sua configuração ad-

verbial que o modifica: tão-pura intensidade, circunstanciada, potência intensiva, não 

reduzida a lugar de sujeito, à ordem do tempo e da representação:  

 

Só o soamento em falso, fantasia de tantas palavras, que neblina, que nem 
restos – e o buriti grande não era aquilo. Estava sendo ele mesmo, em-pé, 
um peso, um lugar preenchido, o formato. A gente queria e temia entendê-
lo, e contra aquele ser apunha uma trincheira de imagens e lembranças. 
Maria Behu fora quem dissera, uma hora, com o modo soerguido e receoso 
de dizer: - ―O senhor, sim, podia resumir a descrição dele, com sentimento, 
com poesia certa...‖ E Miguel logo olhara o buriti grande com outros olhos. 
[...] Todas as palavras envelheciam o buriti-grande, o recuavam; mas ele de 
novo estava ali, sempre sucedido, sempre em carne. (ROSA, 1988, p. 144-
145). 

 
O princípio dionisíaco em Buriti se faz visível através do caráter desmedido, 

desnudado, fálico, do Buriti-Grande, que se destacava dentre todas as palmeiras, 

―sobressaindo delas, erecto, liso, o estipe – a desnudada ponta. Sobrelanço, ainda – 

um desmedimento – o buriti-grande.‖ (ROSA, 1988, p. 134). O caráter dionisíaco da 

palmeira do Curupira desorganiza a própria linguagem, fincado no reino do inominá-

vel, do inapreensível. A personagem de Maria da Glória, ante a imponência do buriti-

grande, não sabe como nomeá-lo, como expressar a sua emoção: ―- Maravilha: vi-

lhamara! – ―Qual o nome que podia para ele? - Maria da Glória tinha perguntado. Me 

ajude a achar um que melhor assente... ―Inútil‖ (ROSA, 1988, p. 134). Esse maravi-
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lhamento da moça suscita a relação com o arrebatamento dionisíaco, segundo Ni-

etzsche: 

 

No ditirambo dionisíaco, o homem é arrebatado até a exaltação máxima de 
todas as suas faculdades simbólicas, experimenta e quer exprimir senti-
mentos até então desconhecidos: perante seus olhos rasga-se o véu de 
Maia, elevado a gênio tutelar da espécie, e até da própria natureza desindi-
viduou-se para ser absolutamente a unidade. (NIETZSCHE, 1999, p. 49). 

 

O poema ditirâmbico entoado pelos amantes do vinho, em louvor ao deus Di-

oniso, a quem se atribuía o apelido de dithyrambos (CAMPOS, 1985), aparecia em 

Rosa nas descrições dos narradores, nas exclamações e vertigens dos persona-

gens, atuando nas palavras e como encenação teatral-ditirâmbica que converge pa-

ra o ritmo poético rosiano. Na novela Buriti, relaciona-se também aos aspectos dis-

cursivos, o que se percebe em danças de acasalamento provocadas pelas forças da 

natureza, que encontram na palmeira do buriti sua imagem síntese. Essa força dio-

nisíaca do Buriti-Grande, faz parte da máquina desejante que aciona a imagem-

texto-palavra, nas cenas da escrita e nos atos da performance teatral: 

 

O Buriti-Grande: que poder de quieta máquina era esse, que mudo e alto 
maquineja? A pedra é roída. Desgastada, depois rejeita. [...] Ao belo dia, à 
senha de sol, o Buriti-Grande reá seu aspecto, a altura, o arreito, as palmas 
– e as bulidoras araras o encarapuçavam, enfeitavam-no de carmesim e 
amarelo e azul, passeadoras. (ROSA, 1988, p. 122-151). 

 

Como expressão da natureza polissêmica, ambivalente do Buriti-Grande, na 

visão de Dona-Dona, mulher de nhô Gual, é como se fosse a encarnação do demô-

nio, a despertar o ócio, a luxúria: "Ave, essa é parece até uma palmeira do capeta...‖ 

[...]Ela queria que Gualberto também reprovasse essas pessoas que andavam por 

lá, em passeios de sem que fazer […]" (ROSA, 1988, p. 114-115). Numa visão com-

pletamente antagônica, Maria Behu, a outra filha de iô Liodoro, via o Buriti-Grande 

como uma entidade religiosa, sagrada: "Ele é que nem uma igreja […] "O Buriti re-

lembra é o Céu …" (ROSA, 1988, p. 134-246). Por sua vez, o Chefe Zequiel sentia o 

Buriti-Grande como o Curupira, um ente fantástico das matas, só que através da fa-

ce sedutora, envolvente de Eros, sob os eflúvios da natureza, à noite, ‗debaixo do 

luar‘:  

 

"Eh, bonito, bão... Assunga... Palmeira do Curupira..." Tinha dito o Chefe 
Zequiel, bobo risonho. Como o Curupira, que brande a mêntula desconfor-
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me, submetendo as ardentes jovens, na cama das folhagens, debaixo do 
luar. (ROSA, 1988, p. 134, grifo do autor). 

 
Fazendo parte de seus delírios e alucinações, alimentados pelos fantasmas 

noturnos, "o Chefe se benzia, temia a noite chegando" (ROSA, 1988, p. 134), ressal-

tando o medo do Buriti-Grande ser derrubado pelo inimigo, o bicho da noite: 

 

- ―Querem rumar o machado, dar derruba...‖ E quem? O que vinha: o bicho 
da noite, o inimigo. Como era o ―inimigo, ô Chefe?‖ ―Vai ver, é uma coisa, 
que não é coisa. Roda por aí tudo. Se a gente dormindo, ela tira as forças 
da gente. . . Vem, mata. É uma coisa muito ligeira esvoaçada, e que não fa-
la, mas com voz de criatura...‖ Por que, o Buriti-Grande, o derribassem? 
(ROSA, 1988, p. 134, grifo do autor). 

 
Conforme sugerido pela narrativa, o Buriti-Grande toma a forma do humano, 

porém sem rosto, em que se insurge fantasmagoricamente, ―em noite clara era es-

pectral‖ (ROSA, 1988, p. 144), revestindo-se à maneira de um corpo sem órgãos, de 

uma multiplicidade deslizante de formas, travestido em máscaras diversas: ora como 

leque de braços, ora como um nervo, um músculo, remetendo a um fantasma, evo-

cador de uma beleza majestática: 

 

O Buriti-Grande – igual, sem rosto, podendo ser de pedra. [...] Plantava em 
poste o corpulento roliço, só se afinando, insensível, fim acima, onde alar-
gava a rude arassóia, um leque de braços, com as folhas lançantes, ne-
nhuma descaindo. Não podia o vento desgrenhar-lhe a fronde, com rumor 
de engenho, e mal se prendia em seus cabelos, feito uma grande abelha. 
[...] E, em noite clara, era espectral – um só osso, um nervo, músculo. Às 
vezes, tapava a lua ou carregava-a à ilharga, enquanto em sua grimpa gote-
java o bruxolim de estrelas. Sua beleza montava, magnificava. (ROSA, 
1988, p. 144). 

 
Como se mostra na descrição de Rosa sobre o rosto inumano do Buriti-

Grande, podemos trazer a discussão deleuziana e guattariana em torno da rostidade 

e a busca de desfazimento do rosto: 

 
 

Se o homem tem um destino, esse será mais o de escapar ao rosto, desfa-
zer o rosto e as rostificações, tornar-se imperceptível, tornar-se clandestino, 
não por um retorno à animalidade, nem mesmo pelos retornos à cabeça, 
mas por devires-animais muito espirituais e muito especiais, por estranhos 
devires que certamente ultrapassarão o muro e sairão dos buracos negros, 
que farão com que os próprios traços de rostidade se subtraiam enfim à or-
ganização do rosto, não se deixem mais subsumir pelo rosto, sardas que 
escoam no horizonte, cabelos levados pelo vento, olhos que atravessamos 
ao invés de nos vermos neles, ou ao invés de olhá-los no morno face a face 
das subjetividades significantes. (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 36). 
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Nessa abordagem deleuziana e guattariana do destino do homem ser o de 

escapar ao seu rosto, a noite enquanto um espaço marcado pela invisibilidade, pela 

redução da acuidade visual em favor de outros sentidos, de outras percepções, in-

duz o homem a usar mais intensamente da potência de sua imaginação, campo fértil 

para a expansão dos delírios, das alucinações, das fantasias, fugindo, assim, às 

chamadas rostificações em torno dos territórios dominantes. É a noite, com sua flui-

dez, com sua dissolução de formas, onde se dá mais intensamente a produção sub-

jetiva e significante da máquina abstrata, pois esta "surge quando não a esperamos, 

nos meandros de um adormecimento, de um estado crepuscular, de uma experiên-

cia física curiosa." (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 33). 

Segundo Blanchot, "entra-se na noite e nela se repousa pelo sono e pela mor-

te." (2011, p. 178). Daí, o terror que a noite inspira, pela sua liberdade, pela sua soli-

dão, pelo seu esvaziamento, potência essa que se multiplica indefinidamente quan-

do esta se dá na infinitude do sertão, e o ser se encontra mais vulnerável à invasão 

dos fantasmas, dos seres estranhos que habitam as profundezas da noite, enquanto 

projeção dos lugares mais recônditos da alma humana. "Só que o sertão é grande 

ocultado demais" (ROSA, 1994, p. 521). O dormir é como se fosse o morrer. "Na 

noite, encontra-se a morte, atinge-se o esquecimento" (BLANCHOT, 2011, p. 178), 

e,  segundo Lalinha, "morrer, talvez seja voltar para poesia..." (ROSA, 1988, p. 246). 

É o medo da morte, dos sonos, dos sonhos, dos mistérios da noite, dos fantasmas 

que adentram a imaginação, a própria poesia, que faz o Chefe Zequiel, a exemplo 

de outros seres notívagos, lunáticos, manter-se insone, vigilante, o guardião das noi-

tes do sertão: "Temia a noite, pontualmente, o pingo do barulho menor." (ROSA, 

1988, p. 189). 

A noite insinua o não-lugar, a desterritorialização, a não-fixidez, a solidão 

abissal dos vazios, a voracidade dos fantasmas, a encarnação da própria morte, cu-

ja imagem vê-se radicalizada através da extrema solidão de que se reveste o notur-

no na paisagem do sertão, em que sua massa informe induz a uma sensação de 

dissolução, de perda de limites entre o tudo e o nada, entre a vida e a morte. 

O sertão, dada sua natureza labiríntica, de múltiplas veredas e atalhos, ins-

taura-se num caos desterritorializante, sem ‗governo‘, anárquico. E é exatamente 

esse estado que permite outros ritmos, outras sintaxes, quando adentra no regime 

da noite, através de um "corpo de noturno rumor." (ROSA, 1988, p. 92). A intensida-

de de seus ruídos faz aflorar sentimentos abissais, evocando uma composição ima-
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ginária de um corpo de baile, a revolver, numa espécie de dança, os rumores inter-

nos, as incompletudes do ser, adormecidas sob a égide do recalque, da interdição.  

Junto à natureza ―dançando o baile do medo‖ (ANDRADE, 2012, p.22), as 

noites do sertão de Buriti se apresentam como um corpo em fluxo de gozo, pleno de 

sensações antagônicas, paradoxais, em que se entrelaçando ao medo, ao desvario, 

há uma grande carga de erotismo nos gritos dos animais, no farfalhar das árvores, 

nos rumores do mato, emoldurados pelo ruído do monjolo, lembrando o ranger de 

uma rede em meio aos sussurros e frêmitos de orgasmo, provindo de corpos invisí-

veis na escuridão da noite. Assim é que, atravessadas por uma tristeza profunda, 

abissal, as noites estreladas, tal qual um Corpo de Baile, são, também, uma espécie 

de convite à alegria, à transformação do horror em êxtase, conclamando o viajor em 

seu ser-tão, a um chamamento dionisíaco de dança com a vida, de fruição prazero-

sa com o cosmos.  

 

2.3 O TEATRO DE MÁSCARAS E OS TRÂNSITOS DA ESCRITA. 

 

Em certos dias, surgia na varanda uma mansa gente – os pobres do mato. 
Eram umas velhas, tiritáveis, xales pretos tapando remendos e molambos, 
os rostos recruzando mil rugas; e as rugas eram fortes, assim fortes os 
olhos, os queixos – e quase todos eram de uma raça antiga, e claras: da-
vam ideia de pertencer a uma nação estrangeira.  

Guimarães Rosa 

 

O sertão de Buriti evoca poeticamente um ambiente de vastidão, de isolamen-

to, alteridade e subjetividade, em que se insurge uma profusão de vozes narrativas 

que remetem à imagem de um grande palco, onde diversos personagens encenam e 

contracenam múltiplos papéis. É sempre uma multiplicidade de quem fala e age. 

Portam diferentes máscaras em meio a um clima teatral de medo, magia e encanta-

mento, entretecido através de um compartilhar erótico entre personagens humanos 

e a natureza, elevada à condição de um outro ser: ‖São personagens que não ape-

nas habitam um espaço, um tempo, ou realizam uma ação, mas muitas vezes ocu-

pam-se dessas categorias, fundindo-se de tal modo ao ambiente que, muitas vezes, 

despersonificam-se.‖ (BEIGUI, 2013, p. 9). São palavras deste teatrólogo, professor 

de Artes Cênicas e encenador de Rosa, que, do ponto de vista da performance, alia 

literatura, teatro e práticas cênicas. 
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A partir de um fluxo incessante de acontecimentos performáticos e de uma in-

tensa polifonia de vozes presente na escrita de Buriti, Guimarães Rosa possibilita a 

construção de uma realidade ficcional em que coexistem a imagem e a palavra pelo 

prisma pluralizante da percepção visual e auditiva, evidenciando um exercício simul-

tâneo de uma linguagem corporal, sonoro-imagética, e do desenvolvimento paralelo 

do signo linguístico. Como em uma peça de teatro, fala-se sobre a cena do ponto de 

vista exterior, de fora, permitindo ao leitor a respectiva visualização da imagem. 

Dessa maneira, podendo-se estender para esta análise rosiana, o que o pensador 

francês coloca em relação ao teatro contemporâneo: ―e, para isso, é preciso ir além 

da linguagem e criar uma imagem.‖ (DELEUZE, 2010, p. 19).  

Vê-se esse processo de descrição visual acrescentada à construção da cena 

e à relação imagem-ótica sonora:  

 

Na última noite passada no Buriti Bom, Miguel tinha conversado a respeito 
de coisas assim. O que fora: Na sala-de-jantar. A lamparina, no meio da 
mesa. No consolo, os grandes lampiões. O riso de Glória. Iô Liodoro jogava, 
com Dona Lalinha. Glória falava; Ele, Miguel, ouvia. (ROSA, 1988, p. 93). 

 

É através do entrecruzamento entre a imagem e a palavra intermediada pelo 

aparecimento de múltiplos personagens-narradores, que observamos na escrita ro-

siana pontos de convergência entre o fazer teatral e o fazer literário, cujo aspecto 

performático da narrativa se dá, sobretudo, a partir de uma linguagem carregada de 

intensidades, de uma escrita que evoca o entretecer do visual e do auditivo, do ver e 

ouvir, da palavra e da imagem, como se os múltiplos narradores equivalessem a 

uma diversidade de atores em pleno palco. Assim diria esta outra estudiosa de Ro-

sa: ―Ao mesmo tempo em que se ‗assiste‘ ao espetáculo, revela-se para o leitor a 

experiência da produção do texto.‖ (SIMÕES, [198-?], p.144). 

O Buriti Bom se apresenta como uma espécie de encenação teatral da vida, 

tendo como grande palco as noites do sertão, expressão de um "corpo de noturno 

rumor" (ROSA, 1988, p. 92), de um corpo dionisíaco, sugerido nas entrelinhas de 

uma das epígrafes de Plotino que introduzem o livro Noites do Sertão, constante da 

obra Corpo de Baile, em que o ato do ser vivente é comparável ao movimento do 

dançador:  

 

Seu ato é, pois, um ato de artista, comparável ao movimento do dançador; 
o dançador é a imagem desta vida, que procede com arte; a arte da dança 
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dirige seus movimentos; a vida age semelhantemente com o vivente. (apud 
ROSA, 1988, p. 7).  
 
 

Na leitura feita por Longino (1996), em Plotino aparece o lugar do corpo vivo, 

na sua poética, relacionado ao discurso e à música. Daí, a dança será parte intrín-

seca das paixões. Há, nele, a figura do poeta báquico, apaixonado, mas a posteri-

dade escolástica medieval ‗limpa‘ esse aspecto para introduzir a ideia do sublime 

cristão. 

O próprio Guimarães Rosa ao falar de Corpo de Baile, em carta ao tradutor 

Edoardo Bizarri, datada de 3 de janeiro de 1964, diz: "Mas, como você já viu, o nos-

so ‗Corpo de Baile‘ tem no espírito e no bojo qualquer coisa de dionisíaco (contido), 

de porre amplo, de enfática desmesura." (ROSA, 2003a, p. 125).  

A narrativa de Buriti detém uma peculiaridade de compor uma natureza que 

dialoga com todos os seres, se mostrando exuberantemente orgiástica. Os seres 

humanos são colocados no mesmo plano dos vegetais, dos animais, a fruírem, a 

comungarem do mesmo universo cósmico, de um teatro de partilha de corpos e vo-

zes, remetendo a um devir, a uma multiplicidade, a um puro ato de transformar-se. 

Na visão de Deleuze e Guattari (2012a), multiplicidade e devir são a mesma coisa: 

 

Como as variações de suas dimensões lhe são imanentes, dá no mesmo 
dizer que cada multiplicidade já é composta de termos heterogêneos em 
simbiose, ou que ela não para de se transformar em outras multiplicidades 
de enfiada, segundo seus limiares e suas portas. (DELEUZE; GUATTARI, 
2012a, p. 34).  

 
A alternância e a superposição de vozes narrativas em Buriti desenvolvem-se 

como uma espécie de peça de teatro, em que os diversos personagens desempe-

nham da melhor forma o seu papel em meio a um caráter flutuante do discurso tex-

tual, em que a verossimilhança da personagem e da historia é colocada em questão, 

como um enunciado-espetáculo, conforme destaca Santos (1975, p. 127): 

 

No Buriti todas as formas de representação são estruturadas a partir dos su-
jeitos da enunciação. O ordenamento estranho do mundo é a figuração sub-
jetiva dos discursos dos personagens [...] Era como se os narradores esti-
vessem nos dizendo: estamos no reino da fantasia,numa peça teatral. O au-
tor implícito dispõe a narrativa tendo em vista o efeito teatral. O espaço 
imaginário do Buriti Bom é o palco adequado para este jogo.  

 

O efeito teatral presente na narrativa de Buriti dá-se especialmente através do  

jogo de máscaras que é posto no mesmo nível da poesia e, cujo suporte textual se 



 

 

70 

apresenta performaticamente no repertório dos corpos, carregados de um intenso 

poder de visualização e plasticidade, em que se insinua a visceralidade de uma poé-

tica dionisíaca do corpo, opondo-se à lógica, à verdade unívoca da razão. Já em 

Grande sertão: veredas, Guimarães Rosa elabora o teatro da foné platônica. Nas 

falas do personagem Riobaldo, retoma a questão da relação entre a arte e a vida, 

entre a cena e o mundo, reafirmando-se igualmente o desempenho, o caráter de 

performance teatral, sem fronteira precisa entre a vida e o teatro: 

 

Em desde aquele tempo, eu já achava que a vida da gente vai em erros, 
como um relato sem pés nem cabeça, por falta de sisudez e alegria. Vida 
devia de ser como na sala do teatro, cada um inteiro fazendo com forte gos-
to seu papel, desempenho. (ROSA, 1994, p. 260-261). 

 

 Poder-se-ia falar em Buriti, por um lado, no plano da teatralidade, numa at-

mosfera fantástica ligada ao noturno, às sombras, aos rumores, intensificados pelo 

paradoxo, a regressão, os movimentos dionisíacos, o investimento das máscaras, a 

erotização densa levando à explosão de Eros. Se visto pela perspectiva deleuziana, 

diríamos que estaríamos em Buriti, em face à impotência da palavra ou do simbólico 

e mesmo da falência dos modos tradicionais de representação. Isso também faz su-

cumbir o tempo cronológico, para dar lugar à parte do ator, do Aion, do brincante, 

dos devires, das paixões, da multiplicidade de papéis, da constituição de persona-

gens no próprio palco: 

  

O ator é do Aion: no lugar do mais profundo, do mais pleno presente, pre-
sente que se espalha e que compreende o futuro e o passado, eis que sur-
ge um passado-futuro ilimitado que se reflete em um presente vazio não 
tendo mais espessura que o espelho. O ator representa, mas o que ele re-
presenta é sempre ainda futuro e já passado, enquanto sua representação é 
impassível e se divide, se desdobra sem se romper, sem agir nem padecer 
[...] Toda a sua personalidade, o ator a mantém, em um instante sempre 
ainda mais divisível, para se abrir ao papel impessoal e pré-individual. As-
sim, ele está sempre na situação de desempenhar um papel que desempe-
nha outros papéis [...] (DELEUZE, 1974, p.153). 

 

É este o cenário teatral incidindo na multiplicidade de vozes e de papéis na 

narrativa rosiana. Mas, nesse teatro ensaiam-se os silêncios e as vozes. E por estes 

passa-se, também, uma imobilidade: ―o Buriti Bom era um belo poço parado. Ali na-

da podia acontecer, a não ser a lenda. [...] Ali quando alguém dizia: - Faz muitos 

anos – parecia que o passado era verdadeiramente longe, como o céu ou uma mon-

tanha.‖ (ROSA, 1988, p. 140). O tempo penetra numa contradição – o lendário luta 
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pela sua inalterabilidade, enquanto o tempo do ator, do Aion, é o do presente, aí, se 

dando o jogo de forças e fluxos, de sensações e afetos. Porém, entre uma experiên-

cia de tempo e outra, para além da contradição, algo se desencadeia: a imobilidade 

da lenda aponta para uma tradição narrativa esgotada e acentua o ator, o Aion, o 

material aberto da teatralidade. 

Dentre as várias histórias paralelas de amor e erotismo em Buriti, dá-se a his-

tória de Lalinha e iô Liodoro, num jogo de encenação teatral, que se inicia quando 

este último, representante da tradição e bons costumes do sertão, vai até à cidade 

grande para trazer a nora, ex-mulher de seu filho Irvino, para passar uns tempos em 

sua fazenda. A partir daí, inicia-se um ensaio ritualístico entre os dois personagens, 

quando Lalinha, ao lado do papel de ex-mulher de Irvino e de nora de iô Liodoro, 

encena um outro papel de mulher fatal, com o fim de causar impacto e estranheza a 

um homem que ela considerava um caipira, e que, aos seus olhos, apresentava a 

pretensão de querer sujeitá-la aos códigos da moral tradicional do sertão. Em meio 

as suas fantasias e devaneios, Lalinha conjeturava e começava o seu desfile de 

máscaras, o jogo de sedução, de simulacros: 

 

Iô Liodoro reputava-a uma menor, teimava em tê-la por isso – uma mulher 
sob sujeição? Podia – não seria uma temeridade – acompanhá-lo, ir com 
ele? Tentou-a tudo desdizer. [...] Mas – aquela ideia! O repique de uma pe-
quena maldade, um fremitozinho urgente. Já, já. Correu para o quarto, ria 
sozinha, incontidamente. Depressa, como num jogo febril, tirou o vestido, 
vestiu as calças escuras, tão justas, que lhe realçavam as formas. Não o 
suéter cinzento, mas uma blusa, a que mais se abrisse, mais mostrasse. 
Nem tomou fôlego. Calçava os sapatos de pelica vermelha, bem esses, que 
tinha salto altíssimo e deixavam à vista a ponta-do-pé, as unhas coloridas 
de esmalte, como fruta ou flor. Daí, à penteadeira, se exagerou. Mais – as-
sim a boca mais larga, para escândalo! Com o ruge e o batom, e o rímel, o 
lápis – o risco que alongava os olhos – ah, no senhor sertão, sabiam que is-
so existisse? Sim, tinha de ser como uma mascarada. [...] Sentara-se diante 
dele, burla, desenvolta, cruzara as pernas. Iô Liodoro não se assombrara, 
não vincara a testa, não arregalara os olhos. Tampouco esquivara-se enca-
rá-la. Não. Continuava regrado e conciso, sem demonstrar perturbação ne-
nhuma [...] Ele falava, e o lugar, aquele Buriti Bom, na sua voz ainda parecia 
mais isolado e remoto – uma grande casa, uma fortaleza, sumida no não-
sei. (ROSA, 1988, p. 157-158). 

 
A exemplo deste fragmento, enquanto indício de uma teatralidade na obra de 

Buriti, marcadamente expressa através da evidenciação da linguagem do corpo, ati-

va-se o desenrolar dos papéis de papéis, por máscaras que põem em funcionamen-

to a máquina desejante, acionando ao mesmo tempo a produção de imagens defor-

mantes. Em toda a narrativa, Lalinha projeta-se, inclusive na visão dos outros narra-
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dores, como se fosse um ser não-real, um belo objeto de um cenário teatral, confor-

me a percepção de Miguel, um dos personagens-narradores: 

 

Sua feição – os sapatinhos, o vestido, as mãos, as unhas, esmaltadas de 
carmesim, o perfume, o penteado. Tudo inesperado, tão absurdo, a gente 
não crê estar enxergando isto, aqui nas brenhas, na boca dos Gerais. Esta 
fazenda do Buriti Bom tem um enfeite. Dona Lalinha não é de verdade. [...] 
moça-de-corte, dona do reino, sinhá de todo luxo – é linda em dengos, que 
nem se inventava a todo instante diante dos olhos da gente. (ROSA, 1988, 
p.93, p.102). 

 
Na encenação mascarada, o que há é o jogo da vida e da morte. É o proble-

ma das máscaras (DELEUZE, 2006b), que assegura aos papéis dos papéis serem 

desempenhados, estando o encenador tão vigilante quanto os seus narradores nos 

seus diferentes propósitos, mas concebidos para a construção das cenas. 

Falando do problema teatral em Rosa, Beigui enfatiza a importância da per-

formatividade na literatura rosiana: 

 

As personagens, ou melhor, as figuras rosianas no sentido de Eric Auer-
bach (1977), são como que filhas de um mesmo universo, ficcional, possu-
em uma genealogia que confirma íntimas semelhanças entre si, máscaras, 
cuja referencialidade estética e aproximação advém do modo como o narra-
dor cria estratégias de performatividade dentro da linguagem. (BEIGUI, 
2013, p. 2). 

 
Como mais uma performance teatral, uma manifestação de Aion, em torno 

da pluralidade de sentidos desencadeada pelo signo da máscara, configura-se a 

personagem de Maria da Glória, evocadora da vertigem e da alegria dionisíaca, do-

tada de uma potência desejante espetacular, sendo ela própria espetáculo de vida 

em meio à força cósmica do Buriti-Grande, uma palmeira descomunal, que ―ia para o 

céu – até setenta ou mais metros, roliço, a prumo – inventando um abismo.‖ (ROSA, 

1988, p. 134).  Maria da Glória era uma bela mulher, ―como que ela estava no ponto 

justo, escorrendo caldo, com todos os perfumes de mulher para ser noiva urgente.‖ 

(ROSA, 1988, p.102). Ao mesmo tempo, compunha-se nela um certo traço de virili-

dade: ―firme para governar um cavalo grande, montada à homem [...] galopava por 

toda parte, parecendo um rapaz. Alegria era a dela.‖ (ROSA, 1988, p. 118). A versa-

tilidade de Maria da Glória a fazia deslizar de um papel para outro, despertando, in-

clusive, a fantasia de portar a plasticidade do uso da máscara, de assumir outra 

identidade em meio a uma nudez total. Em uma conversa íntima com Lalinha, à 

época do entrudo do carnaval, ela diz: ― – Lala, eu gostava de poder aparecer nua, 
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nua, para que todo o mundo me espiasse... Mas ninguém pudesse ficar sabendo 

quem eu era... Eu punha máscara...‖ (ROSA, 1988, p. 212). 

A invocação do uso da máscara por Maria da Glória, a exemplo de Lalinha, 

remete a um potencial de multiplicidade de interpretação, a um desejo da persona-

gem de metamorfosear-se, de incorporar vários sentidos, deslocando-se em devires 

e transmutações. Junto a essa pluralidade do ser, faz-se interessante refletirmos que 

esse desejo pela máscara, expresso pelas personagens, vê-se, segundo Deleuze 

(2006a, p. 156-158), de certa forma (des)velado pelo pensamento nietzschiano, evo-

cador da arte dionisíaca, da eterna alegria que esta ligada à existência: 

 

Toda a psicologia de Nietzsche, não somente a sua, mas aquela que ele 
faz, é uma psicologia da máscara, uma tipologia das máscaras, e atrás de 
cada máscara, ainda uma outra. Mas é metodológica a razão mais geral pe-
la qual há tantas coisas ocultas em Nietzsche e sua obra. Nunca uma coisa 
tem um só sentido. Cada coisa tem vários sentidos que exprimem as forças 
e o devir das forças que agem nela. E mais: não há ―coisa‖, mas somente 
interpretações, e a pluralidade de sentidos. Interpretações que se ocultam 
em outras, como máscaras encaixadas, linguagens incluídas, umas nas ou-
tras [...] em seguida, e sobretudo, substituindo a relação simples do signo e 
do sentido por um complexo de sentidos, de tal modo que toda interpreta-
ção já é a de uma interpretação, ao infinito [...] em última instância, nada há, 
salvo a vontade de potência, que é potência de metamorfose, potência de 
modelar as máscaras, potência de interpretar e avaliar [...] a vontade de po-
tência, em seu mais elevado grau, sob sua forma intensa ou intensiva, não 
consiste em cobiçar e nem mesmo tomar, mas em dar e em criar. Seu ver-
dadeiro nome, diz Zaratustra, é a virtude que dá. E que a máscara seja o 
mais belo dom, isso dá testemunho da vontade de potência como força 
plástica, como a mais elevada potência da arte. A potência não é o que a 
vontade quer, mas quem quer na vontade, isto é, Dioniso.  

 
Sob um intenso jogo dionisíaco, em meio à magia cênica do Buriti Bom, tal 

qual um palácio, um palco, diria o narrador rosiano, ― – a gente concernia a um esta-

do pronto, durável.‖ (ROSA, 1988, p. 102). Daí que, se inicia intempestivamente, 

uma espécie de ensaio erótico-teatral entre Lalinha e iô Liodoro através do jogo de 

bisca que acontecia às noites no casarão, em que aquela se oferece para vestir uma 

outra máscara, na condição de parceira do jogo junto a iô Liodoro: ―Também ela se 

entregava ao gosto do jogo, tomava-o como uma robusta obrigação, um marco do 

tempo. Diante dela, aquele homem se continha em sua forma, num cerimonioso as-

sento.‖ (ROSA, 1988, p. 198). 

Por sua vez, no interior daquele sertão onde quase nada acontecia, em que, 

―às horas se deixava numa indiferença de pedaço de coisa‖ (ROSA, 1988, p. 180), 

surge como que inesperadamente um primeiro encontro entre Lalinha e iô Liodoro a 
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sós, no casarão, em silêncio noturno, encontro esse mobilizado por ela, pois consci-

ente ou inconscientemente, ela cria uma situação de sair do quarto para beber água, 

tendo se encontrado com seu sogro na passagem pela sala de jantar, onde ―subitão, 

ele apareceu saindo do quarto.‖ (ROSA, 1988, p. 218).  

Esse encontro figurou como uma espécie de reconhecimento de cena, de um 

prólogo, onde os dois, sentados um em frente ao outro, puseram-se a conversar du-

rante um tempo não mensurado: ―Encaravam-se, sem cismas, era como se entre 

eles somente então estivesse nascendo uma amizade.‖ (ROSA, 1988, p. 219). E, 

destacando-se como um marcador de tempo, um marcador cênico, algo bastante 

recorrente em toda a narrativa de Buriti, surge o bater do monjolo, ―combatendo o 

silêncio, o monjolo, o monotom do monjolo, e os galos cantaram‖ (ROSA, 1988, p. 

219), anunciando para os protagonistas o raiar de um novo dia, o final da cena, a 

volta da consciência.  

Em entrevista dada a Alex Beigui, o ator e encenador Luiz Carlos Vasconce-

los fala da importância dos sons enquanto aspecto de melodia e marcação de cena 

no teatro e, especificamente, dos sons produzidos como recurso na configuração 

das cenas no processo de adaptação teatral de Sarapalha, conto de Guimarães Ro-

sa, adaptado para o teatro como Vau de Sarapalha, pelo grupo Piollizi, de João Pes-

soa-PB, sob a direção de Vasconcelos:   

 

Esse ritmo, essa melodia que entra, está contando muito mais desses per-
sonagens do que aquilo que está lá escrito, ajudando-nos a entender um 
pouco mais do como e de onde vem essa universalidade atingida pelo espe-
táculo. (apud BEIGUI, 2008, p.143). 

 

Fazendo uma transposição da fala de Vasconcelos sobre o marcador cênico 

para o signo do monjolo em Buriti, é importante ressaltarmos que este simboliza 

uma espécie de voz do inconsciente, que está sempre a alertar os personagens so-

bre questões veladas, encobertas e sempre relacionadas ao universo do erotismo, à 

pulsão sexual. Santos (1978, p. 96) considera que na narrativa de Buriti, o monjolo é 

um ser da noite e cujo bater contínuo faz aflorar conteúdos reprimidos, inconscien-

tes, ―de modo que o monjolo é um elemento de duas consciências, catalisando moti-

vos que conduzem de uma para outra, transição que no texto se faz naturalmente, 

sem necessidade de saltos.‖ 

Dando continuidade a um desencadear crescente de erotismo entre os referi-

dos personagens, sucedem-se outros encontros, sempre à mesma hora da noite, 



 

 

75 

tendo como cenário específico o silêncio da sala-de-jantar do casarão de Buriti Bom, 

iluminado com lampiões, e onde se dá um verdadeiro jogo de encenação teatral, 

caracterizado pelo uso erótico da palavra e pelo exibicionismo corporal de Lalinha 

ante os olhos ávidos de iô Liodoro, sem, no entanto, se dar nenhum contato físico 

entre os dois: 

 

Devagar, a manso, falavam de tudo nela, os olhos e as palavras dele quen-
temente a percorriam. Parecia um brinquedo. Ah, sim – ela se dizia: tinha de 
ser como num brinquedo para que pudessem, sem pejo, continuar naquilo. 
Como riam, e demonstravam um ao outro estar achando pura graça naque-
le jogo, prevenindo-se de que dele não haveria temer consequências [...] 
Dada a tudo, ela fez questão de repetirem recomeçando - a boca, o colo, os 
pés, as pernas, a cintura [...] Assegurava-se assim de que o brinquedo não 
precisava se esgotar, não tivesse fim nem princípio. E guiou-o a mencionar 
também as peças de roupa: a camisolinha filil e nívea, o fino penhoar de um 
tecido amarelo manteiga, os chinelinhos de pelica. E seus cabelos, os om-
bros, os braços [...] Tudo excitava – inconcebível, arrebatador como se lido 
e escrito. (ROSA, 1988, p. 224). 

 
 A partir desse recorte, é perceptível, em especial, a questão da teatralidade 

em Buriti, em que a palavra narrada é usada através das dimensões do mostrar e 

exibir, como ocorre no jogo erótico entre Lalinha e iô Liodoro, onde a palavra é in-

tensificada através do efeito corporal de exibicionismo. Segundo Beigui, na visão 

contemporânea, o teatro se reveste de uma dupla natureza, a saber, o texto e o es-

petáculo, em que a palavra, através de um processo de criação, adquire um sentido 

espácio-temporal, induzindo a um diálogo polissêmico entre as vertentes do narrar e 

do mostrar: 

 
A palavra, assim como no texto literário, transforma-se em recurso espácio-
temporal, explora-se ao máximo suas camadas sonoras e visuais, transfe-
rindo-a para uma realidade tridimensional, onde uma determinada realidade 
não é apenas contada (narrada), mas mostrada.(BEIGUI, 2000, p. 32). 

  
Na condição de uma exploração ao máximo dessa potencialidade teatral, a 

partir dos recursos sonoros e visuais, tem-se, dentre outros, um dos encontros eróti-

cos entre Lalinha e iô Liodoro, onde a palavra e o corpo feminino enquanto elemento 

de intensidades sensoriais, assume o lugar de um ato erótico performático, intensifi-

cado, sobretudo, pela condição de Lalinha incorporar o papel do próprio narrador 

performer: 

 
Podia oferecer-se mais: em palavras – as coxas, as ancas, o ventre esquivo 
[...] Então, ela pensou, ousou: mandou-o fosse ao seu quarto, buscar-lhe os 
cigarros. Ele foi. Obedecia-lhe – aquele homem corpulento, poderoso – e 
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penetrava àquela hora, em seu quarto – quase uma profanação! [...] Lala! – 
―Os seios, tão produzidos, tão firmes...‖ – era como se a voz dele pegasse, 
viesse-lhe ao corpo. Mas, não, não poderia nela tocar, disso não havia peri-
go. A curta distância – quase arfante – era adorável senti-lo. E, sim, no 
quarto, já deitada, ela compreendeu. Ele saía, montado a cavalo, ia ver a 
mulher baiana [...] Ela podia amar-se, era bela, seus seios, o ardente corpo, 
suas lindas mãos de dedos longos. (ROSA, 1988, p. 226). 

 
Sob a ótica dessa passagem, temos a percepção de algo semelhante a um 

espetáculo, em que se destaca, em especial, ao lado da palavra, do elemento textu-

al, a corporeidade cênica do personagem-ator, pois, tal como Sarapalha, a novela 

Buriti entrevê essa visceralidade de forma marcante, algo em comum na narrativa 

rosiana, onde, ―o corpo é, então, um dos elementos de maior importância para o en-

tendimento das camadas intratextuais que completam a tecedura de seu processo 

criativo.‖ (BEIGUI, 2000, p. 36).  

Nesses encontros, fica visível a performance do personagem de iô Liodoro 

enquanto um voyeur, assim como o leitor, na condição de espectadores privilegiados 

do jogo de sedução de Lalinha, a fruírem a exibição do seu corpo em meio a sussur-

ros e palavras evocadoras de um erotismo pulsante.Segundo Silva (2005a, p. 49), ―a 

linguagem na ânsia de conter a energia erótica do momento, torna-se ela mesma, 

um objeto de desejo: sujeito sob a sujeição de eros.‖ As palavras erotizadas de Lali-

nha, carregadas de um mundo de sensações, correspondiam a uma espécie de de-

monstração de um mapa topo-físico-erótico, a guiar  o olhar e o desejo ávidos de iô 

Liodoro, completamente entregue àquelas cenas, onde o corpo e a linguagem tal 

como no teatro, colocam-se no limiar da experiência, inscrevendo um novo traçado 

de visualidade: 

 

- ―O senhor acha? – Gosta?‖ – sorriu, queria ser flor, toda coqueteria sinu-
asse em sua voz: – ―De cara?... Ou de corpo?...‖ – completou; sorria meiga. 
- ―Tudo!...‖E com a própria ênfase ele se dera coragem. Mas ela, sábia, 
alongava a meada: 
- ―A boca...?‖ – perguntou. 
- A boca... Todos os dentes bons, tão brancos, tão brilhando... 
Sua admiração se dizia como a de uma criança. Lalinha descerrara o sorri-
so, exibia aqueles dentes, a pontinha da língua. 
Riram juntos. E ele mesmo acrescentou: 
- Os olhos... 
- ― E o corpo, o senhor gosta? A cintura?‖ – ela requestou. 
Sim, a cintura, o busto, os seios, as mãos, os pés... Devagar, a manso, fa-
lavam de tudo nela, os olhos e as palavras dele quentemente a percorriam. 
Parecia um brinquedo. Ah, sim - ela se dizia: - tinha de ser como num brin-
quedo para que pudessem, sem pejo, continuar naquilo. (ROSA, 1988, p. 
223-24). 
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Percebemos que esta citação nos conduz ao pensamento de Deleuze sobre a 

função do teatro em contribuir para a constituição de uma consciência de minoria, 

enquanto potência do devir. Ocorre através do jogo erótico entre Lalinha e iô Liodoro 

uma inversão de valores, em que o patriarca, representante do poder, a quem todos 

eram submetidos no casarão de Buriti Bom, assume a condição de um infante, sem 

defesas, totalmente submerso na sedução de uma mulher, supostamente frágil e 

dependente do domínio patriarcal. 

Torna-se necessário remeter à problemática da arte mesma, conforme indica-

nos a discussão deleuziana, qual aparece no jogo erótico entre sogro e nora na cena 

do Buriti: 

 

Deste modo, se nesse caso a arte não exerce mais poder é porque, partici-
pando da criação de uma consciência minoritária, ela remete a potências do 
devir, que pertencem a uma instância diferente do domínio do poder e da 
representação, ao possibilitar que se escape do sistema de poder a que se 
pertencia como parte da maioria. (DELEUZE, 2010, p.17). 

 
Num clima de performance teatral, que envolve corpo e linguagem, em que 

ambos os personagens compartilham do mesmo palco, é como se iô Liodoro esti-

vesse abrindo brechas à potência do devir-mulher e de outros devires, se livrando 

momentaneamente das amarras endurecidas do exercício majoritário do poder mas-

culino, ao compartilhar com Lalinha uma espécie de brincadeira erótica, de um faz-

de-contas, inspirado nas emoções, na ludicidade advinda do mundo das sensações, 

dos afetos, do prazer pelo prazer enquanto uma arte de puro erotismo, afim ao uni-

verso feminino, ao universo da música, do teatro, da poesia, enfim, das artes em 

geral. 

Concebida pela constituição das singularidades e dos novos paradigmas esté-

ticos, tal problematização conduz a novos ritmos e ao que Deleuze e Guattari abor-

dam como ritornelos existenciais: 

 
Cantar ou compor, pintar, escrever não tem talvez outro objetivo: desenca-
dear esses devires. Sobretudo a música; todo um devir-mulher, um devir-
criança atravessam a música, não só no nível das vozes (a voz inglesa, a 
voz italiana, o contratenor, o castrato), mas no nível dos temas e dos moti-
vos: o pequeno ritornelo, o rondo, as cenas de infância e as brincadeiras de 
criança. (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p.47). 

 
Dentre as performances teatrais presentificadas em Buriti, relacionam-se as 

passagens desses ritornelos existenciais à intercalação das vozes das mulheres da 
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cozinha, em vários momentos da narrativa. Vê-se nessa instância de repetição e 

musicalidade que essas vozes funcionam à maneira de um coro da antiga tragédia 

grega, atualizando o repertório grego dos coros trágicos, para a intensidade do ins-

tante vivido, designando um lugar das margens, das minorias, como o espaço da 

cozinha na casa patriarcal. Esse coro de mulheres, enquanto espectador ideal, vi-

dente, expressa a alegria dionisíaca como potência de vida. Um coro ditirâmbico de 

pessoas que se destituíram de uma identidade própria e ―que perderam totalmente a 

lembrança do passado familiar e da situação social. Transformaram-se em escravos 

de um Deus, vivem fora do tempo e do espaço.‖ (NIETZSCHE, 1999, p. 82). Essa 

concepção de Nietzsche suscita-nos bem o aspecto político e social que está implíci-

to na atuação das mulheres da cozinha, mas também a deificação do ‗senhor‘, do 

patriarca. Para além disso, nesta passagem, Rosa mostra-as num estado de ritorne-

lo, num tempo de infância com sua carga afetiva, de afectos e sensações: 

 
Aquelas mulheres da cozinha, para elas os ecos do mundo chegavam de 
muito distante, refratados: e era um mundo de brinquedo e de veneração. 
Surpreendiam-se falando coisas de alegre espanto: - ―Diz-se que na cidade 
vai ter guerra...‖ E cantavam loas. (ROSA, 1988, p.189). 

 

Não é à-toa que no decurso da narrativa, em meio aos pensamentos de Lali-

nha sobre a continuidade dos encontros eróticos com iô Liodoro, emergem visões 

das mulheres da cozinha, reportadas pela personagem de Tia Clô, uma das delas, 

numa atmosfera animada pelas vozes, experimentando na cozinha a presença de 

um gato ladino, animal de serões noturnos, a exemplo de uma roda de feiticeiras ou 

de Parcas, tecendo destinos. Enquanto isso se dá, iô Liodoro saía todas as noites, 

―infatigável no viver, voltando do amor de cada dia, como de um trabalho rude e 

bom. Ele. Não tinha conhecido ninguém que com ele se parecesse, homem assim 

não se podia conhecer.‖ (ROSA, 1988, p. 172). 

Eis que, as mulheres da cozinha como que evocando um coro grego, a partir 

da presença ‗real‘ do gato, narram uma fabulação animal com resíduos de supersti-

ções e de crenças cristãs: 

 

- O gato, eh ele tem tanto de comer aqui, e vai caçar coisas – lagartixa, 
passarim, morcego... 
- Ele traz, mas é para oferecer a gente, para barganhar por naco de boa 
carne. Ladino! 
É porque a cara dele é do mato, os olhos. Com esses olhos que tem, gato 
não divulga o dia da noite... 
- Diz-se que Nossa-Senhora trouxe ele do Egito... 
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- O que um dia eu queria era aprender a rezar decorada inteira a Salve- Ra-
inha... (ROSA, 1988, p. 220-221). 

 
As vozes das mulheres da cozinha como que reportavam a um efeito mágico, 

de circularidade, remetendo ao primitivo, ao encantamento das coisas, ao inconsci-

ente cósmico enquanto elemento de captação do que está envolto nas dobras da 

noite, nas travessias eróticas de iô Liodoro, operando uma percepção dos aconteci-

mentos iminentes entre ele e Lalinha: ―... Pois, todo patrão que conheci, sempre foi 

feito boi-touro: quer novilhas brancas e malhadas...‖ (ROSA, 1988, p. 251). Nessa 

fala, vêm resíduos de uma tauromaquia residente no modelo colonial do patriarca. 

As mulheres, como simulacros, imagens de ficções engendradas na cosmogonia do 

sertão, que, recorrendo a Deleuze, afirmaríamos que mantêm na noite, no corpo de 

noturno rumor buritizano, ―uma atividade persistente de simulacros, de seu trabalho 

subterrâneo e da possibilidade de seu mundo próprio.― (DELEUZE, 2006b, p. 186). 

Podendo-se, ainda, afirmar nietzschianamente: ―há aqui uma abdicação do individuo 

que se perde numa natureza estranha.‖ (NIETZSCHE, 1999, p. 82). Essa cosmogo-

nia em Buriti, encontra-se também presente em criações artísticas inspiradas em 

outras obras de Guimarães Rosa, tal como na montagem teatral de Sarapalha, es-

pecialmente através da personagem encantatória de Nega Ceição. Segundo Luiz 

Carlos Vasconcelos, ator e encenador, em entrevista dada a Beigui (2008, p. 155), 

―essa cosmogonia tem a ver com a circularidade da própria existência: o nascer, o 

viver, o amadurecer e morrer e, sobretudo, tem a ver com uma determinação tácita e 

inexorável da morte.‖  

Na tessitura de Buriti, as mulheres da cozinha não são meras figuradoras da 

cena teatral. Ao contrário de Nega Ceição, que passa do nível de composição linear 

para a figuração:   

 

De comportamento e ações previsíveis, redundantes e fixas, a personagem 
por meio da estratégia narrativa do autor performer, paulatinamente, assu-
me o papel de compósito de memória dos demais personagens[...] Despro-
vida de personalidade, a personagem contribui para a sensação letárgica 
imprimida pelo tom da narrativa. Ausente em grande parte dos diálogos, seu 
silêncio corresponde ao misticismo imposto pelo narrador performer, suas 
poucas falas e ações apontam para o simbolismo do guardião do espaço 
[...] Suas ações estão comprometidas com o microcosmo (a casa, a cozi-
nha), com a ordem interior e familiar [...] é uma personagem presa a um de-
terminado espaço, fortemente relacionada à repetição e a estável e intrans-
ponível posição do plano mítico. Sua existência é a prova do espaço vivido 
in illo tempore, é resistente à mudança... (BEIGUI, 2013, p. 11). 
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Em Buriti, mesmo que as mulheres se movam no espaço da casa, da cozinha, 

sua atividade não cessa. Não se trata de um teatro de representação. Elas são res-

ponsáveis por alimentar o bulício da vida, a sensualidade, a alegria das palavras, os 

cheiros das manhãs e o fantasmagórico das noites. Entre o espaço da cozinha e da 

casa, vão se revelando os interstícios, as cozinheiras são também partes do teste-

munho dos labirintos noturnos e dos mistérios que se desenrolam antes do amanhe-

cer, que suspendiam a comunicação do pensamento. Só sugestões, sombras, desli-

zamentos. Estremecimentos. 

Na teatralidade presente em Buriti, como uma forma de suspender a força de 

representação na narrativa, o papel do coro reveste-se de singular relevo. As falas 

sugerem, insinuam, mas não garantem nenhuma verdade. Não há intenções expos-

tas, sequer relações com tabus ou interdições. É a destituição da narrativa verídica, 

a quebra da expectativa da verossimilhança ou da mímesis. Ativa-se o pseudo, a 

potência do falso: 

  
- Homem, homem... Não sei! Basta um descuido... 
- Ora, vida! São só umas alegriazinhas... 
- Macho fogoso e meloso, acostuma mal a gente...  
(ROSA, 1988, p. 251). 

 
É o que se verifica nessa citação. São frases repetidas teatralmente: é o papel 

desempenhado pelas mulheres da cozinha. A presença delas consiste na expressão 

da alegria, nas palavras, contrariando a função trágica do teatro grego, ligada à bus-

ca da verdade. As mulheres da cozinha imprimem um tom parodístico, que toma o 

lugar da fatalidade trágica existente na tragédia grega. (SCHULER, 1985). 

Movendo-se quase como uma sombra, entre a irmã, a cunhada e as mulheres 

da cozinha, Maria Behu tem seu momento singular na cena do teatro doméstico, fa-

miliar, como uma figura enigmática. É o secreto. Solitária, parecia inútil diante da 

efervescência orgiástica, entretanto, possuidora de uma silenciosa força, prepara a 

cena da morte. O narrador rosiano vale-se do jogo teatral e destina a moça à morte 

e, nesse instante, Maria Behu é assimilada a uma princesa adormecida ou a uma 

santa, destacando a polaridade cristã da virgem nas núpcias da morte. O coro se 

incumbe de marcar as transformações no corpo magro e aparentemente insignifican-

te: 

 
- Coitadinha, a lindeza-dela! 
É santa. Não se cose mortalha? 
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- Ela vai vestidinha com vestido. 
- Uma morta santinha, assim, até me dá vaidades... 
(ROSA, 1988, p. 246) 

 

O teatro da ficção rosiana, assim, age na larvaridade, fazendo-se um teatro de 

metamorfoses, anamorfoses, corpos sem órgãos e fabulação do novo. Em confluên-

cia com o fazer teatral, o potencial de criação, de expressão performática dos perso-

nagens, a narrativa de Buriti se acha impregnada de uma temporalidade difusa, es-

corregadia, em que o tempo livre, pulsante, de Aion, dispara pelo meio de Cronos, 

ziguezagueando entre dias, meses, anos, pausas e corridas, convergindo com o que 

Pelbart (2007, p. 195) denomina de tempo não-reconciliado, em conformidade com o 

pensamento deleuziano: 

 

Acompanha as aventuras do tempo na obra de um dos mais inventivos 
pensadores da atualidade, o filósofo Gilles Deleuze. O leitor é introduzido a 
uma paisagem temporal e insólita. Contra uma concepção de tempo dema-
siadamente humana, linear, homogênea, cumulativa, apaziguada, Deleuze 
libera um tempo plural, paradoxal, vertiginoso, intempestivo. 

 
Esse tempo liberado por Deleuze, é o tempo liberado por Guimarães Rosa, no 

sentido da ficção. O teatro e o trânsito para a letra, a escrita, encontram-se nos ins-

tantes do ator, do dançarino, do mímico, o tempo dos artistas que ―se inebriam com 

os acasos e imprevistos, inexplicáveis, retroativos.‖ (PELBART, 2007, 195). Daí por-

que a sintaxe discursiva própria desta narrativa se aproxima sensivelmente da sinta-

xe teatral, a exemplo de sua divisão textual em três blocos, em três atos, assim co-

mo através da presença de cortes e montagens, da localização em especial de deta-

lhes do cenário, da coexistência de fragmentos que extrapolam a linearidade do 

tempo e a circunscrição do espaço, como uma forma de expandir suas conexões 

rizomáticas ante a pluralidade de recursos da linguagem do teatro, da linguagem 

que performa, tornando-se ator tanto quanto personagem. 

A exemplo de Sarapalha, objeto de análise do artigo ―Guimarães Rosa ou o 

narrador performer‖ (BEIGUI, 2013), Buriti é também comandado por narradores per-

formers, que, através de uma abordagem teatralizante, imprimem um sopro dionisía-

co à vida, à humana condição, entrelaçando homem e natureza, palavra e corpo, 

segundo fluxos, em seus mais variados sentidos: 

 
Como Miguel e nhô Gualberto ficavam a ver, quando passava um picapau-
da-cabeça vermelha, em seu voo de arranco: que tatala, dando impulso ao 
corpo, com ambas as asas, ganha velocidade e altura, e plana, e perde-as, 
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de novo, e se dá novo ímpeto, se recobra, bate e solta, bate e solta, parece 
uma diástole e uma sístole – um coração na mão -; já atravessou o mundo. 
(ROSA, 1988, p. 109). 

 

À maneira do pensamento de Deleuze que concebe a obra literária enquanto 

expressão de um movimento, de uma dramaturgia de ideias por meio de uma lin-

guagem movediça, variante, desterritorializada, faz-se perceptível uma convergência 

de tal pressuposto na linguagem performática de Rosa em Buriti. Deleuze (2006b) 

fala sobre Kierkegaard e Nietzsche enquanto filósofos, que produzem em suas obras 

um movimento que se sobrepõe a toda ideia de representação, no sentido de uma 

teatralidade, de substituir representações mediatas por signos diretos: ―de inventar 

vibrações, rotações, giros, gravitações, danças ou saltos que atinjam diretamente o 

espírito. Esta é um ideia de homem de teatro, uma ideia de encenador – avançado 

para o seu tempo.‖ (DELEUZE, 2006b, p. 29). É o caso de relacionarmos tal singula-

ridade à escrita de Rosa, como se fosse um homem de teatro, em sua luta sígnica 

contra a representação. 

Conforme Nietzsche (2005, p. 128), "há livros que ensinam a dançar" (2005, 

p. 128). Isso se aplica a Buriti, cuja narrativa apresenta uma espécie de dança core-

ográfica, um deslizamento contínuo de narradores, das instâncias de tempo e espa-

ço, e, sobretudo, de uma linguagem movediça, sensual, pulsante de sensações, de 

afectos, remetendo a uma intensa simbiose com a (in)corporeidade do ser, com o 

fluxo sinestésico operante na natureza, no mundo-sertão em devir. Guimarães Rosa 

se insere numa constelação de escritores que nos ‗ensinam a dançar‘. Nessa pers-

pectiva da dança escritural, Nietzsche (2005, p. 128) diz: 

 

Há escritores que, por apresentarem o impossível como possível e falarem 
do moral e do genial como se ambos fossem apenas um capricho, um gos-
to, provocam um sentimento de liberdade exuberante, como se o homem se 
colocasse na ponta dos pés e tivesse absolutamente que dançar por prazer 
interior. 

 
Em Buriti, Guimarães Rosa redimensiona elementos pertencentes a uma ge-

ografia física, a uma paisagem, em elementos carregados de sentido mítico, pluridi-

mensional, que os fazem transitar entre os diversos gêneros, do vegetal ao humano, 

do masculino ao feminino, da matéria ao espírito, do apolíneo ao dionisíaco. É o que 

acontece com o Buriti-Grande, que em diversas passagens da narrativa, se avulta à 

percepção do leitor como um personagem performático, híbrido, mistura de vegetal e 

de humano, dotado de uma forte potência erótica, equivalente à projeção do deus 
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Dioniso, que arrebatava as mulheres em seus delírios, em suas fantasias de serem 

possuídas por um grande falo: 

 
Palmeira de iô Liodoro e nhô Gualberto Gaspar. Dona Lalinha, Maria da 
Glória, quem sabe dona Dionéia, a mulata Alcina, ià-Dijina, sonhassem em 
torno dele uma ronda debailada, desejariam coroá-lo de flores. O rato, o 
preá podem correr na grama em sua volta, mas a pura luz de maio fá-lo 
maior [...] – ―Eh, bonito, bão... Assunga ... Palmeira do Curupira...” Tinha 
dito o Chefe Zequiel, bobo risonho. Como o Curupira, que brande a mêntula 
desconforme, submetendo as ardentes jovens, na cama das folhagens, de-
baixo do luar. (ROSA, 1988, p. 134). 

 
Enquanto um personagem teatral, travestido de múltiplas máscaras, o Buriti-

Grande oscila através da percepção dos vários personagens-narradores, e cujo ca-

ráter polissêmico intercambia poeticamente dois mundos: o da embriaguez onírica, 

das paixões dionisíacas, e o da materialidade e beleza, referente ao desmedido de 

suas formas, suscitadoras de múltiplas e paradoxais leituras. 

Como projeção de um caráter religioso, na visão de Maria Behu e Chefe Ze-

quiel, o Buriti-Grande é visto através de máscaras equivalentes a uma igreja e a um 

Cristo morto e transformado em vinho e pão, cujas imagens estão associadas a re-

giões obscuras, abissais, evocadas pelo espírito noturno de ambos os personagens: 

 
O Chefe falava do Buriti-Grande, que se esse fosse antiquíssimo homem de 
botas, um velho, capataz de, de repente, dobrar as pernas – estirava os 
braços, se sentava no meio da vargem. Morto, deitado, porém, cavavam-lhe 
no lenho um cocho que ia dessorando até se encher de róseo sangue doce, 
que em vinho se fazia, e a carne de seu miolo dava-se transformada no pão 
de uma grumosa farinha, em glóbulos remolhada [...] – Ele é que nem uma 
igreja [...] – Maria Behu disse. (ROSA, 1988, p.134). 

 
Tanto Maria Behu quanto Chefe Zequiel têm discursos, gestos, atuações sin-

gulares que margeiam a loucura e/ou delírio nos signos visíveis na citação acima 

que situa os dois personagens: Zequiel vê o Buriti-Grande sob imagens delirantes 

que levantam correlações com o dionisíaco e a imagem do Cristo misturada ao ritual 

do vinho e da hóstia/pão como uma ‗santa ceia‘, que se apresentam de uma forma 

desordenada, na linha dos delírios desse personagem. Quanto a Maria Behu, sua 

fala é também na linha do delírio. Ao dizer ―ele é que nem uma igreja‖ (ROSA, 1988, 

p. 134), não faz nenhuma comparação, visto que as raízes católicas estão nos sig-

nos de sua loucura, entre as sombras e a luz como nas tradições cristãs. Ela poderia 

ser pharmakós, feiticeira por estar entre zonas incertas, mas a loucura mística a 
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transformou na santinha, na fala das mulheres da cozinha: ― – uma morta santinha, 

assim, até me dá vaidades...‖ (ROSA, 1988, p. 246). 

Buriti é a escrita performática, em trânsito, a fluir por todo o corpo, a configu-

rar o mundo-sertão-corpo, (des)velando fissuras, rachaduras, que entreveem ima-

gens da cartografia do sertão, tudo numa forma rizomática, que nos parece ser a 

que melhor capta a forma descentrada e múltipla da narrativa rosiana: o embate en-

tre o visível e o invisível, o finito e o infinito, a razão e a intuição, a poiésis rosiana 

desencadeando outras formas de poiésis, entretecendo diálogos entre o fazer literá-

rio, teatral, fílmico e outras manifestações afins à multiplicidade do fazer artístico, do 

qual o sertão de Buriti é potência, é devir, é travessia, a ―atravessar imagens, consti-

tuir poéticas, movimento da letra, fricção da letra e da imagem.‖ (CASA NOVA, 2002, 

p. 112). 

Fazendo uma interlocução entre a narrativa, o filme Noites do Sertão e a lin-

guagem cênica-teatral de Buriti, Beigui e Sousa (2014, p. 113) dizem o seguinte: 

 
"Cada uma precisaria de se sentir desejada‖: esta fala de Lalinha para Maria 
da Glória pontuaria, para nós, da mesma maneira, o teatro do leitor e da lite-
ratura, misturando corpos, dados na experiência de outro estado, o da ex-
plosão sinestésica, nas relações subjetivas de não pertencimento ao domí-
nio da repetição sem diferenciante.  

 
Atendo-nos à visão de Beigui e Sousa (2014), resguardadas as diferenças es-

téticas e técnicas entre o cinema, o teatro, a literatura, percebemos que o elemento 

que os aproxima dentro de um plano comum é o corpo como forma de sentir e inter-

pretar o desejo em movimento, à maneira de uma explosão sinestésica, em que 

transitam intensidades, sensações, afectos, elevados a uma potência do infinito. 

Como expressão crucial dessa explosão sinestésica, de mistura de corpos, de 

sensações, percebemos em uma das passagens da narrativa um acontecimento de 

trânsito entre o ser masculino e feminino, fundidos no mesmo corpo de Lalinha, 

quando esta ao se sentir rejeitada por iô Liodoro,experimenta movimentos, gestos, 

sensações atribuídas culturalmente ao gênero masculino. Após passar por um inten-

so momento de prostração, de agonias, Lalinha projeta-se performaticamente como 

um ser em deslocamento, em travessia, num processo de repetição com diferencian-

te, através do qual se dá simultaneamente a pulsação do masculino e feminino: 

 
À hora mais cedo da manhã, Leandra se levantava. Cerrou os dentes. Lon-
gamente se lavou – seu rosto não devia reter vestígios de frenesias. Seus 
cabelos eram coisa que se atirava para trás, com curto gesto. Sentia um 
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prazer em dar de ombros. Queria mover-se, incitar-se, entregar-se aos pre-
parativos. Se pudesse, vestir-se-ia de homem. Respirar mais. Queria em si 
uma rudeza. Nada temia, nada pensava. Ganhara um perceber novo de si 
mesma, uma indiferença forte e sã? [...] Queria que seus pés fossem maio-
res, pisassem mais tomadamente o chão, e que seu corpo se achasse em 
suar, em qualquer atividade. Não queria saber se existia. (ROSA, 1988, p. 
242). 

 
O transitar de gênero impresso no corpo de Lalinha, encontra-se associado ao 

momento da morte de Maria Behu, em que esta também transita de uma espécie a 

outra, se metamorfoseando numa princesa, numa santa, pois a morte embelezara – 

―coitadinha, a lindeza dela!‖ (ROSA, 1988, p. 246), diziam as mulheres da cozinha, 

rezando junto ao seu corpo. É nesse momento que se dá também o trânsito em via 

dupla da escrita da vida para morte: é a máscara da morte iluminando a máscara da 

vida. Segundo a reflexão de Lalinha ante a morte de Maria Behu, ―morrer talvez seja 

voltar para a poesia...‖ (ROSA, 1988, p. 246). A morte de Maria Behu potencializa 

em Lalinha uma poiésis, novas formas de pensar e sentir o mundo, o que é a vida, 

sobretudo através do entrelaçamento indissolúvel entre a alegria e a tristeza, entre a 

vida e a morte: 

 

Preferia pensar em Maria Behu, no estilo de Deus, na porção de vida que 
Behu em rezas lavava. ―Deus nos dá pessoas e coisas, para aprender a 
alegria... Depois, retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da 
alegria sozinho... Essa – alegria que Ele quer...‖ – descobria, sonho salta 
sonho. A lembrança de Behu a fortificava. (ROSA, 1988, p. 248). 

 
Essa alegria de que fala Lalinha, associada à dimensão do sagrado, à relação 

com o nome de Deus, à religiosidade, ao exercício de rezas e orações, das quais 

Maria Behu se mostrava detentora, corresponde a uma percepção da vida desape-

gada de desejos, de expectativas, uma espécie de alegria primordial de que fala Ni-

etzsche (1965). ―Ora, vida! São só umas alegriazinhas...‖ (ROSA, 1988, p. 251), é o 

que fala as mulheres da cozinha, cuja postura teatral performatiza a própria morte de 

Maria Behu, transformando-a num acontecimento, numa passagem, em quem vida e 

morte se entrelaçam, pois, para elas, compartilharem o ritual em torno de ―uma mor-

ta santinha, assim, até me dá vaidades...‖ (ROSA, 1988, p. 246). 

Por meio de sua escrita rizomática, não-linear, atravessada por intensidades, 

Guimarães Rosa problematiza, dentre outras questões existenciais, a vida e a morte 

para além da dicotomia vigente na literatura tradicional, entretecida pelo paradigma 

estético da representação, da mímesis. Assim, ele põe em discussão os valores, as 
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crenças, os mitos naturalizados, as realidades que forjam o mundo e tentam se mos-

trar como o real, o que, na verdade, não é demonstrável, nem fixo, nem imutável, 

visto que, como mostra a própria travessia da vida e da morte, tudo está a fluir. 
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3 O MITO EM BURITI: "AO MILAGRE NÃO SE GRITA, DIANTE" 

 

3.1 BURITI-GRANDE E BREJÃO-DO-UMBIGO: A CÓPULA MÍTICA COMO CANTO 

DE LOUVOR À VIDA. 

 

O buriti relembra é o céu. 
Guimarães Rosa 

 

O saber, que a relação do mundo com o sagrado pressupõe, demanda a ar-

quitetura de um conhecimento não óbvio, não racional, que escapa à representação 

cristalizada e desliza para a linguagem do indizível, do incognoscível, a linguagem 

da poesia, do mito, dos sonhos. A narrativa de Buriti, assim como toda a obra rosia-

na, testemunha essa relação do mito com a poesia como uma forma de adentrar nos 

mistérios, nos paradoxos da vida e da morte, construindo em contrapartida, à manei-

ra deleuziana, a experiência do novo, do inusual, a partir das lições do eterno, do 

universal. Em entrevista a Günter Lorenz, Guimarães Rosa evoca subliminarmente a 

presença viva e pulsante do mito em sua obra, ao declarar: 

 

Principalmente, descobri que a poesia profissional, tal como se deve mane-
já-la na elaboração de poemas, pode ser a morte da poesia verdadeira. Por 
isso, retornei à ―saga‖, à lenda, ao conto simples, pois quem escreve estes 
assuntos é a vida e não a lei das regras chamadas poéticas. (LORENZ, 
1991, p. 70).  

 

É justamente a vida em seu pulsar, entremeada pelos mistérios existenciais, a 

matéria-prima do fazer literário de Guimarães Rosa, expresso através de uma multi-

plicidade de formas narrativas, seja através da saga, da lenda, do simples conto, 

tendo como ponto de convergência uma feição mitopoética, dada a singularidade de 

recriação artística operante em sua ficção, a partir do potencial fabulatório de suas 

estórias, do incognoscível contido no que diz respeito aos enigmas da humana con-

dição, do intemporal poetizado como uma forma mítica de pensar o mundo em sua 

pluralidade de sentidos. Essas formas narrativas contêm em si uma espécie de não-

senso ou mesmo de um suprasenso, característico do universo mítico, pois, de 

acordo com Nobre (2000, p. 23), "o homem rosiano centraliza a ação da pauta de 

uma desconformidade que aceita o mistério como raiz do prazer e da dor, da vida e 

da morte."  
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A perspectiva mítica em Guimarães Rosa encontra-se entranhada no fabula-

tório, no ficcional, em que o mundo arcaico do mito é revisitado através das pulsões 

primordiais do humano, trazidos à luz sob um clima de transe para a contempora-

neidade, como uma forma de falar por um povo que falta, pelas minorias, pelo ho-

mem do sertão. Este homem é reinventado na ficção rosiana pela tessitura de uma 

língua própria, menor, que escapa à ideologia mesmerizante dos mitos colonizado-

res, ao articular sua própria fala, o seu devir, a sua travessia pela vida e pela morte. 

Invocando a visão deleuziana sobre a crítica do mito presente no cinema mo-

derno, podemos conjeturar que na narrativa rosiana há uma prática do mito que se 

avizinha a que Deleuze (2005, p. 261) vê no cinema de Glauber Rocha, a exemplo 

da seguinte fala: 

 

Daí o aspecto tão particular que a crítica do mito assume, em Glauber Ro-
cha: não é analisar o mito para descobrir seu sentido ou estrutura arcaica, 
mas sim referir o mito arcaico ao estado das pulsões numa sociedade per-
feitamente atual – fome, sede, sexualidade, potência, morte, adoração. 

 

Em proximidade ao que acontece com o cinema de transformação de Glauber 

Rocha, Guimarães Rosa fala sobre as pulsões existenciais do homem do sertão, a 

partir dos seus mitos, de seu folclore, de sua cultura ancestral, não no sentido pura-

mente estético, mas como uma forma de repensar esse homem em seu estágio atu-

al, em seu processo de metamorfose, em seu contínuo devir. Falando sobre o cine-

ma novo de Glauber Rocha, segundo essa visão transformadora do mito, à maneira 

deleuziana, Avellar (1995, p. 86) afirma: 

 

[…] para se interpretar um povo, para se dizer o que é esse povo e para on-
de ele quer ir, é preciso que se pense com ele, utilizando suas expressões 
folclóricas, populares, míticas, éticas, etc., não apenas como elementos de 
estilo, mas incorporadas a uma nova forma de raciocínio, uma coisa nova 
através de uma expressão nova, dando a este novo o conteúdo do universo 
brasileiro, toda uma nova forma de pensar que seria característico da civili-
zação brasileira. 

 

Em Tutaméia, no prefácio Sobre a Escova e a Dúvida, Guimarães Rosa fala 

sobre forças estranhas, desconhecidas, não entendíveis pelo plano da lógica tradici-

onal, que influenciariam inexplicavelmente a gênese de algumas de suas escrituras, 

a exemplo de Buriti, constante do livro Noites do Sertão, cuja concepção mística, 

antevista pelo autor através de um sonho, corresponde, por conseguinte, a uma vi-

são cinematográfica, como se assistisse a um filme: 
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No plano da arte e da criação - já de si em boa parte subliminar ou supra-
consciente, entremeando-se nos bojos do mistério e equivalente às vezes 
quase à reza - decerto se propõe mais essas manifestações. Talvez seja 
correto confessar como tem sido que as estórias que apanho diferem entre 
si no modo de surgir. À Buriti (NOITES DO SERTÃO), por exemplo, quase 
inteira, "assisti", em 1948, num sonho duas noites repetido. (ROSA, 1985, p. 
175). 

 

No decurso da narrativa de Buriti, nos entrelaçamos a todo momento com o 

emergir do mito, o princípio do sagrado, expresso sobretudo através de uma relação 

íntima e visceral do humano com a natureza, em que vegetais, animais, homens e 

mulheres fazem parte de um mesmo plano cósmico, segundo um movimento de in-

tensa simbiose e conexões as mais diversas. E, há de ressaltarmos que, dentre os 

principais personagens, afigura-se o Buriti-Grande, na condição de uma árvore to-

têmica, além do bem e do mal, que detém em si a força vital de Eros, a fecundar os 

que estão a sua volta com a energia da vida, pulsão primordial que, em última ins-

tância, se sobrepõe à pulsão de morte. Segundo Souza (2008, p. 216), 

 

entusiasmado pela ebriedade dionisíaca da vida cósmica, o narrador rosia-
no opera a fusão mitopoética da prosa e do poema, de que resulta o neolo-
gismo prosoema […] A saga final de Corpo de Baile, intitulada "Buriti", pode 
ser caracterizada como o prosoema que celebra a transcendência do vigor 
vegetal como signo hierofânico do poder de criação e recriação da vida.  

 

Na acepção de uma árvore mítica, a árvore da sabedoria, inscrita na ordem 

do sagrado, do tempo inaugural da criação, o Buriti-Grande, segundo um dos narra-

dores, "infundia na região uma sombra de soledade. Ia para o céu – até setenta ou 

mais metros, roliço, a prumo – inventando um abismo." (ROSA, 1988, p. 134). Esse 

caráter transcendente, abismal, de que se reveste o Buriti-Grande, torna-o suscetível 

enquanto uma entidade mítica, de múltiplas recitações ritualísticas, compreendendo 

desde o ritual erótico com o Brejão-do-Umbigo, um charco pantanoso, situado no 

entorno do Buriti, até o ritual das araras bulidoras a pousarem sobre a fronde da ma-

jestosa palmeira. Por sua vez, o Buriti-Grande se encontra potencializado por uma 

multiplicidade de sensações despertadas em outros personagens humanos, que o 

percebiam ora como deus, ora como diabo, ora como elemento terapêutico de cura, 

de consolo da alma: 

 

Ele é que nem uma igreja… - Maria Behu disse. [...] "Ave, essa é parece até 
uma palmeira do capeta…" – Dona-Dona tinha dito". "– Eh, bonito, bão… 
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Assunga… Palmeira do Curupira…" Tinha dito o Chefe Zequiel, bobo ri-
sonho. Como o Curupira, que brande a mêntula desconforme, submetendo 
as ardentes jovens, na cama das folhagens, debaixo do luar [...] Mas ele 
deixava, no corpo e no espírito, um rijo doce-verde sombreável, que era o 
bater do coração, um onda d'água, um vigor na relva. Aquele coqueiro cres-
cido consolava mais do que as palavras procuradas num livro, do que um 
bom conselho de amigo. (ROSA, 1988, p. 134, p. 114, p. 152, grifo do au-
tor). 

 

Segundo a perspectiva mitológica de Mircea Eliade (1969), o Buriti-Grande 

pode ser visto como uma expressão do simbolismo do centro do mundo, um ‗axis 

mundo‘, o que remonta a um ato cosmogônico, ao princípio da vida, a exemplo de 

uma montanha cósmica, pois, pela voz de nhô Gual, "[…] se diz que é fenômeno. 

Antigo de velho, rijamente. Calculado em altura de setenta e tantos metros […] pal-

meirão descomunado." (ROSA, 1988, p. 110). 

Comparável ao que o mitólogo fala a respeito do mito clássico em torno da 

criação do mundo, podemos associar o cume abismal do Buriti-Grande a uma enti-

dade mítica, inaugural, uma espécie de umbigo da terra, de onde tudo emana. De 

acordo com a visão de Eliade, o Buriti-Grande, na condição de umbigo do sertão, 

pode remeter à ideia de uma réplica de repetição da criação do mundo, situado no 

centro do cosmos: 

 

O "centro" é pois a zona do sagrado por excelência, da realidade absoluta. 
Do mesmo modo, todos os outros símbolos da realidade absoluta (árvores 
da vida e da imortalidade, fonte da juventude, etc.) encontram-se num cen-
tro […] O acesso ao "centro" corresponde a uma consagração, a uma inicia-
ção; a uma existência […] (ELIADE, 1969, p. 32-33). 

 

Considerando o ponto de vista mitológico adotado por Gilles Deleuze, pode-

mos contrapor que a entidade mítica do Buriti-Grande não consiste numa pura repe-

tição de um ato cosmogônico, do centro do mundo, visto através de Eliade como um 

fenômeno primordial do eterno retorno, mas sim, como uma repetição enquanto ex-

pressão de uma diferença, face à condição de assumir uma multiplicidade de papéis, 

de rostos, encarnando um verdadeiro processo de metamorfose, de fluxo contínuo, 

que o faz transitar junto aos mais variados gêneros, aos mais diversos reinos da na-

tureza. "Os buritis estacados, mas onde os ventos se semeiam." (ROSA, 1988, p. 

105). A partir da metáfora da ilha deserta como primeiro momento da criação do 

mundo, Deleuze (2006a, p. 22) fala sobre essa questão do mito, não como uma me-
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ra repetição, mas sim, como uma recriação, um renascimento, um segundo momen-

to, tão necessário e importante quanto o primeiro: 

 

Não basta que tudo comece, é preciso que tudo se repita, uma vez encerra-
do o ciclo das combinações possíveis. O segundo momento não é aquele 
que sucede o primeiro, mas é o reaparecimento do primeiro quando se en-
cerra o ciclo dos outros momentos. A segunda origem, portanto, é mais es-
sencial que a primeira, porque ela nos dá a lei da série, a lei da repetição, 
da qual a primeira origem apenas nos dava os momentos. Porém, mais ain-
da do que nos nossos devaneios, esse tema se manifesta em todas as mito-
logias. (DELEUZE, 2006a, p. 22).  

 

A partir da abordagem deleuziana sobre o mito como um segundo momento 

da criação, no que diz respeito ao emergir de seu aspecto literário, mediante a rein-

terpretação dada no seio da ficção, afigura-se a cópula mítica entre o Buriti-Grande 

e o Brejão-do-Umbigo enquanto uma recriação do casamento cósmico entre Urano e 

Gaia, entre o céu e a terra, entidades essas consideradas primordiais no âmbito da 

mitologia clássica, mas também da literatura e do mito. A partir de um mito já exis-

tente, Guimarães Rosa reconfigurou através dos personagens de Buriti-Grande e 

Brejão-do-Umbigo, a narrativa original da criação do mundo, uma estória inventada 

em torno de uma verdade profunda, o surgimento da raça humana mediada pela 

força vital de Eros. Assim, recriou em Buriti um mito próprio em torno da paisagem 

do sertão, um mito como experiência sensorial de vida, que traz à tona a polissemia 

da natureza erotizada, voltada em especial para a ordenação do caos, em que se 

sobrepõe dionisiacamente a potência de Eros como um canto de louvor à vida. No 

entanto, "Dioniso já não tem território porque por toda parte está sobre a terra. O 

labirinto sonoro é o canto da Terra, o Ritornelo, o eterno retorno em pessoa." (DE-

LEUZE, 1997, p. 137). Entretanto, essa ordenação do caos é apenas aparente, pois 

a potência dionisíaca de Eros, embutida na cópula mítica entre o Buriti-Grande e 

Brejão-do-Umbigo, irrompe a todo momento como uma força desterritorializante, que 

se metamorfoseia através de múltiplas formas, como um eterno retorno que se pro-

cessa diferentemente, de acordo com as sensações despertadas em cada ser con-

tagiado pelo canto (des)amoroso da árvore totêmica: 

 

O Buriti-Grande – igual sem rosto, podendo ser de pedra […] Plantava em 
poste o corpulento roliço, só se afinando, insensível, fim acima, onde alar-
gava a rude arassoia, um leque de braços, com as folhas lançantes, ne-
nhuma descaindo […] E, em noite clara, era espectral - um só osso, um 
nervo, músculo, às vezes, tapava a lua ou carregava-a à ilharga enquanto 
em sua grimpa gotejava o bruxolim de estrelas. Sua beleza montava, mag-
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nificava […] o Brejão engana com seu letargo. – "Pântano? Uai, lá cresce 
é o arroz-de-passarim…" Pântano. Dava cheiro. Dava febres. – […] Era 
um ar de doce enjoo, um magoado, de desando, gás de vício, tudo gargalo. 
Flores que deixam o grude dum pó, como borboletas pegadas; cheiram a 
úmido de amor feito. (ROSA, 1988, p. 144-145, grifo do autor). 

 

Na verdade, é bastante reveladora a imagística erótica desencadeada pela 

narração rosiana, cuja cópula mítica evocada entre os personagens de Buriti-Grande 

e Brejão-do-Umbigo configura-se ante a forma espectral, fálica, do nervo, do múscu-

lo do primeiro junto ao pântano aquoso, escorregadio do segundo, em que tal como 

a cópula humana, "flores que deixam o grude de um pó, como borboletas pegadas, 

cheiram a úmido de amor feito." (ROSA, 1988, p. 145). Além disso, vemos ao mes-

mo tempo, a instauração de um acontecimento poético, em que o erotismo humano 

é transportado dionisiacamente para a natureza como um ato da ordem do sagrado: 

 

E, na perfeita correspondência com o erotismo humano, o Brejão-do-
Umbigo fervilha de 'largas folhas se empapando, combebendo' […] e longos 
caules que se permutam flores para o amor.‘ No ventre úmido do brejal ero-
tizado, que se caracteriza como oásis que 'fazia vida', sobressaíam as nin-
fas fitomórficas, que são 'os nelumbos, nenúfares, ninfeias e sagitárias' e o 
Buriti, 'palmeirão descomunado.' 'O Buriti-Grande-Teso, toroso.' (SOUZA, 
2008, p. 221). 

 

Encarnando a figura mítica de Dioniso, deus da metamorfose, da transforma-

ção, o Buriti-Grande transita do sentido fálico, masculino, "teso, toroso" (ROSA, 

1988, p. 120), venerado pelas mulheres – "dona Lalinha, Maria da Glória, quem sabe 

dona Dionéia, a mulata Alcina, ià-Dijina, sonhassem em torno dele uma ronda debai-

lada" – (ROSA, 1988, p. 134), até o sentido do feminino, pois, "o buritizal, acolá, im-

punha seu estado aquoso, os buritis eram demorados femininamente." (ROSA, 

1988, p. 136). O Buriti-Grande personificado como Dioniso, evoca o próprio devir, o 

trânsito, a travessia, visto que, "Dioniso já não conhece outra arquitetura senão dos 

percursos e trajetos." (DELEUZE, 1997, p. 113). 

Sob o devir dionisíaco, o Buriti-Grande faz a travessia entre o masculino e o 

feminino, evocando o múltiplo, o heterogêneo, o dissonante, um ser carregado de 

ambiguidades, que concentra em si o bem e o mal, o deus e o diabo, pois, "só Dioni-

so, o artista criador, atinge a potência das metamorfoses que o faz devir, dando tes-

temunho de uma vida que jorra." (DELEUZE, 1997, p. 136). O Buriti-Grande por "al-

gum erro de impulso" (ROSA, 1988, p. 144), se metamorfoseia como Priapo, dotado 

de um membro viril descomunal, embora fosse impotente. "Como deus da fecundi-
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dade, era presença obrigatória no cortejo de Dioniso, quando não por sua seme-

lhança com os sátiros e silenos." (BRANDÃO, 2011, p. 232). Daí, o Buriti-Grande 

evocar, à semelhança desse deus, um falo desmesurado, que atraía as mulheres e 

outros seres da natureza ante sua exuberância e majestosa potência de fertilidade: 

 

Sobrelanço, ainda – um desmedimento – o buriti-grande […] O rato, o preá 
pode correr na grama, em sua volta; mas a pura luz de maio fá-lo maior. 
Avulta, avulta, sobre o espaço do campo. Nas raízes, alguém trabalhando. 
O mais, imponência exibida, estrovenga, chavelhando nas grimpas. (ROSA, 
1988, p. 134). 

 

Sob o signo da multiplicidade que rege a potência metamorfoseante do existir 

no Buriti-Grande, este transita continuamente entre o sagrado e o profano, ora figu-

rando como um deus, na esfera do tempo primordial da criação, ora como um ser 

humano, homem ou mulher, envolto pelo cotidiano, na perspectiva de uma existên-

cia profana, na qual "só reconhece responsabilidade para consigo mesmo e para a 

sociedade" (ELIADE, 1992, p. 83) e cujas iniciativas prescindem do modelo mítico da 

exemplaridade fundante. Na esfera do profano, o Buriti-Grande projeta-se intermiten-

temente sobre os personagens de iô Liodoro e Maria da Glória, pai e filha, os quais 

têm como característica marcante, segundo a visão do personagem Miguel, a força 

vital, a potência de vida da qual se reveste aquela árvore no sertão de Buriti: 

 

Maria da Glória ainda não aprendera a sabedoria de recear, ela precisava 
de viver teimosamente. Como o pai dela, iô Liodoro, era supremo e senhor, 
como o crescer das árvores. O Buriti-Grande: que poder de quieta máquina 
era esse, que mudo e alto maquineja? (ROSA, 1988, p. 122). 

 

Ainda nessa perspectiva do trânsito entre o sagrado e o profano, insurge-se o 

Buriti-Grande enquanto uma entidade ora inscrita na esfera profana do humano, do 

corpo erotizado, ora na esfera do sagrado enquanto um personagem divino, objeto 

de um cortejo religioso, de uma procissão, um devotamento trans-humano, revelador 

do desejo de santidade e da nostalgia ontológica do ser. Sob uma visão profana, 

Maria da Glória, ao contemplar o Buriti-Grande, sente-o "mais que homem, mudo 

tanto" (ROSA, 1988, p. 179), o que lhe faz despertar fantasias eróticas permeadas 

por um olhar de culpa, de interdição: 

 

Tem horas, vou contar a você: fico pensando que eu não presto – que o di-
abo me tenta… Porque acho que tudo o que tem, de melhor, é o que a gen-
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te não deve de fazer, o que é preciso se aproveitar escondido, bem escon-
dido […] (ROSA, 1988, p. 179). 

 

Simultaneamente, ao emergir dessas fantasias, Glória vê o Buriti-Grande em 

meio aos outros buritis, plantados à risca, como um cortejo, uma procissão, evocan-

do ligações entre os planos erótico e religioso, ou seja, entre o profano e o sagrado: 

"Todos os buritis, parecendo plantados à risca, iam longe em aleia, a gente imagina-

va procissão de povo, a cavalo e a pé, seguindo aquele rumo, as pessoas pequeni-

nas, incessantes." (ROSA, 1988, p. 179). 

A personagem de Maria da Glória expressa de uma forma sugestiva essa sin-

tonia entre o sagrado e o profano, uma vez que ela condensa em si o pensamento 

mítico, arcaico, de suas origens do sertão, junto a um pensamento mais elaborado, 

mais racional, adquirido através de uma educação formal, advinda do meio urbano, 

considerado mais desenvolvido e, por conseguinte, menos primitivo. Daí, a sua ca-

pacidade elaborativa em abstrair ou superpor o sagrado ao profano, o que a faz 

passear entre sensações e afetos os mais diversos, mediados pela ação repressora 

da interdição, característica essa própria do universo profano sob a égide do logos. 

Refletindo sobre esse sistema híbrido de pensamento que circula entre o mítico e o 

racional, entre o sagrado e o profano, Azoubel Neto (1993, p. 47) diz que: 

 

Ao desenvolver em si a capacidade para formação do pensamento mítico, o 
homem deu um passo decisivo no processo de humanização. Não seria, 
portanto, um exagero ao afirmar que a humanidade tem início com o apare-
cimento de uma forma mítica de pensar […] O pensamento científico não 
exclui a necessidade mental do ser humano de continuar utilizando formas 
mais primitivas (como o pensamento mítico). Toda vez que nos deparamos 
com o novo, com o desconhecido, o pensar mítico volta a ser acionado e 
manifesta-se com as mesmas características com que o faz no pensamento 
do homem primitivo.  

 

Considerando o perfil místico-religioso de Maria Behu, o que a torna guardiã 

da tradição e pureza do sertão, e o espírito ensolarado e libertário de Maria da Gló-

ria, face à relação de simbiose mantida com o Buriti-Grande, faz-se pertinente a lei-

tura de que ambas as mulheres, na condição de irmãs que encarnam arquétipos 

opostos e complementares, "como a noite e o sol, como dia e a chuva" (ROSA, 

1988, p. 102), detêm de uma forma muito marcante o trânsito entre o sagrado e o 

profano, leitura essa referendada por Santiago Sobrinho (2007, p. 187), ante a se-

guinte argumentação: 
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A natureza nesta novela propõe de si mesma uma imagem hermafrodita, 
pois dela emerge a fremente e deificada figura do buriti. Espécie de "defor-
midade" pudenda e incólume a varar o céu metros acima, exigindo dos vi-
ventes no seu entorno, também, por intermédio de sua portentosa verticali-
dade, uma espécie de culto, além do bem e do mal. E nessa espécie de cul-
to se estreitam, somando-se em força única, o sagrado e o profano, simboli-
zados, respectivamente, na novela "Buriti", de maneira mais explícita nas 
personagens Maria Behu e Maria da Glória. Deformidade é como é caracte-
rizado Priapo, muitas vezes, nos mitos referentes a ele, devido ao tamanho 
de seu pênis. 

 

A ambivalência sexual em torno dos mitos de Priapo e Dioniso encontra-se 

projetada no Buriti-Grande e, em especial, nas personagens de Lalinha e Maria da 

Glória, pois, ao lado de uma experiência de conteúdo homoerótico, elas direcionam 

também sua pulsão para objetos então configurados como masculinos, apresentan-

do-se ora de uma forma viril, ora de uma outra forma vista tipicamente como femini-

na. Através da performance dessas personagens, a pulsão sexual é concebida como 

uma força desterritorializada, que transpõe fronteiras de gênero, de arquétipos, de 

códigos então cristalizados pela cultura falocrática, e se impõe enquanto uma força 

nômade, flutuante, habitável nos mais diferentes espaços e corpos, e cujo fluxo, tal 

como um rio, segue a travessia do devir, de ir além, de assumir os mais diferentes 

rostos e expressões, por se tratar de algo que está sempre à deriva, conforme a mo-

vência do desejo, das sensações, afetos e percepções as mais variadas. Conforme 

a visão de Nunes (2013, p. 44), 

 

a união dos sexos é boda, "casamento esponsal", momento de celebração, 
descoberta, iniciação. O prazer sexual, que nada tem de obscuro ou de pe-
caminoso, marca um começo, o início de uma trajetória. Nesse sentido, a 
erótica de Guimarães Rosa toca-se com a de David Herbert Lawrence. Para 
ambos o amor é trânsito, passagem, e as energias primárias do sexo, que 
lhe dão origem e que o mantêm, ainda subsistem em seus estágios mais 
elevados.  

 

A pulsão sexual em Buriti, tal como se revela em Lalinha e Maria da Glória, 

funciona rizomaticamente, num exercício de livre trânsito, em que segundo Pelbart 

(2007, p. 115), "qualquer ponto pode ser conectado com qualquer outro, e deve sê-

lo, sem respeitar regras de filiação; qualquer linha pode ser interrompida em qual-

quer ponto, enquadrando-se numa outra, numa evolução paralela." Dentro de um 

contexto de grande erotismo, Maria da Glória e Lalinha fazem transitar sua pulsão 

sexual, a exemplo de um rizoma, de um polo a outro, do masculino ao feminino, 
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atravessados por uma situação carregada de ambivalências, e, ao mesmo tempo, 

demasiadamente humana: 

 

E as duas estavam de pé. Glorinha, o bater de seu coração, um rubor, ela 
transtornada. — "Entrei, Lala […] Sua porta estava aberta […]" — "Oh, Lala, 
seja boazinha para mim […] Não estive no quarto […] Foi no corredor […] 
Ele me abraçou, estava me beijando[…] Mas, depois, me apertou, parecia 
doido […] Não aconteceu nada, juro, só ele me sujou […] — "Diga, meu 
bem, Glorinha, diga: ele te sujou[…] Onde? Onde?!" "— mas, Lala! Você es-
tá beijando … Você …" Oh, um riso, de ambas, e tontas se agarraram.—" 
Lala, imagine: ele estava de ceroulas…‖ ...Seus corpos, tão belas, a roça-
rem a borra de coisas, depois se estreitarem, trementes, uma na outra refu-
giadas […] Glorinha, nos seus braços, era uma menina, cheirava a menina. 
[…] E Glória agora se sacudia em soluços. Mas, ela, Lala, não podia chorar. 
Descobria-se, feliz, fortemente. De manhã, as duas tinham medo. (ROSA, 
1988, p. 233-234). 

 

Faz-se evidente uma relação de alta intensidade erótica entre Lalinha e Maria 

da Glória, em que a libido pulsa livremente do princípio masculino para o feminino, 

haja vista que após o encontro sexual havido entre Glória e nhô Gual, esta se lançou 

nos braços de Lalinha como refúgio, exercitando um outro gênero de sexualidade, 

cujo erotismo atinge seu ponto máximo a partir do sêmen lançado por nhô Gual no 

corpo de Glória, despertando em ambas o emergir de uma outra cópula, em que 

continua a pulsar livremente o feminino e o masculino.  

Entre Lalinha e Maria da Glória circula uma energia libidinal que transcende 

as categorias estratificadas em torno do masculino e feminino, à maneira de um 

Corpo sem Órgãos (CsO), em que não existe especificamente um órgão sexual, mas 

um fluxo de afetos e sensações a percorrer os corpos em frenesi, em suas mais va-

riadas expressões e intensidades, visto que na concepção de Deleuze e Guattari 

(1996, p. 16) sobre o CsO, os órgãos perdem toda sua constância, quer se tratem de 

sua localização ou de sua função: 

 

[…] órgãos sexuais aparecem por todo o lado […] ânus emergem, abrem-se 
para defecar, depois se fecham, […] o organismo inteiro muda de textura e 
de cor, variações alotrópicas reguladas num décimo de segundo. O ovo tân-
trico. 

 

A surpresa inicial sentida por Lalinha ante a condição de nhô Gual ter sujado 

Maria da Glória com seu sêmen, despertou naquela a fantasia de se sentir portadora 

e/ou receptora deste sêmen, fundindo-se, assim, o feminino e o masculino num só 

corpo, numa espécie de sexualidade absoluta, orgiástica, livre dos gêneros e códi-
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gos sexuais instituídos pela sociedade patriarcal, em que o falo assume a condição 

de um Deus, sintetizado através da fremente e majestosa figura do Buriti-Grande. 

Segundo Santiago Sobrinho (2007, p. 196), 

 

existe na novela Buriti um chamamento, uma alegria com vistas aos "trans-
portes dionisíacos" da natureza, que faz desaparecer nos personagens a 
subjetividade, o principium individuationis, levando a um primitivo desejo de 
vida e liberdade para além dos padrões convencionais, ou, como diz Batai-  
lle, visando uma continuidade primeira que nos religa ao ser. Embevecidos 
pela natureza, os personagens desta novela agem e interagem à mercê dos 
desejos, como animais no cio. Guimarães Rosa eleva ao clímax, nesta no-
vela, o fato de sermos seres desejantes. 

 

A simbiose ocorrida entre Lalinha e Maria da Glória através do feminino en-

quanto portador do sêmen, pode ser vista no plano mitológico como uma releitura da 

divindade da Grande Mãe, Gaia, guardiã das sementes e da vida, divindade essa 

identificada com o cosmos do sertão, visto que, "em se tratando de uma civilização 

agrícola, a divindade tutelar continua a ser a Grande Mãe, dispensadora da fertilida-

de e da fecundidade." (BRANDÃO, 2011, p. 47). É como se em Buriti, a primazia 

fosse das divindades femininas, o reinado absoluto do feminino, em que a grande 

mãe figura como um arquétipo e cujas "formas exageradas, com seios proeminen-

tes, flancos largos, traseiro exuberante e umbigo enorme são a própria imagem da 

fecundidade." (BRANDÃO, 2011, p. 62). Tal como uma imagem da deusa, a Grande 

Mãe, "Maria da Glória era cadeiruda e seiuda, com olhos brilhantes e pele boa e 

pernas grossas — como as mulheres bonitas no sertão tinham de ser." (ROSA, 

1988, p. 152). 

Não é à-toa que no Buriti Bom, a despeito da autoridade patriarcal de iô Lio-

doro, pai de Maria da Glória e sogro de Lalinha, observamos uma ascensão do fe-

minino sobre o masculino, sobretudo no que diz respeito à transgressão desencade-

ada pelas duas personagens junto ao ethos conservador do sertão. Não obstante o 

poder aparentemente masculino, encenado pela imagem do grande senhor, são as 

mulheres quem traçam as linhas de fuga de uma nova cartografia, sobrepondo o 

desejo através de Eros às leis da interdição vigentes na moral própria da cultura pa-

triarcal do sertão de Buriti. 

É a partir dessa transgressão irrompida, sobretudo através de Lalinha e Maria 

da Glória, que o mito de Gaia se reatualiza e transforma o feminino enquanto um 

princípio passivo, numa força capaz de grandes transformações, rasgando brechas 
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e fendas na moral familiar do sertão, fazendo o mito pulsar em vibrações e intensi-

dades diferentes, como uma forma de garantir a própria saúde psíquica do indivíduo 

ante o poder corrosivo da permanência, da estagnação. De certa forma, esse deslo-

camento de forças entre a permanência e a transgressão, entre o arcaico e o mo-

derno na narrativa de Buriti, corresponde a uma das ideias propostas por Azoubel 

Neto (1993, p. 11), quando formula a seguinte concepção sobre a presença conco-

mitante do pensamento mítico e do pensamento civilizado no homem moderno, face 

a sua perplexidade entre o sagrado e o profano: 

 

A relação entre o primitivo e o atual no funcionamento do aparelho mental 
do ser humano: essa relação confronta-nos, o tempo todo, com a existência 
de formas primitivas de pensamento no homem civilizado; essas formas 
primitivas de pensamento constituem, segundo a tese do autor, em meca-
nismos e processos de adaptação e defesa tão importantes e necessários 
como quaisquer outros para garantir o equilíbrio da mente.  

 

Voltando à questão mais específica da ordem do sagrado, a narrativa de Buriti 

ressalta continuamente o ideário sobre a cópula mítica entre Buriti-Grande e o Bre-

jão-do-Umbigo, dado em primeiro lugar, o caráter de contiguidade no campo textual 

em que os narradores falam da natureza erotizada de ambos os vegetais, perpassa-

dos por outros elementos que dão fluidez à energia pulsante de Eros. Assim, "ao pé 

do Buriti-Grande, mais que homem, mudo tanto, e já, sobre ele, desde de manhã, 

mexiam-se as araras no fastígio" (ROSA, 1988, p. 179), evidencia-se, segundo o 

narrador, a forte presença do Brejão-do-Umbigo como um lugar detentor de múlti-

plas sensações que permeiam a grande cópula mítica da natureza encenada no ser-

tão de Buriti: 

 

O Brejão-do-Umbigo, o nome era brutal, esquisito, desde ali pouco já princi-
piava, no chão — um chão ladrão de si mesmo — até lá, onde o rio perverte 
suas águas […] O brejo não tinha plantas com espinhos. Só largas folhas se 
empapando, combebendo, como trapos, e longos caules que se permutam 
flores para o amor. Aqueles ramos afundados se ungindo dum muco, para 
não se maltratarem quando o movimento da água uns contra os outros, es-
fregava. (ROSA, 1988, p. 180). 

 

A partir de alguns signos/expressões linguísticas relacionados à imagística 

erótica do Buriti-Grande e Brejão-do-Umbigo (nervo-músculo-teso toroso – cheiram a 

úmido-flores-muco), faz-se sugestiva a associação feita às respectivas genitálias 

masculina e feminina, cujo entrecruzamento resulta no grande casamento cósmico, 
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a espelhar a força vital de Eros sobre todos os elementos da natureza. A despeito 

dessa dicotomia, o Buriti-Grande se deixa fluir, deslizar entre os dois gêneros, assim 

como ocorre com algumas personagens da narrativa, a exemplo de Lalinha e Maria 

da Glória, cuja sexualidade deslizante entre o masculino e o feminino, encontra-se a 

serviço da alegria do corpo, do prazer, desvinculado do ideário sexual instituído ex-

clusivamente através de pares contrários: 

 

O Eros que perpassa a narrativa de "Buriti" distende o seu poder em todos 
os viventes humanos e vegetais como força gratificante e regeneradora, e 
não como poder que subjuga e constrange […] Como Eros cosmogônico, 
realiza a hierogamia de Gaia e Ouranos ou as núpcias da terra e do céu, de 
que decorrem os pares de contrários femininos e masculinos, que se acasa-
lam e perpetuam a sacralidade cósmica do ato genesíaco. (SOUZA, 2008, 
p. 223). 

 

Numa perspectiva mítica de Eros, "potência primordial, que preside a gênese 

de tudo que é ou existe" (SOUZA, 2008, p. 223), insurge-se o Buriti-Grande como 

um Corpo sem Órgãos, um corpo híbrido, sem fronteiras, sem órgãos demarcados, 

que avulta ora como homem, ora como vegetal, exibindo braços, leques de palmeira, 

cabelos desgrenhados ao vento, caule onde derrama a seiva em que brotam cachos 

dependurados de cocos, rosto de pedra, demandando uma cartografia onde tudo 

pode se inscrever, a cartografia do desejo. E essa cartografia é construída através 

de uma busca de preender, apreender, surpreender o desejo como fluxos que agen-

ciam os encontros, a mistura de corpos e signos, tendo em vista as produções da 

subjetividade a que esse processo dá lugar. 

A partir do pensamento de Deleuze, podemos associar o Buriti-Grande ao 

movimento (im)permanente do devir, invocando a ideia da multiplicidade, da diferen-

ça e, sobretudo de um ser em travessia, em trânsito, tal como um nômade, que, 

apesar da errância, não muda de lugar: "E mesmo historicamente os nômades não 

são aqueles que se mudam à maneira dos migrantes; ao contrário, são aqueles que 

não mudam, e põem-se a nomadizar para permanecerem no mesmo lugar, esca-

pando dos códigos." (DELEUZE, 2006a, p. 328). 

À maneira de um ser nômade, o Buriti-Grande enquanto instância mítica, não 

sai do lugar, no entanto, apresenta um caráter proteiforme, mediante a assunção de 

diferentes formas, pois, ao longo do tempo tornou-se um fenômeno psíquico incons-

ciente, um acontecimento atemporal que "corresponde a um acontecer contínuo, 

alheio às dimensões do conceito de tempo na consciência." (AZOUBEL NETO, 
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1993, p. 24). Na condição de um mito, de um fenômeno psíquico inconsciente, o Bu-

riti-Grande jaz em sua atemporalidade, uma vez que "ou acaso herdara de séculos 

um guardado fervor, algum erro de impulso; ou bem ele restasse, de outra raça, de 

uma outra geração de palmeira derruída e desfeita no tempo." (ROSA, 1988, p. 144). 

Configurando uma verdadeira polissemia, em que as sensações se manifes-

tam sob as mais diversas expressões, os sentimentos, reações e comportamentos 

dos personagens em Buriti são explicitados mediante a singularidade com que o Bu-

riti-Grande irradia sua pulsão junto a cada um, haja vista que enquanto uma força 

inconsciente, atua no sentido de trazer à tona conteúdos que em geral se encontram 

latentes, recalcados.  

Assim é que, enquanto para o Chefe Zequiel e Dona-Dona, o Buriti-Grande é 

visto como a palmeira do Curupira, do capeta, no sentido de uma entidade sexual 

desregrada, defloradora de virgens, para Miguel, "ele deixava, no corpo e no espíri-

to, um rijo doce-verde sombreável, que era o bater do coração, uma onda d'água, 

um vigor na relva." (ROSA, 1988, p. 152).  

Ao evocar a imagem da palmeira, Miguel se deixa levar por suas fantasias, 

projetando seu pulsar erótico na figura de Maria da Glória, evocadora de uma sen-

sualidade voluptuosa, de um corpo que se oferece à lembrança como um campo de 

prazer e secreções. Na lembrança então rememorada por Miguel, "Maria da Glória, 

tinha suor e cuspe, como a boca da gente se enche d'água e o corpo de Miguel late-

java; como as estrelas estando." (ROSA, 1988, p. 152). 

Em Buriti, a escritura de Guimarães Rosa dá-se, também, através de pensa-

mentos sobre o corpo, unindo o espiritual e o corporal como instâncias indissolúveis, 

que fazem parte da alma humana, da estrutura psíquica do ser. Daí, é que, ao lado 

da beleza majestosa de Maria da Glória, de sua exuberante alegria, ela se mostra, 

também, como um ser que tem secreções, que tem cuspe, suor, equiparada aos 

demais elementos da natureza, à pulsação libidinal de Miguel, à pulsação das estre-

las enquanto vibração coletiva de uma energia cósmica que atravessa todos os se-

res. Falando sobre essa ligação intrínseca entre corpo e alma, Lacan (1985, p. 150) 

considera: 

 

Quem não vê que a alma não é outra coisa senão a identidade suposta a 
esse corpo, com tudo o que se pensa para explicá-lo? Em suma, a alma é o 
que se pensa a propósito do corpo – do lado do manche. 
E a gente se tranquiliza com pensar que ele pensa igual. Donde a diversi-
dade das explicações. Quando se supõe que ele pensa secreto, ele tem se-
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creções – quando se supõe que ele pensa concreto, ele tem concreções – 
quando se supõe que ele pensa informação, ele tem hormônios. E depois 
ainda ele se adona pelo ADN, pelo Adonis.   

 

E, porque o mito é a linguagem do indizível, do inominável, do inconsciente, 

avulta-se em várias passagens da narrativa a imagem em especial do Buriti-Grande 

enquanto um elemento agenciador de desejos, que dá voz, corpo e espírito à huma-

na condição. Em Buriti, como afirma Santiago Sobrinho (2007, p. 170) "a natureza 

através da cobertura vegetal, explodindo-se em bulbos, como fará explodir nos per-

sonagens os desejos mais profundos." Assim, unem-se no mesmo plano, a árvore e 

o homem, na condição de um ser híbrido, pulsando nas mais diversas intensidades, 

cujo movimento de rizomaticidade se faz deslizar no entremeio da narrativa, insinu-

ando uma espécie de fusão, de cópula entre o homem e a natureza, imprimindo a 

esta o caráter erótico da sexualidade humana através de suas formas fálicas, ponti-

agudas, como se a árvore fosse o próprio homem a exibir o seu falo desmesurado, 

despertando a visceralidade do corpo em seus desejos mais profundos. É o caso do 

personagem de nhô Gualberto Gaspar que exibe a sua pretensa falicidade junto a 

Maria da Glória e Lalinha, projetando o tronco grosso e comprido de uma árvore, o 

pau-terra, como se fosse o seu próprio falo: 

 

Nhô Gualberto Gaspar contava: - "Vai, não aguentei, eu quis mostrar uma 
coisa, elas haviam de abrir boca! Estimo que nem a Maria da Glória, que é 
de casa, não conhecia…" Ele descera do cavalo, pegou o machete, caçou 
um pau-terra. Torou o pé. – "Torei!…"Mostrara que, naquela árvore viva, 
com copa folhada e porção de flores que eram estrelinhas amarelas alegres 
– que o tronco era oco, como uma flauta grossa, e todo cheio de terra, uma 
coluna de terra, de chão, terra crua, de verdade, subida em tanta altura. Es-
sa terra seca, interna guardada, dentro mesmo do corpo todo da árvore ver-
de. A bem que elas duas – Dona Lalinha e Maria da Glória – levaram um 
espanto, no aquilo avistar, como se fosse uma coisa imoral. – "A bem…" 
Nhô Gaspar ria, quase com maldade. (ROSA, 1988, p. 128) 

 

No decurso da narrativa, as ações dos personagens estão sempre relaciona-

das a arquétipos, a imagens primordiais da natureza e, em especial, quando da as-

sociação feita entre o Buriti-Grande e iô Liodoro, o que confere a este personagem 

um atributo quase divino, ora encarnando o arquétipo de Dioniso como força erótica, 

vital, ora encarnando o arquétipo de Zeus, como semeador cósmico, símbolo da fer-

tilidade. Segundo a percepção fantasiosa de Lalinha, "iô Liodoro, só ele violando, por 

força e por dever, todas as mocinhas do arredor, iô Liodoro, fecundador majestoso." 

(ROSA, 1988, p. 225). Daí, o exercício da sexualidade de iô Liodoro ser comparado 
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a "um trabalho rude e bom" (ROSA, 1988, p. 172), ao ato de lavourar, de fertilizar a 

terra, remetendo ao aspecto sagrado de que se reveste o cultivo agrícola, assim 

como a sacralidade do próprio ato sexual, os quais figuram como um ritual revelado 

pelos deuses, ou pelos heróis civilizadores. A função mais importante do mito, se-

gundo Eliade (1992, p. 87) é, pois, "fixar os modelos exemplares de todos os ritos e 

de todas as atividades humanas significativas: alimentação, sexualidade, trabalho, 

educação, etc." 

Remetendo a esses rituais de atividades significativas do humano, temos em 

Buriti, a sexualidade enquanto expressão de uma pulsão primordial, associada ao 

ato sagrado do trabalho, o sexo como um ato de lavourar, de semear, a lançar se-

mentes, manifestando-se rizomaticamente junto as mais diversas instâncias da natu-

reza como um frenesi, um jogo erótico, de orgia dionisíaca entre o vegetal, o animal 

e o homem: 

 

Ao belo dia, à senha de sol, o Buriti Grande reá seu aspecto, a altura, o arrei-
to, as palmas — e as bulidoras araras o encarapuçavam, enfeitavam-no de 
carmesim e amarelo e azul, passeadoras. Avança coragem. Iô Liodoro re-
gressa à casa às vezes já no raiar das barras, esteve lavourando de amor a 
noite inteira. Iô Liodoro pastoreava suas mulheres com a severidade de quem 
conseguisse um dever. (ROSA, 1988, p. 151). 

 

A exemplo dessa passagem constante da narrativa, evidencia-se em várias 

outras, de uma forma significativa, essa associação entre o Buriti-Grande e iô Liodo-

ro, remetendo ambos à posse do falo, a uma potência extremamente erotizada, en-

tão inscrita na ordem do desregramento, do desmedido, tal como evoca Dioniso, a 

encarnar o êxtase, a embriaguez dos sentidos, pois o arquétipo dionisíaco está pre-

sente em todos os seres que vivenciam momentos de êxtase divino e intensos im-

pulsos contraditórios, apagando as fronteiras que separam os homens de outros 

elementos da natureza. Conforme Santiago Sobrinho (2007, p. 188), "a relação de 

Dioniso com as mulheres é vital, como o é a relação do buriti com a água, que tam-

bém quer dizer ninfa. O mesmo esquema ocorre com a figura do personagem e pa-

triarca na novela Buriti, Liodoro Maurício Faleiros." 

Em Guimarães Rosa, não é gratuita a questão do nome enquanto um signo 

polissêmico, uma pista que fornece indícios sobre a tessitura do personagem, da 

narrativa, para cujo estudo se mostra imprescindível uma leitura à luz do nome, dos 

seus múltiplos sentidos, visto que, na concepção de Machado (1976, p. 23), em se 
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tratando de Guimarães Rosa, "mais do que uma teoria abstrata, sobre o nome pró-

prio, interessa estudar a prática do autor, examinar a relação entre o sistema ono-

mástico e a estrutura da narrativa em sua obra."  

De acordo com análise feita por Machado sobre o nome de Liodoro Maurício 

Faleiros, temos as seguintes conexões, que evidenciam uma relação em especial 

com a figura totêmica da palmeira, sobretudo no que diz respeito à questão da ho-

mologia, mostrando como iô Liodoro ocupa um lugar equivalente ao ocupado pelo 

Buriti-Grande no seio da natureza do sertão de Buriti: 

 

Liodoro é Heliodoro, sol de ouro, centro do sistema, em torno do qual gravi-
tam a família e os agregados do Buriti-Grande. Lio é também o radical que 
indica "liso". Liodoro, liso e duro. Pois liso e duro, com roliço, são caracterís-
ticas insistentemente disseminadas pelo texto, num dos vários desdobra-
mentos desse nome […] Árvore porque ele é Mauricio, como sua mãe, a 
vovó Maurícia dos Gerais, figura quase mítica evocada pela família […] 
Mas, sobretudo Maurício como o Buriti, palmeira cujo nome científico é Mau-
ritia vinífera […] Faleiros como falo, acentuando o valor do buriti como sím-
bolo fálico e encarnação vegetal do sexo, papel tão claramente confirmado 
por todo texto. (MACHADO, 1976, p. 120-121). 

 

É o nome em Buriti, revestindo-se de seu aspecto sagrado, que condensa a 

essência do ser, enquanto algo que revela e que esconde, e que detém um sentido 

mágico porque remete a um tempo primordial, em que existir se concretizava pelo 

ato de nomear as coisas, pois a palavra é o que está no lugar do ser: "Mas ali no 

sertão atribuíam valor aos nomes, o nome se repassava do espírito e do destino da 

pessoa, por meio do nome produziam sortilégios." (ROSA, 1988, p. 177). Em con-

vergência com esse ponto de vista articulado por um dos narradores de Buriti, Azou-

bel Neto (1993, p. 205) diz que "o nome é o destino. Seja ele qual for, é o nome que 

revela e, ao mesmo tempo, encobre a "verdade" de cada um e não é possível evocá-

lo sem referir-se aos significados mais íntimos que ele encerra." 

O Buriti-Grande é uma forma que emerge da água, pleno de fertilidade, de 

grandeza, "teso, toroso" (ROSA, 1988, p. 120), apontando para o céu, e que se junta 

ao Brejão-do-Umbigo, o ventre da terra, cujas flores embebidas numa água enchar-

cada, cheiram genitalmente "a úmido de amor-feito" (ROSA, 1988, p. 145), configu-

rando a ascensão de Eros sobre Tânatos, da vida sobre a morte, em que "Guima-

rães Rosa representa mitopoeticamente o Brejão-do-Umbigo e o Buriti-Grande como 

símbolos fitomórficos do erotismo telúrico e da sacralidade sexual." (SOUZA, 2008, 

p. 227). 
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O elemento água surge como algo que integra e desintegra, que aparece e 

desaparece, que fascina e amedronta, de cujo fluxo sobrevém a fecundidade, as 

forças dionisíacas que clamam pela vida, a grande cópula mítica de Gaia e Urano, 

do Buriti-Grande e Brejão-do-Umbigo, no entanto, "só o soamento em falso, fantasia 

de tantas, que neblina, que nem restos — e o buriti grande não era aquilo. Estava 

sendo ele mesmo, em-pé, um peso, um lugar preenchido, o formato." (ROSA, 1988, 

p. 144). 

É o Buriti-Grande, que nem uma neblina, carregado de ambiguidades, de am-

bivalências, que se insurge como uma entidade mitopoética, suscitadora de múlti-

plos olhares, sensações, que ora se projeta femininamente, ora falicamente com seu 

porte desmedido, mas cujo alumbramento fica a mercê das fantasias e desejos de 

cada espectador, pois, no plano do real, não passa de uma árvore, ocupando um 

lugar, com um formato vertical de setenta metros ou mais. No entanto, cada perso-

nagem experimenta uma sensação distinta ante a visão do Buriti-Grande, projetan-

do-o além da sua condição de árvore, como um ser mítico, da ordem do incognoscí-

vel, do inominável, puro trânsito entre Deus e o Diabo. 

 

3.2 EROS E TÂNATOS: ENTRE O ÊXTASE E O TERROR, "RUMO À CONTINUI-

DADE PERDIDA." 

 

Morrer talvez seja voltar para a poesia… 

Guimarães Rosa 

 

No desenvolvimento das estórias que compõem a tessitura narrativa de Buriti, 

evidencia-se uma singularidade que atravessa, em geral, a obra rosiana: a busca 

incessante pelos mistérios, pelos paradoxos, que entremeiam a vida humana, polari-

zada através de um contínuo oscilar entre o prazer e a dor, a alegria e a tristeza, o 

êxtase e o terror, a vida e a morte. No caso especial de Buriti, esse paradoxo aponta 

para uma força vital, cósmica, que, em meio ao inevitável da morte, inerente à pró-

pria condição humana, termina por se sobrepor enquanto uma energia prevalente, 

dominante, a pulsão de Eros. Até porque, o sentido da vida prevalece sobre a morte, 

falando-se da continuidade da espécie humana e outras afins, a despeito de todas 

as catástrofes advindas dos próprios ciclos da natureza, assim como da própria vio-
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lência, da agressão, da pulsão de morte que também faz parte da estrutura psíquica 

do ser: 

 

O período de uma vida, de cada vida, não é nada quando colocado contra a 
lentíssima história da espécie; mal se começa a desconfiar que se está vivo 
já é hora de morrer. A inevitabilidade de viver e morrer, quando vistas a vida 
e a morte como solidárias - só morre o que vive e só vive o que morre -, im-
plica na continuidade do processo vital, em que vida e morte são razão e 
causa uma da outra. (GALVÃO, 1978, p. 37). 

 

Em meio ao drama natural do próprio existir, Guimarães Rosa recupera o gos-

to pelos mistérios através de uma postura lúdica, erótica, diante da vida, em que o 

homem se funde ao vegetal, ao animal, numa relação de suplementaridade, de tro-

ca, em que a natureza, o sertão, pulsam como um corpo cheio de sonoridades, ero-

geinizado, seja do lado humano do Buriti-Grande, seja do lado animal, vegetal, de iô 

Liodoro, ora associado à imponência fálica, portentosa, do Buriti-Grande, ora à força 

primitiva de um touro, "fecundador majestoso." (ROSA, 1988, p. 225). Em entrevista 

a Günter Lorenz (1991, p. 33), Guimarães Rosa diz que "a vida, a morte, tudo é, no 

fundo, paradoxo. Os paradoxos existem para que ainda se possa exprimir algo para 

o qual não existem palavras."  

O erotismo assume um caráter sagrado em Buriti, como uma forma de impri-

mir um sentido de prazer à vida em sua dimensão telúrica, prazer esse mediado pela 

arte da narrativa, cujo poder encantatório atua como um amparo, uma proteção ante 

a fragilidade humana, ante a tragédia inescapável da morte, em que o trágico, se-

gundo voz de Guimarães Rosa, reportada por Lorenz, é redimensionado por meio do 

exercício lúdico de contar histórias, papel esse assumido habilmente pelo autor, que 

transita como verdadeiro tecelão entre o ancestral e o moderno, entre o mitico e o 

contemporâneo: 

 

Queria libertar o homem desse peso, devolver a vida em sua forma original. 
Legítima literatura, deve ser vida […] acredito que a literatura só pode nas-
cer da vida, que ela tem de ser a voz daquilo que eu chamo "compromisso 
do coração!" A literatura tem que ser vida! O escritor deve ser o que ele es-
creve. (LORENZ, 1991, p. 84). 

 

Essa concepção própria de Rosa que vincula a literatura à vida, às coisas do 

coração, à magia fabular que vem das origens do ser, sobretudo quando se é do 

sertão, tem a ver com a visão de Deleuze (1992, p. 126), quando este diz que "o es-

tilo num grande escritor, é sempre também um estilo de vida, de nenhum modo algo 
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pessoal, mas a invenção de uma possibilidade de vida, de um modo de existência." 

Falando especialmente sobre a literatura e a vida, mediadas pela ação singular da 

escrita, Deleuze (1997, p. 11) disse, ainda, que "escrever é um caso de devir, sem-

pre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que extravasa qualquer matéria vivível 

ou vivida. É um processo, ou seja, uma passagem de vida que atravessa o vivível e 

o vivido."  

Em Buriti, Rosa privilegia aquilo que existe de mais arcaico, de mais primitivo, 

fazendo voltar sua escrita para a instância do mito enquanto verdade primordial, 

eterna, no entanto revisitado pela linguagem da arte, da poesia, a linguagem dos 

que se encontram inscritos na terceira margem, no lugar da criação, da liberdade 

inventiva, da multiplicidade de leituras, da não garantia das percepções instituídas, 

ante um contínuo fluir entre a vida e a morte. Duarte (2006) fala sobre a arte en-

quanto um lugar situado na terceira margem, que remete ao conceito deleuziano de 

desterritorialização, da não-fixidez, de uma contínua travessia que demanda a incer-

teza, o desamparo, mas também, o gozo: 

 

A terceira margem, lugar da insegurança, da instabilidade, da imprevisibili-
dade e do não pragmatismo, é também da fruição e do gozo. Para atingi-la 
é preciso coragem para desligar-se de todas as certezas e convicções, de 
todo o amparo que podem fornecer as leis da cultura, para lançar-se numa 
aventura sem ponto de apoio nem volta. (DUARTE, 2006, p. 299). 

 

O processo da criação da arte a partir do que existe de mais puro, de mais 

primitivo, faz Guimarães Rosa direcionar seu olhar, sobretudo, para os personagens 

situados à margem da sociedade, dos deserdados sociais, pois, em geral, estão 

mais próximos da natureza, das pulsões mais primitivas que integram o cosmos e, 

consequentemente, da matéria-prima do fazer artístico enquanto sentido de liberda-

de, de transgressão de fronteiras, de tensão ante o híbrido, ante a pluralidade das 

relações: 

 

Nesse momento, pode-se recuperar, mesmo rapidamente, a obra de Gui-
marães Rosa e vê-la como a plenitude de um exercício polifônico intertextu-
al, cujas raízes, antigas e sólidas, repousam em uma coexistência entre lo-
gos e mythos, às vezes tensa, como observa Coutinho (1994, p. 23), mas 
sobretudo, delineadora de uma visão plural, híbrida, que instaura um uni-
verso textual representativo de uma vivência ambígua e de um constante 
experimentar das relações sensíveis. (CUNHA, 2009, p. 27-28). 
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No sertão de Buriti, observamos, em especial, esse entrelaçamento entre o 

mítico e o racional em meio a uma aurática que envolve o sagrado, sobretudo pela 

inserção de uma natureza que remete à concepção da terra como um paraíso, e cu-

jo processo de vida e morte dá-se através de uma estética do múltiplo, do plural, de 

início e fim, de infância e velhice, do cômico e do trágico, da claridade e da escuri-

dão, do êxtase e do terror, em que uma dimensão não existe sem a outra, pois, a 

vida é a morte e a morte é a vida, e "como o sentido mítico do amor, um não existe 

sem o outro." (ALMEIDA, 2012, p. 113). A narrativa de Buriti se tece através da pul-

sação de duas forças primordiais, Eros e Tânatos, vida e morte, projetadas através 

de uma relação de suplementaridade, de comunhão, entre o Buriti-Grande e o Bre-

jão-do-Umbigo, os quais figuram, respectivamente, como uma árvore portentosa, 

plena de vigor, de vida, de poesia, apontando para o céu, e um pântano encharcado 

de líquidos, fétidos, o Brejão, exalando ócio e vício, embrenhando-se pelo interior da 

terra, apontando para a morte, para a letargia, para a inanição: 

 

Só o soamento em falso, fantasia de tantas palavras, que neblina, que nem 
restos — e o buriti grande não era aquilo . Estava sendo ele mesmo, em-pé, 
um peso, um lugar preenchido, o formato. A gente queria e temia entendê-
lo, e contra aquele ser apunha uma trincheira de imagens e lembranças. 
Maria Behu fora quem dissera, uma hora, com o modo soerguido e receoso 
de dizer: — "O senhor, sim, podia resumir a descrição dele, com sentimen-
to, com poesia certa…" E Miguel logo olhara o buriti grande com outros 
olhos […] O Brejão engana com seu letargo[…] Dava cheiro. Dava fe-
bres[…] Ninguém não dormia lá, nas beiradas. Uma vez, morreu um ho-
mem. Tem uns doentes[…] Era um ar de doce enjoo, um magoado, de de-
sando, gás de vício, tudo gargalo[…] No fim da vazante, fedia como quem 
quer; mas, nas cheias, nas águas, ali era donde dava mais peixe, de dife-
rentes qualidades. (ROSA, 1988, p. 144-145). 

 

A despeito de encarnarem distintamente as instâncias míticas de Eros e 

Tânatos, o Buriti-Grande e o Brejão-do-Umbigo se fundem, numa espécie de acasa-

lamento dionisíaco, religando-se a uma esfera "doce como o ócio e o vício" (ROSA, 

1988, p. 225), num sentido de unidade, de primícias, de mistura de corpos, de seres, 

em que tudo se liga e religa através de um movimento de expansão e contração, de 

diástole e sístole, vida e morte, do princípio e do fim, do êxtase e terror, do tudo e do 

nada, configurando um devir cósmico, regido por intensidades e sensações orgiásti-

cas, como diria Bataille (1988, p. 14), rumo à nostalgia, ―rumo à continuidade perdi-

da.‖ É a dimensão do uno, do unitário, que é ao mesmo tempo múltiplo, plural, pois 

desliza continuamente entre o uníssono e o diferente, fazendo emergir, também, a 



 

 

108 

ruptura, o irromper do insólito, do inusual, do imprevisível que assoma ante a pulsa-

ção da vida, dos corpos, cuja multiplicidade de sensações dá margem a que um ou-

tro se sobreponha, quebrando com a linearidade do mesmo, da lei, da verdade insti-

tuída. Na perspectiva de Deleuze e Guattari (1995b, p. 17), isso corresponde a: 

  

Não chegar ao ponto em que não se diz mais Eu, mas ao ponto em que já 
não tem qualquer importância dizer ou não dizer Eu. Não somos mais nós 
mesmos. Cada um reconhecerá os seus. Fomos ajudados, aspirados, mul-
tiplicados. 

 

Falando sobre a morte enquanto um processo que também é vida, segundo a 

ritualística que envolve a multiplicidade de relações, Almeida (2012, p. 113) tece a 

seguinte reflexão: 

 

A estética da morte no sertão é impregnada de imagens e sonoridades re-
pletas de vida, é parte natural da natureza, é apenas uma transcendência 
da vida. Contraria o sentido irremediável de que morte é separação. Como 
próprio sentido mítico do amor, um não existe sem o outro. Um é o ser do 
outro. Excluir essa união é anulá-los. A vida é a morte, a morte é a vida […] 

 

Na condição de um equilíbrio entre o caos e o cosmos, entre Tânatos e Eros, 

o Brejão-do-Umbigo e o Buriti-Grande encontram-se associados, respectivamente, 

às imagens de Maria Behu e Maria da Glória, irmãs, que apesar de serem radical-

mente diferentes, não evocam uma relação de mera oposição, mas sim, de uma es-

pécie de partilha, em que uma não prescinde da outra, pois ambas são necessárias 

à manutenção de um cosmos que transita entre a tradição e a transgressão, entre o 

antigo e o novo, evocando uma espécie de relação materno-filial: 

 

"E oração de Behu vale muito…" – Glória dizia. Aceitavam que Maria Behu 
por todos arcasse penitências. Parecia justo. Ela – a feia, sem nem um sin-
gelo atrativo – era a que se vestia sempre de escuro, e as golas tão altas, e 
contudo com rendinhas, que ao queixo lhe chegavam. Para proteger a san-
ta-pureza; e de tudo aquilo, tiraria a Behu um lado de contentamento? O 
amor que mostrava por Maria da Glória era afinado em admiração e desejo 
de proteger. Uma criatura deserdadinha tanto, de esperar-se não seria que 
ela invejasse a linda irmã, pelo menos no tentar contrariá-la, pequenamen-
te? Não, Behu nem censurava em Glória os vestidos bem abertos, as man-
gas encurtadas; isso nem parecia notar? (ROSA, 1988, p. 178). 

 

Como o dia que se segue à noite, como o sol que se segue à lua, como estio 

que se segue à chuva, Maria da Glória e Maria Behu equivalem-se às forças da na-

tureza, porém sob uma relação de suplementaridade, em que existe uma espécie de 
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equilíbrio a favor da vida, em que esta termina por se sobrepor à morte. O Buriti Bom 

equilibra-se entre o caos, o charco pantanoso e escuro, de flores úmidas e líquidos 

fétidos do Brejão-do-Umbigo, do qual Maria Behu se mostra signatária, no papel 

mortífero de "Bicho do brejo" (ROSA, 1988, p. 94), e entre o cosmos, presentificado 

através da forma imponente e desmedida do Buriti-Grande enquanto metonímia da 

natureza clara e sensual de Maria da Glória, dona de uma alegria solar, radiante e, 

por conseguinte, portadora de uma força vital, erótica, tal como a da grande palmei-

ra. A descontinuidade, o fechamento de Maria Behu, enquanto signo da interdição 

ante o novo, o inusitado, o imprevisto, suplementa-se com o espírito de transgres-

são, de abertura de Maria da Glória para a vida em seu frenesi. 

Na verdade, essas forças aparentemente contrárias, antagônicas, em torno 

da interdição e transgressão, constituem-se, ao mesmo tempo, como vetores de 

permanência e renovação, evidenciando-se como um dos pressupostos básicos de 

estruturação da narrativa de Buriti, cuja estética, própria da ficção rosiana, pressu-

põe um movimento, uma dinâmica entre o arcaico e o moderno, demandando, por 

fim, em revisitar e/ou transpor as fronteiras da compreensão do universo mítico e 

buscar novos paradigmas que apontem para um novo pensar, um novo sentido so-

bre os mistérios da vida, entremeados de incertezas, de impermanências, pois, po-

demos afirmar que o projeto literário-filosófico de Guimarães Rosa dá-se, à maneira 

deleuziana / guattariana, como escrita-devir, uma escrita indissociável do fluxo da 

vida: 

 

A escrita é inseparável do devir: ao escrever, estamos num devir-mulher, 
num devir-animal ou vegetal, num devir-molécula, até num devir-
imperceptível […] Devir não é atingir uma forma hábil (identificação, imita-
ção, mimese), mas encontrar a zona de vizinhança, de indiscernibilidade ou 
de indiferenciação, tal que já não seja possível distinguir-se de uma mulher, 
de um animal ou de uma molécula: não imprecisos nem gerais, mas impre-
vistos, não-pré-existentes, tanto menos determinados numa forma quanto 
se singularizam numa população. (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 11). 

 

Sob esse sentido da indiscernibilidade, afiguram-se as personagens de Maria 

Behu e Maria da Glória enquanto projeções de um devir-vegetal, em contínuo desli-

zamento, transitando ora como mulheres, ora como vegetais e/ou animais numa 

permanente travessia. Apesar de estarem associadas, respectivamente, às forças 

de interdição e transgressão, à imutabilidade e à renovação, há de convirmos que, 

sob a ótica do erotismo, segundo Bataille (1988), essas forças assumem outras for-
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mas, outras variações, compreendendo um continuum, mas também de forças des-

contínuas, de intensidades, de sensações, que vão desde a negação total do ero-

tismo, através de um fervor religioso e místico exacerbado, como ocorre com Maria 

Behu, até a vivência libertária da sexualidade de Maria da Glória, transgredindo as 

normas então vigentes sobre a moral e bons costumes então instituídos pelas cultu-

ras mais conservadoras, a exemplo da sociedade patriarcal de Buriti Bom. 

Ao longo da narrativa, Maria Behu apresenta-se como uma beata, uma mu-

lher que vive em permanente reza, em que, "o dado do tempo, ela se colocava ave-

zinha, sob os santos, na branda penumbra do quarto, sabia-se dali sua pequena 

presença, que era um sorriso sem trago nem ressaibo, e os bisbis de rezas." (ROSA, 

1988, p. 215). Não obstante o perfil evocador de uma extrema religiosidade, o que a 

colocava no plano da ascese espiritual, segundo o personagem de nhô Gualberto, 

"Maria Behu devia de ter as tentações" (ROSA, 1988, p. 142), e cujo potencial de 

ação faria possivelmente recalcar através de um processo de metamorfose, a pulsão 

erótica, transformando-a numa profunda carga de misticismo, o que a fazia rezar 

continuamente como forma de expiação, de interditar possíveis fagulhas de um ero-

tismo visto como pecaminoso. "Com certeza, ajoelhada no meio do quarto, Maria 

Behu rezava. O terço serpenteava preto entre suas mãos, e, a sétima ave-maria de 

cada mistério, ela beijava o chão, por orgulho de humildade." (ROSA, 1988, p. 147). 

Falando sobre a interdição mística que move a personagem de Maria Behu 

como uma forma de recalcar o erotismo e a sexualidade enquanto forças que ope-

ram a favor da mudança do ethos patriarcal, podemos dizer que essa interdição se 

encontra em convergência com a instância da morte, de Tânatos, com o aspecto 

mítico que norteia a preservação da tradição, da pureza do sertão como um lugar do 

sagrado, não suscetível de mudança, de renovação, mesmo porque, segundo Batai- 

lle (1988, p. 18), "o domínio interdito é o domínio trágico, ou melhor, é o domínio sa-

grado. É verdade que a humanidade exclui, mas para engrandecê-lo. O interdito di-

viniza aquilo a que ele proíbe o acesso." Apesar da aura de espiritualidade e peni-

tência que envolvia a personagem de Maria Behu, "o terço serpenteava preto entre 

suas mãos" (ROSA, 1988, p. 147), o que aponta para vestígios ligados à pulsão pri-

mitiva que habita o humano, a exemplo do lado erótico, demoníaco, da serpente, 

segundo a mitologia pertinente ao Ocidente e, em especial, à religião cristã, que 

atribui simbolicamente à serpente, a força pulsional da sexualidade, inoculando no 

humano a ambivalência do desejo que perpassa o erotismo. 
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Em O Simbolismo Animal na Idade Média, Van Woensel (2001) fala sobre a 

serpente enquanto um dos animais mais referenciados como símbolo de uma reali-

dade sobrenatural para o homem medieval. Em se tratando da cosmovisão cristã, 

mediante as leituras bíblicas, a serpente sempre foi invocada como imagem erótica 

da mulher sedutora, insidiosa, demoníaca, enquanto ameaça para o ser humano ou 

eventualmente como agente de castigo divino: 

 

Na literatura, e particularmente nos escritos clericais da Idade Média, a mu-
lher é equiparada a uma serpente por ser fonte do pecado e de sedução, ra-
ízes dos males no mundo […] Ao lado de Eva, a figura bíblica, encontramos 
Eurídice, a figura mitológica, esposa fiel de Orfeu, e Cleópatra, figura histó-
rica, ambas mulheres que pagaram um alto preço por seu amor: Eva foi ví-
tima da tentação por parte do demônio-serpente, enquanto as outras duas 
morreram de mordida de serpente. (VAN WOENSEL, 2001, p. 116). 

 

Distintamente de Maria Behu, guardiã da tradição, do interdito, Maria da Gló-

ria, a outra filha de iô Liodoro, insurge-se como protagonista da pulsão de Eros, da 

liberdade, da ruptura de elementos que enclausuram o humano em seu processo 

vital de evolução. "Maria da Glória era a bela, firme para governar um cavalo grande, 

montada à homem […] Galopava por toda parte, parecendo uma rapaz. Alegria era a 

dela." (ROSA, 1988, p. 118). Maria da Glória projeta-se como uma mulher avançada 

para seu tempo, dada a inserção da narrativa de Buriti no cosmos sertanejo em tor-

no da primeira metade do século XX, em que o processo de modernização se inicia 

no interior do Brasil, tendo como ícone principal o surgimento do automóvel. Segun-

do fala de nhô Gualberto Gaspar, diante do retorno de Miguel a Buriti Bom, era a 

"primeira vez que alguém chega aqui de jípel, esses progressos…" (ROSA, 1988, p. 

254). 

Ao lado de Maria da Glória, enquanto imagem de Eros, vincula-se a persona-

gem exuberante de Lalinha, sua cunhada, mulher vinda da cidade e que, segundo 

Miguel, "vê-se, é pessoa fina, criada e nascida em cidade grande, imagem de prin-

cesa. Cidade: é para se fazerem princesas." (ROSA, 1988, p. 93). Em meio à socie-

dade patriarcal de Buriti Bom, regida pela imutabilidade dos costumes, Maria da Gló-

ria e Lalinha protagonizam uma vivência mútua de amizade e aprendizagem sexual, 

quebrando com os tabus existentes em torno da instituição sacralizada do amor he-

terossexual, da virgindade como ritual necessário à efetivação do casamento e do 

incesto como elemento de interdição ao exercício da sexualidade entre membros de 

uma mesma família. Em vários momentos da narrativa, Lalinha reflete sobre cenas e 
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passagens de erotismo vivenciadas com Maria da Glória, em meio a uma esplendo-

rosa alegria: "Tentava à gente ir a ela, transsuada assim do alto sol e do exercício, e 

procurar com o rosto todas as partes do seu formoso corpo, respirá-lo. Tentava to-

mar-se um tanto de sua pureza, de sua esplêndida alegria." (ROSA, 1988, p. 201). 

Diante do cenário erótico que se prepara em Buriti Bom, face à eclosão de 

forças de transgressão enquanto elemento de renovação do sertão, sobrevém a 

morte de Maria Behu, e com isso se potencializa a sexualidade em Buriti nas mais 

diversas instâncias e gêneros: o erotismo pulsante entre Glória e Lalinha desliza-se 

simultaneamente para um relacionamento de objeto heterossexual entre Maria da 

Glória e nhô Gual, amigo e compadre de seu pai, e entre Lalinha e seu sogro iô Lio-

doro, configurando, assim, o exercício da sexualidade em toda sua intensidade, ao 

romper barreiras, como algo equivalente a uma "forma de necessidade física, tal 

como a fome, a sede, ou qualquer outra manifestação de vida do nosso corpo." 

(ANDREAS-SALOMÉ, 1991, p. 16). 

Quanto à sexualidade irrompida junto aos pares contrários, então formados 

por Maria da Glória/nhô Gual e Lalinha/iô Liodoro, observamos nessa relação, outras 

formas de transgressão ao mito edipiano do incesto, visto que entre nhô Gual e iô 

Liodoro, nas funções respectivas de compadre e sogro, há um circuito do lugar do 

pai, do nome do pai, caracterizando uma situação de alteridade, de quebra da divin-

dade da figura paterna, que transita enquanto elemento de pura proteção para um 

outro polo, de fruição, de gozo, em que o amor tido como espiritual se funde ao cor-

po, dessacralizando as imagens paterna e filial enquanto instâncias do sublime. 

Mediante a censura de Lalinha frente à permissividade sexual de Maria da 

Glória para com um homem que aquela via como sórdido, vil, objeto de asco, Glória 

reage de uma forma racional, destituída de qualquer censura moral, encarnando a 

sexualidade como um mero ritual de passagem, desvinculado do sentimento de 

amor, de paixão: "-Que me importa!? Eu não quero casar. Sei que Miguel não vai vir 

mais… Antes, então, o Gual, pronto à mão, e que é amigo nosso, quase pessoa de 

casa…" (ROSA, 1988, p. 249). 

Em Buriti, o sentido de renovação do cosmos sertanejo ante a ruptura das leis 

que regem o exercício da sexualidade no domínio patriarcal, faz-se viabilizar através 

de uma força especial de transgressão que rege algumas mulheres da narrativa, a 

exemplo de Maria da Glória, Lalinha, Dô-Nhã e as mulheres da cozinha, as quais 

configuram uma espécie de sociedade matriarcal, de domínio feminino. Não obstan-
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te a autoridade encarnada oficialmente por iô Liodoro, são as mulheres que sob o 

olhar do patriarca, assumem oficiosamente o poder, a mudança das leis, dos costu-

mes, além de protagonizarem as histórias vinculadas a magias e sortilégios, mistura 

de bruxas, adivinhas e rezadeiras. Lemos em D'Angelo, o seguinte ponto de vista 

sobre esse matriarcado imperante em Buriti: 

 

Si bien en tránsito alrededor de la representación paterna, esas mujeres lo-
gran fuerza en el interior de la hacienda, literalmente "Casa de las Diosas", 
donde opinan sobre hechos cotidianos, elementos trágicos, experiencias 
amorosas o fatales, evocando el antiguo gineceo y, a veces, el propio coro 
griego, empequeñecido por el espacio, lejano del mundo urbano. En ese 
contexto surge Dô-Nhã, personaje llamada para "destruir el maleficio" urdido 
por una mujer que pretendía separar iô Irvino (hijo de hacendado) de su es-
posa Lalinha. Con rasgos de "hechichera" y de contadora de "causos", Dô-
Nhã relata sus amores de juventud a las mujeres de Buriti, seduciéndolas 
por el hecho de haber vivido con cuatro hombres al mismo tiempo, sin pe-
leas y "dentro del orden" [...] Dô-Nhã mantiene resquicios de la antigua re-
sistencia, dedicando-se a lo trabajo marginal de "venderles" ilusiones a las 
mujeres de la comunidad. De alguna forma, su rebeldía espeja la ruptura de 
las reglas sociales realizada por las heroínas de "Buriti", fieles a sus deseos 
y devaneos. (D'ANGELO, [197-?], p. 117-118).  

 

Compondo juntamente com Maria da Glória e Dô-Nhã o quadro das heroínas 

fieis a seus desejos e devaneios, avulta-se a figura de Lalinha, mulher urbana, que, 

na condição de uma estrangeira no sertão de Buriti, assumia o papel de uma voz 

reflexiva sobre a estagnação, a não fluidez de uma energia que revigorasse aquele 

estado amorfo, congelado, de relações petrificadas, em que as mulheres viviam co-

mo se fossem princesas, ninfas, encasteladas num palácio sob o domínio da figura 

paterna de iô Liodoro: 

 

Por que haviam construído a casa-da-fazenda naquele ponto da região, tão 
perto de horrores e matas? […] Tombava a chuva dos grandes meses do 
fim-do-ano, de cerra-céu, dava para esfriar e escurecer o tempo mesmo no 
meio do verão, a gente permanecia dias e dias encerrada. A própria casa 
calava de crispar-se e se corrugar debaixo dum vapor, ameaçado o mundo 
de se converter todo no encharcado de um Brejão, num manho mar. "Vou 
me sufocar… Vou ficar medonhamente triste…" Não ficava. Às horas, se 
deixava numa indiferença de pedaço de coisa. A gorda comida roceira, os 
doces açucarados, e aquele contínuo lazer sem limite, assustavam-na – que 
assim ia engordar, desfigurar-se dadamente, como se se condenasse a um 
irreparável aleijão. (ROSA, 1988, p. 180). 

 

Aliando-se à figura de Lalinha como elemento extemporâneo ao Buriti Bom, 

surge a figura de Miguel, vindo do meio urbano, porém com raízes fincadas no ser-

tão longínquo, cuja chegada subverte as relações cristalizadas em torno de seus 
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habitantes, relações essas que, segundo Araújo (1992, p. 146), de certa forma já 

vinham sendo despertadas pela ação transgressora de Lalinha, ao refletir sobre o 

tempo lentificado do sertão e a condição singular de que ali nada acontecia: 

 

É preciso a chegada do homem, do sexo, do pecado. É preciso a chegada 
da morte, da morte de Maria Behu. É preciso a chegada do Tempo, da im-
perfeição: do Mal. Para tornarem-se adultas, Lalinha e Glorinha devem en-
contrar o sexo e a morte, tal como Perséfone, ninfa, que, por meio de sua 
passagem por Hades — de seu encontro com a morte e com o casamento 
—, transformara-se de kore, menina, em mulher, dando origem às estações 
do ano, ao Tempo. 

 

É com a chegada de Miguel que se rizomatiza o gérmen do desejo, lampejos 

de uma potência de Eros, intensificando, inclusive, a eroticidade que fluía entre Ma-

ria da Glória e Lalinha e, ao mesmo tempo, migrando para outros objetos, cuja ener-

gia sexualizada assume a condição de uma travessia nômade, em transmutação, 

sempre em busca de algo mais intenso. Esse nomadismo tem a ver com uma ener-

gia pulsante, seja de vida ou de morte, pois, ser nômade significa incorporar, fazer 

surgir novas atitudes, circular novos impulsos de vida e morte, destruir outros, para 

assim, poder desapegar, partir, mudar, desterritorializar, libertar e ampliar o pensa-

mento. Poeticamente, é o que diz Cecília Meireles nos seguintes versos, quando 

traduz essa libertação através da ruptura da prisão do corpo e do voo para outras 

esferas: "Quebra o corpo em cavernas / Para dentro de ti rugir / A força livre do ar. / 

Destrói mais essa prisão de pedra / Faze-te recepo. / Âmbito. / Espaço. / Amplia-te. / 

Sê o grande sopro / Que circula…" (MEIRELES, 2003, p. 19). E é essa ruptura, esse 

desapego, 'o grande sopro que circula', conforme diz Meireles, que, muitas vezes, 

impulsiona a própria instância da transgressão, pois, para se descobrir novas possi-

bilidades de vida, novas sensações, há que se desafiar normas, leis, pensamentos 

então instituídos como verdadeiros e encontrar caminhos menos óbvios e, por con-

seguinte, mais intensos, mais receptivos à condição multifacetada da travessia hu-

mana, entre o viver e o morrer, entre o sacro e o profano, entre Deus e o Diabo. De 

acordo com Bataille, esse espírito de transgressão dá-se juntamente ao sagrado e 

ao profano, pois a sociedade é constituída da ambivalência desses dois mundos, 

associados, respectivamente, à transgressão e ao interdito: 

 

A transgressão nada tem que ver com a liberdade inicial da vida animal; 
abre uma porta para lá dos limites vulgarmente observados, mas guarda 
esses limites. A transgressão excede sem o destruir um mundo profano de 
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que é complemento. A sociedade humana não é apenas o mundo do traba-
lho. Simultaneamente — ou — sucessivamente — o mundo profano e o 
mundo sagrado compõem-na, dela sendo duas formas complementares. O 
mundo profano é o mundo das proibições, o mundo sagrado abre-se para 
as transgressões limitadas. É o mundo da festa, dos reis, dos deuses. (BA-
TAILLE, 1988, p. 58). 

 

Na posição de uma das principais protagonistas de Buriti, afigura-se a perso-

nagem de Lalinha, especialmente pela particularidade de encarnar mais visivelmente 

o espírito de reflexão, o foco crítico da novela, o que a colocava numa condição de 

exterioridade, num olhar de fora, olhar do estrangeiro, como ser desterritorializado 

que é. De acordo com Scarpelli (2008, p. 152) "no grosso propriamente da novela, 

quase tudo o que nos é dado pela narrativa passa por ela, pelo seu campo de visão 

e pela sua forma de perceber, compreender e julgar os fatos." Em vista desse olhar 

de fora e de sua própria posição, Lalinha mostra de uma maneira mais visível essa 

força transgressora, desterritorializante, ao assumir de uma forma mais porosa as 

metamorfoses irrompidas na trama e, ao mesmo tempo, se submetendo à força da 

proibição, quando se censura diante de atitudes erotizantes e/ou obscenas tomadas 

ante à suposta pureza de Maria da Glória: "É horrível! Sou um monstro, sou imun-

da… "[…] ―Não sou assim! Ela não é assim! Glorinha…" […] Pedia para si pureza, os 

límpidos pensamentos." No fundo, sou boa…" (ROSA, 1988, p. 182-183). Diante 

desse conflito que se instaura em Lalinha entre o ser boa e o ser má, podemos dizer 

que, antes, ela se coloca em debate com as potências diabólicas, conforme Deleu-

ze, que agem nela, 'batem à sua porta', abalando a instituição simbólica da socieda-

de patriarcal, rompendo com a falsa ordem do modelo instituído na fazenda de Buriti 

Bom. 

Do ponto de vista civilizatório, a transgressão e a proibição são forças que se 

complementam, que humanizam a condição do ser, pois atuam como elementos 

mediadores junto aos sentimentos contraditórios de amor e violência que são peculi-

ares à construção psíquica do homem. Na concepção de Bataille (1988, p. 56), 

 

"a proibição existe para ser violada". Proposição que não é, como pode pa-
recer à primeira vista, um paradoxo, mas o correto enunciado de uma inevi-
tável relação entre emoções de sentido contrário. Sob o peso da emoção 
negativa, devemos obedecer à proibição. Violamo-la se a emoção é positi-
va. A violação cometida não é de natureza a suprimir a possibilidade e o 
sentido da emoção oposta, antes é dela justificação e origem. Não seríamos 
tão aterrorizados pela violência, se não soubéssemos, ou pelo menos se 
disso não tivéssemos obscura consciência, que ela nos pode levar ao pior.  
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Em meio ao caráter sagrado que emana da reverência de Lalinha ante as coi-

sas, os mistérios, os bichos, as plantas, os habitantes do sertão, que, segundo ela, 

"sabiam coisas demais… Davam-lhe medo" (ROSA, 1988, p. 172), ela é, no entanto, 

uma personagem com uma missão essencialmente civilizatória, profana, terrena, 

pois lhe cabe instaurar em Buriti Bom uma nova concepção amorosa, o amor como 

uma bela-arte, que escapa à função determinista do amor ligado apenas à sexuali-

dade, com fins de reprodução, de manutenção da família, do matrimônio como algo 

da ordem do sagrado. Daí, o envolvimento amoroso de Lalinha com Maria da Glória 

enquanto expressão do amor pelo amor, assim como o ritual de sedução que acon-

tece entre ela e iô Liodoro, na expressão de um gozo que é adiado ao longo de vá-

rios encontros amorosos, como uma forma de atingir um prazer maior, como uma 

manifestação do erótico em toda sua pujança. Para Lalinha, "outra espécie de amor 

devia poder existir: o de criaturas conseguidas, realizadas. Para essas, então, o 

amor seria uma arte, uma bela-arte? Haveria outra região, de sonhos, mas diversa. 

Havia." (ROSA, 1988, p. 162). 

Segundo o estudo sobre Patriarcalismo e dionisismo no santuário do Buriti-

Bom (SCARPELLI, 2008), Lalinha e iô Liodoro representam, respectivamente, a bela 

da cidade e o touro do sertão, como uma relação transgressiva em torno do mito de 

Teseu e o Minotauro, pois, é ela, Lalinha, tal como sugerido pelo seu próprio nome, 

Leandra, "como planta andrógina em que androceu e gineceu convivem" (MACHA-

DO, 1976, p. 148), quem encerra simultaneamente a força masculina e feminina de 

Teseu e Ariadne, ao confrontar-se com a força da libido selvagem de iô Liodoro, o 

Touro do Sertão, transtornando, assim, a domesticidade do mundo privado de Buriti 

Bom, regido pela imagem do grande patriarca, Senhor da Lei, dos costumes imuda-

dos do sertão: 

 

É ela que saberá entrar no labirinto e puxar o fio de sua saída, depois da 
morte da parte selvagem do Minotauro. Na novela, a lenda tem uma inter-
pretação muito livre. Iô Liodoro é um touro que precisa apenas ser domado 
na sua força e vigor, os quais, ao mesmo tempo, têm que ser renovados, 
para ele poder enfrentar as ameaças que rondam o Buriti Bom e se adaptar 
aos novos tempos. Desse modo, a passagem de Lalinha pelo lugar tem um 
movimento duplo, de morte e vida, uma tauromaquia muito singular entre a 
bela da cidade e o touro do sertão. (SCARPELLI, 2008, p. 184). 

 

Essa concepção do amor como a outra região, de sonhos, assumida por Lali-

nha, dá-se como uma contraposição à mera instintividade dos encontros sexuais 
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furtivos de nhô Gualberto com Glorinha, em que imperava a pulsão sexual por si 

mesma, pois, para Maria da Glória, isso teria um dia que acontecer, e "antes, então, 

o Gual, pronto à mão […] quase pessoa da casa…" (ROSA, 1988, p. 249). Na ver-

dade, os encontros amorosos de iô Liodoro e Lalinha constituíram-se numa espécie 

de amansamento, da domesticação do lado selvagem, taurino, de iô Liodoro, em 

que ele deixa de ser a imagem inviolável do grande patriarca, do touro, no domínio 

privado do santuário do Buriti Bom, e passa a ser mais humano, mais afeito às pai-

xões, à fluidez da energia de Eros, compartilhando, inclusive, dessa mesma energia 

com os membros de sua família e agregados, passagem essa então marcada pelas 

vozes do coro das mulheres da cozinha, que, com seus comentários dionisíacos, 

prenunciam o entrelaçamento do touro, do homem mítico, com o homem mais hu-

mano: 

 

— "Alecrinzinho, é. O amor gosta de amores…" 
— "Pois, todo patrão, que conheci, sempre foi feito boi-touro: quer novilhas 
brancas e malhadas…" 
— "Homem, homem… Não sei! Basta um descuido…" 
— "Ora, vida! São só algumas alegriazinhas…" 
— "Mocinha virgem, na noite do dia, só quando deita na cama é que perde 
o bobo medo…" 
— "Macho fogoso e meloso acostuma mal a gente…" 
— "Andreza, no jornal eles determinam a história sagrada?"  
(ROSA, 1988, p. 251). 

 

O erotismo deflagrado por Lalinha enquanto expressão de uma bela-arte, em 

que não se conjuga amar com penar, em que a pulsão de vida se entrelaça à pulsão 

de morte, em que Eros é vivido em meio a sentimentos de êxtase e terror, é o que 

torna Buriti Bom um lugar de paixões onde transita o sagrado e o profano, onde 

transita deuses e homens. Conforme Bataille (1988, p. 8), o erotismo deve ser "en-

carado como uma experiência ligada a da vida, não como objeto de uma ciência, 

mas como objeto de paixão ou, mais profundamente, como objeto de uma contem-

plação poética." Por sua vez, o sentimento primordial do pathos, essa contemplação 

poética de que se reveste o erótico em Buriti, está associada a uma dimensão míti-

ca, primitiva, arquetípica, em que a força de Eros se afirma sobre a força de Tâna-

tos, não obstante fazerem parte de uma visão global da existência, pois, a lingua-

gem de Guimarães Rosa se coloca como "próxima de um materialismo religioso, 

porque panteísta, isto é, propenso a fundir numa única realidade, a Natureza, o bem 

e o mal, o divino e o demoníaco, o uno e o múltiplo." (SANTOS, 1978, p. 131). 
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Na condição de uma novela em que perpassa um grande teor de erotismo, 

entrelaçando a natureza e o humano, a questão do corpo em Buriti se torna funda-

mental na tessitura dos personagens, até porque, na visão reflexiva de Lalinha, en-

quanto um dos seres mais erotizados da trama narrativa, "o amor exigia mulheres e 

homens ávidos tãomente da essência do presente, dono de uma perfeição espessa, 

o espírito que compreendesse seu corpo." (ROSA, 1988, p. 199). É o corpo como 

principal elemento de passagem de Eros, como signo do indizível, do impensado 

sobre a vida, que termina por melhor apreender o que vai no espírito do ser, pois é 

através dos gestos e das posturas que o corpo fala, independentemente dos limites 

do tempo e espaço. Segundo Deleuze (2005, p. 227), "não que o corpo pense, po-

rém, obstinado, teimoso, ele força a pensar o que escapa ao pensamento, à vida." É 

a partir dessa outra lógica, do não-pensado, do não-visto, do não-esperado, que a 

linguagem de um corpo se mistura a um outro corpo e se comunica através de suas 

sensações, e como diz poeticamente Manuel Bandeira (1990, p. 288), "deixa o teu 

corpo entender-se com outro corpo porque os corpos se entendem, mas as almas 

não." De acordo com Rech (2010, p. 55), essa abordagem sobre uma consciência 

perceptiva solidária com o corpo, maneira pela qual o indivíduo se instala no mundo, 

"irá ao encontro da forma como são construídos os personagens em Buriti, com im-

portância fundamental ao corpo." 

Uma das passagens mais erotizadas de Buriti, remete aos encontros noturnos 

de Lalinha e iô Liodoro, em que esta exibe seu corpo como forma de perceber-se a 

si e ao sogro, solicitando dele uma apreciação sobre sua beleza, sobre o poder de 

fascínio que ela causava num homem que sempre parecia como se fosse de uma 

outra espécie : "Pai de seu marido, e, no entanto, tão diferente. Um ser tão diferente 

dela - no sangue, no corpo, na seiva - ele parecia mesmo pertencer ao silêncio de 

outra espécie." (ROSA, 1988, p. 198).  

A sedução de Lalinha junto a iô Liodoro inicia-se através de um jogo de bisca 

que se dá no casarão e evolui para um jogo altamente requintado, em que ela dá as 

cartas e ele compactua tacitamente com aquele ritual, em que ela exibe a beleza de 

seu corpo como se fosse um brinquedo, e ele a admira com seu olhar ávido, ambos 

compartilhando da expectativa de um gozo adiado, cujo desejo a cada encontro au-

menta de intensidade, frente à sonhada conquista de um prazer maior, através de 

uma fusão carnal dos corpos. "E bem aí, quando o fim sexual torna-se aleatório, que 
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surge alguma coisa que pode ser chamada de sedução ou prazer." (BAUDRILLARD, 

1991, p. 24). 

É através de um jogo de erogeneidade descentrada, que Lalinha faz iô Liodo-

ro percorrer com o olhar as várias partes de seu corpo, como se fosse um verdadeiro 

mapa, e cuja sedução se faz exacerbar com o poder da palavra, pois, cada parte do 

corpo mostrada e exibida por Lalinha, faz-se cada vez mais erogeneizada através da 

fala, da escuta, unindo num mesmo jogo a multiplicidade sensorial, o ver, o falar, o 

escutar e o sentir, em suma, o jogo entre pensamento e corpo, palavra e imagem: 

 

—"E o corpo, o senhor gosta? A cintura?" — Ela requestou. Sim, a cintura, o 
busto, os seios, as mãos, os pés… Devagar, a manso, falavam de tudo ne-
la, os olhos e as palavras dele quentemente a percorriam. Parecia um brin-
quedo. Ah, sim — ela se dizia: — Tinha de ser como um brinquedo para que 
pudessem, sem pejo, continuar naquilo. Como riam, e demonstravam um ao 
outro estar achando pura graça naquele jogo, prevenindo-se de que dele 
não haveria temer consequências […] Dada a tudo, ela fez questão de repe-
tir, recomeçando — a boca, o colo, os pés, as pernas, a cintura… Assegu-
rava-se assim de que o brinquedo não precisasse de se esgotar, não tives-
se fim nem princípio. (ROSA, 1988, p. 223-224). 

 

A manifestação do jogo erótico de sedução entre Lalinha e iô Liodoro dá-se 

através de uma teatralização, de um espetáculo do corpo feminino, em que este fala 

através de suas atitudes, de suas posturas, constituindo-se gesto a gesto e palavra 

por palavra como uma imagem-tempo, pois, "o corpo nunca está no presente, ele 

contém o antes e o depois…" (DELEUZE, 2005, p. 226). Nessa instância da teatrali-

zação, o gozo circula entre Lalinha e iô Liodoro através do exibicionismo, da espeta-

cularização que aquela faz de seu corpo e do lugar de voyeur, no qual o corpo de iô 

Liodoro é projetado, pois, afinal, conforme Lacan (1985, p. 35), "gozar tem esta pro-

priedade fundamental de ser em suma o corpo de um que goza de uma parte do 

corpo do Outro." 

Falando sob a visão de Baudrillard (1991), da ambiguidade, da indetermina-

ção em torno do feminino e, por conseguinte, do exercício do poder de sedução, há 

que se vislumbrar Lalinha como uma potência de mudança, de metamorfose, dentro 

da narrativa, até porque é através da polivalência de seu jogo de sedução, que ela 

contribui para transformar seu próprio destino e de outros personagens, escolhendo 

como via principal o erotismo, enquanto força que atrai, que congrega, que seduz, 

então perpassada pela temática do amor e do interdito, e cujo corpo é, sem dúvida, 

crucial para o movimento de expressão da vida, de Eros. A partir da singularidade de 
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Lalinha, em torno do feminino, de seu contínuo movimento de impermanência, de ir 

e vir, do ponto de vista de Baudrillard (1991, p. 14), podemos considerar que: 

 

A especificidade feminina está na difração das zonas erógenas, numa ero-
geneidade descentrada, polivalência difusa do gozo e transfiguração de to-
do o corpo pelo desejo: esse é o leitmotiv que percorre toda a revolução se-
xual e feminina, mas também toda a nossa cultura do corpo, dos Anagra-
mas de Bellmer às ramificações maquínicas de Deleuze. Sempre a questão 
é o corpo, senão anatômico pelo menos orgânico e erógeno, o corpo funci-
onal do qual, mesmo nessa forma fragmentada e metafórica, o gozo seria o 
destino e o desejo a manifestação natural. 

 

Em sintonia com o contínuo desvelar-se de Lalinha através de um erotismo 

que atravessa o corpo e o espírito, destaca-se a personagem de Maria da Glória, 

cujo processo de descoberta erótica se faz influenciar pelos personagem de fora do 

Buriti, Miguel e Lalinha, os quais despertam nela uma sensualidade que já existia em 

latência, no seu corpo. Afinal, segundo Miguel, "Maria da Glória ela era cadeiruda e 

seiuda, com olhos brilhantes e pele boa e pernas grossas […] Maria da Glória tinha 

suor e cuspe […]" (ROSA, 1988, p. 182). Junto à força de Eros que florescia em Ma-

ria da Glória, "como que ela estava no ponto justo, escorrendo caldo" (ROSA, 1988, 

p. 102), contrapõe-se de uma forma polarizada a figura de Maria Behu, "tisna, enco-

rujada" (ROSA, 1988, p. 102), simbolizando a potência negativa de Tânatos: "Para 

recomeçar, Maria Behu devia de ter pressa de morrer? Para recomeçar, ela rezava. 

Sua falta de beleza apartava-a das pessoas […]" (ROSA, 1988, p. 142). 

A questão do corpo no processo de erotização dos personagens, é algo bas-

tante recorrente em Buriti, haja vista que a sensualidade então dominante faz-se 

brotar como forma de projeções corporais, a nível dos diversos elementos da natu-

reza, seja vegetal, animal ou humano. Daí, a beleza de Maria da Glória remeter à 

potência do erotismo, à transgressão, ao desejo expresso pela personagem de des-

nudar-se ante as pessoas: — "Lala, eu gostava de poder aparecer nua, nua, para 

que todo mundo me espiasse… Mas ninguém pudesse ficar sabendo quem eu era… 

Eu punha máscara…" (ROSA, 1988. p. 212). 

Nessa fantasia performática de Maria da Glória em desnudar seu corpo, mas 

com o uso de uma máscara, percebemos um outro tipo de teatralidade, de espetacu-

larização do corpo, distinto do mostrado por Lalinha, pois, enquanto esta exibe um 

corpo desvelado pela  sua própria palavra, ressoada pelo ver e pelo ouvir da palavra 

repetida do outro, enquanto um voyeur especial, Maria da Glória fantasia literalmen-
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te a nudez do seu corpo, desvinculado de sua palavra, de sua identidade, expres-

sando o desejo de ser olhada anonimamente por uma multiplicidade de olhos, sem 

nenhuma pretensão de estabelecer nenhum laço, nenhum vínculo com outro. Frente 

a esse movimento ambivalente de Maria da Glória, em mostrar e ao mesmo tempo 

não mostrar o corpo, podemos analisar esta potencialidade de hesitação, à maneira 

da visão deleuziana, como uma articulação disjuntiva entre o corpo e a linguagem, 

remetendo a uma espécie de perversão, em que o corpo, dotado de uma linguagem 

própria, entra em dilema com a palavra, que, por sua vez, tenta escamotear a ver-

dade inscrita no domínio do corporal, da intensidade das paixões. Falando sobre 

esse raciocínio como uma forma de silogismo disjuntivo, Deleuze (1974, p. 298-299) 

questiona: 

 

Qual é o dilema? Em que consiste o silogismo disjuntivo que o exprime? O 
corpo é linguagem. Mas ele pode ocultar a palavra que é, pode encobri-la. 
O corpo pode desejar e deseja geralmente o silêncio a respeito de suas 
obras. Então, recalcada pelo corpo, mas também projetada, delegada, alie-
nada, a palavra torna-se o discurso de uma bela alma, que fala das leis e 
das virtudes e que silencia sobre o corpo. 

 
Distintamente de Maria da Glória, Maria Behu apresenta-se como signo da in-

terdição, da censura, em que sua falta de beleza se coaduna com suas atitudes de 

beata, guardiã da moral, da tradição. "Desditosa, magra, Maria Behu parecendo uma 

velha… Maria Behu reza, quase todo tempo." (ROSA, 1988, p. 94). Em várias pas-

sagens da narrativa, Maria Behu é associada ao lúgubre, ao soturno, à escuridão, à 

"feiíce de uma antiguidade" (ROSA, 1988, p. 102), cujo corpo se vislumbra como 

castrado, perpassado pelo medo, pela repressão, pelo interdito: "Maria Behu amarra 

esticados os cabelos, num coque, sem nenhuma graça, se desfaz." (ROSA, 1988, p. 

95). No entanto, na perspectiva de Miguel, ela nem era tão feia assim, apenas, 

"murchara antes de florir, não conseguira formar a beleza que lhe era destinada." 

(ROSA, 1988, p. 135). Enquanto Maria da Glória é corpo, é vida, é alegria, é sol, é 

liberdade, é eros, Maria Behu é espírito, é morte, é tristeza, é noite, é proibição, é 

tânatos. Daí que, para a sexualidade dos corpos explodir em Buriti, é preciso que se 

dê a morte de Maria Behu, a guardiã da tradição, da morte, dos costumes imudados 

do sertão. Maria Behu morre para que o erótico sobrevenha, irrompa, para que o 

sertão saia de sua posição mortífera, estagnante, e se adeque a um novo tempo, 

"diante do dia." (ROSA 1988, p. 258). 
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Falando do ponto de vista de uma leitura à luz do nome de Maria Behu, Ma-

chado faz uma série de digressões sobre a natureza lúgubre, triste, da personagem, 

a qual fora destinada para rezas, orações, em meio aos vãos escuros, às sombras 

do casarão de Buriti Bom. "Behu-bu, bu de Buriti. Behu beata. Behu baú. Behu de 

beleza e alegria truncadas. Behu de som triste, lúgubre e assustador." (MACHADO, 

1976, p. 131). 

A partir da morte de Maria Behu, o erotismo em Buriti encontra-se especial-

mente a serviço da vida, da exuberância dos corpos, da natureza, cujos elementos 

configuram uma verdadeira dança cósmica, em que o humano, o vegetal e o animal 

se cruzam, entrecruzam na relação de devir, de travessia, rumo a um estado de 

amisturamento dionisíaco, que remete a uma vivência de plenitude, do tempo mítico 

da criação, em que vida é morte e morte é vida. Sobre o papel do amor erótico na 

narrativa rosiana, Nunes (2013, p. 143) fala num sentido de copulatio, de cópula mí-

tica entre os diversos seres da natureza, numa perspectiva de renovação, ressurgi-

mento, de vida, de Eros: ―na sua função cósmica, a copulatio constitui um símbolo 

de renovação, o prenúncio da hora, da primavera. É o surto da vida, a eterna boda 

das coisas e dos seres, apagando a velhice e vencendo a morte.‖  

Ao final da narrativa, dá-se em torno de Maria da Glória uma espécie de em-

bate amoroso entre nhô Gualberto Gaspar e Miguel e, ante a possível perda do 

amor de Maria da Glória por parte de nhô Gualberto, este se resigna com a derrota e 

conclama Miguel para fruição da vitória do amor sobre a morte: - "O amor é que 

vale. Em tempos, o senhor vê, essas coisas… Tem segunda batalha! Merece da 

gente aproveitar, o que vem e que se pode, o bom da vida é só de chuvisco..." (RO-

SA, 1988, p. 256). 

A fala de nhô Gualberto encarnando uma espécie de filósofo do sertão, traduz 

a ideia rosiana de que a vida é passagem, é travessia, é devir, feita de impermanên-

cias, de deslizamentos, de trânsitos, em que tudo é passível de transformação, de 

mudança, de reviravoltas. Daí, se insurge a necessidade vital ao homem de aprovei-

tar as alegriazinhas da vida, de aproveitar o que esta imprevisivelmente oferece de 

bom, de prazeroso, tal como as águas de um rio, em que tudo passa, tudo está a 

fluir, entre Eros e Tânatos, entre o êxtase e o terror. 
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3.3 O ETERNO RETORNO DA DIFERENÇA: BURITI COMO LUGAR DE UMA NO-

VA CENA, DE UM NOVO TEMPO, "DIANTE DO DIA." 

 

Então, em fim de vencer e ganhar o passado no presente, o que ele se so-
correra de aprender era a precisão de transformar o poder do sertão - em 
seu coração mesmo e entendimento.  

Guimarães Rosa 

 

Em meio a idas e vindas, a avanços e recuos, à passagem de um tempo que 

não tem início nem fim, ao sabor da vertigem das rememorações que deslizam ora 

como um rio caudaloso, ora como um riinho, "um esguicho ágil que se mijemijava‖ 

(ROSA, 1988, p. 122), a narrativa de Buriti se entretece através de fragmentos de 

lembranças que se superpõem, se fundem, se misturam, à maneira de uma compo-

sição cinematográfica, com a qual mantém vários pontos de afinidade. A cena inicial 

da novela dá-se imageticamente, a exemplo de um filme, com o personagem Miguel, 

na viagem de retorno ao Buriti Bom, sentado à beira de um riinho, "um riachinho bi-

chinho" (ROSA, 1988, p. 91), envolto pelas trevas da noite do sertão, o que lhe faz 

evocar lembranças as mais diversas, e cujas cenas figuram como se fizessem parte 

de um mesmo continuum, em que não existe presente, nem passado, nem futuro. 

Buriti constitui-se num relato em torno das lembranças de Miguel, que, na noi-

te antecedente ao seu retorno a Buriti Bom, rememora fragmentariamente sua pri-

meira passagem na fazenda, junto aos demais personagens que compõem a trama, 

entremeando-se, por conseguinte, de evocações da memória de sua infância en-

quanto Miguilim, no deserto dos Gerais. A trama da novela passa-se durante uma 

noite, nas reminiscências de Miguel, a partir do cenário vivido na última noite passa-

da no Buriti Bom: "Na sala de jantar. A lamparina, no meio da mesa. Nos consolos, 

os grandes lampiões. O riso de Glória. Iô Liodoro jogava, com Dona Lalinha. Glória 

falava. Ele, Miguel, ouvia." (ROSA, 1988, p. 93). Sobre o processo de reminiscências 

que atravessa o fluxo de pensamentos de Miguel, Silva (2005a, p. 105) diz o seguin-

te: 

 

Mas o que se passa, vem trazido pela memória e o que volta já é em si um 
fragmento marcado pela dispersão que traz implícita a marca do esqueci-
mento, da falha, da ruptura… Em "Buriti", a narrativa caminha de modo cir-
cular, tendo em Miguel o personagem de abertura e de fechamento […] 
Fragmentado o tempo cronológico, a escritura abre espaço para a inscrição 
de outros processos temporais como o flash-back ou o tempo mágico que 
leva em conta a expressão imaginária do homem.  
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É no cenário de vertigens das noites do sertão, que se cria um clima propício 

à imaginação fabular, ao desvelar dos mitos, das lendas, dos fantasmas, pois, o es-

tado noturno cria essa zona de indiscernibilidade, de perda de fronteiras, de limites, 

sobretudo em se tratando do amontoo informe de sons vindo dos bichos, das folhas 

das árvores, do vento, das águas, em que tudo ganha uma intensidade desmedida 

aos ouvidos e olhos de quem ouve e vê. "A rugugem – É peixe pedindo frio! "Um 

sapo rampando. Outro barulhinho dourado. Cai fruta podre. Daí, depois muito silên-

cio, tem um pássaro, que acorda. Mutum." (ROSA, 1988, p. 124 ). 

A narrativa de Buriti desperta especialmente os sentidos da audição e visão, 

ou seja, a construção da realidade ficcional se dá, sobretudo, por meio da percepção 

auditiva e visual, em que a linguagem se reveste de um intenso poder de plasticida-

de, a exemplo da expressão "outro barulhinho dourado", dotada de uma forte carga 

expressiva através da exploração de suas potencialidades sonoras e plásticas, tal 

como ocorre na narrativa cinematográfica contemporânea. Segundo Deleuze, esse 

tipo de agenciamento textual, corresponde ao que ele denomina de narração crista-

lina, diferentemente da narrativa orgânica: 

 

Ela implica um desmoronamento dos esquemas sensório-motores. As situa-
ções sensório-motoras deram lugar a situações óticas e sonoras puras, as 
quais as personagens, que se tornam videntes, já não podem ou querem 
reagir, pois precisam, muito, conseguir "enxergar" o que há na situação. É a 
condição dostoievskiana como Kurosawa a retoma: nas situações mais ur-
gentes, o idiota sente a necessidade de ver os lados de um problema mais 
profundo que a situação, e ainda mais urgente (do mesmo modo na maioria 
dos filmes de Kurosawa). (DELEUZE, 2005, p. 157). 

 

Dentre os vários personagens que se entrecruzam na narrativa cristalina de 

Buriti, é Miguel, na condição de um ser, que, apesar de suas origens remeterem ao 

sertão, sente-se desterritorializado ante a percepção de estranheza e ao mesmo 

tempo familiaridade que a paisagem lhe evoca. Daí, o medo sentido por ele ante as 

lembranças, o retorno ao mundo de sua infância, o mundo de lá, o mundo da morte, 

da tristeza, da tragédia, da falta de alegria. O medo do eterno retorno. No entanto, 

ao lado desse medo de entrar em contato com sua infância, em que, tudo "transfor-

ma-se noutra tristeza de tanto tempo" (ROSA, 1988, p. 94), Miguel sente uma ne-

cessidade de reconhecer, de revisitar esse sertão por via do conhecimento e do co-

ração, unindo as pontas do presente e do passado, da infância e da juventude, reli-



 

 

125 

gando Miguilim a Miguel, o menino de Mutum ao jovem veterinário em travessia pelo 

sertão de Buriti.  

A narrativa, do ponto de vista de Miguel, constitui-se numa espécie de fluxo 

contínuo, em que fragmentos da infância de Miguilim se misturam às lembranças 

mais recentes de Miguel em Buriti Bom, compondo uma realidade em que não existe 

presente nem passado, mas um conjunto de sentimentos, percepções e afetos que 

formam uma espécie de círculos, cujas lembranças transitam de um polo a outro, 

pois, "conforme a natureza da lembrança que procuramos, devemos saltar para este 

ou aquele círculo." (DELEUZE, 2005, p. 122). Daí as lembranças de Miguel saltarem 

intempestivamente do círculo do passado de sua infância para o círculo do presente 

de seu romance com Maria da Glória: 

 

Assim que o coração relembra forte uma pessoa, é mais difícil trazer sua 
mensagem à memória dos olhos. Miguel deixava seu coração solto – e pen-
sava em Maria da Glória: mas somente como um calor carinhoso. Daí, care-
cia de pensar o nome dela: Glória. Daí, tinha receio. Temesse? […] O Dito, 
irmãozinho de Miguel, tão menino morto, entendia os cálculos da vida, sem 
precisar de procura. Por isso morrera? Viver tinha de ser um seguimento 
muito confuso. Quando Miguel temia, seu medo da vida era o medo da re-
petição. (ROSA, 1988, p. 122). 

 

Após o decurso de muitos anos, eis que Miguel, de volta às origens de um 

sertão remoto, longínquo, entra em contato com o tempo da sua infância, o tempo 

em que impera os arquétipos das celebrações, dos rituais em torno da família, das 

colheitas, dos animais, dos mortos, das tragédias, em que tudo assume a dimensão 

de um mito como realidade absoluta, extra-humana, da ordem do sagrado. O retorno 

ao Buriti Bom faz surgir em Miguel o retorno fantasmagórico ao Mutum, o sertão de 

sua infância, e cujas imagens pretéritas se fundem às imagens então percebidas no 

sertão de Buriti, um déjá vu, uma realidade já vivida, emoldurada pelo incomensurá-

vel da noite, pela sensação de eternidade que brota da visão do riinho, pelos sons 

vindos dos bichos, das plantas, da natureza, entremeados por um silêncio que beira 

ao infinito, ao disforme do caos, ao princípio de tudo, ao nada. "Tanto no plano vege-

tal como no humano, trata-se de um retorno à unidade primordial, à instauração de 

um regime noturno, no qual os mitos, os perfis e as distâncias são indiscerníveis." 

(ELIADE, 1969, p. 83). 

Não obstante essa indiscernibilidade própria ao regime noturno, aos mitos, de 

que fala Eliade, podemos invocar como um contraponto, a ideia de que o indiscerní-
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vel não implica no uno, no mesmo, na mera repetição, até porque, segundo a visão 

de Deleuze (2005) sobre o mito na operação de alguns filmes de Glauber Rocha, 

este fazia evocar o transe, o fazer entrar em transe como uma passagem, uma tra-

vessia, um devir, numa perspectiva fabulatória, de fazer ressurgir a memória como 

invenção de um povo, descolonizando, por sua vez, o mito, para que neste emerja a 

diferença, não a mera repetição. Assim sendo, esse regime noturno, esse caos, do 

qual se entranha o personagem Miguel, deixa-o também numa espécie de transe, 

fazendo-lhe evocar lembranças de sua infância, mas, ao mesmo tempo, abrindo 

brechas para que surja um outro Miguel, reinventando-se a si próprio, fabulando sua 

própria memória. 

O retorno ao sertão de Buriti Bom irrompe em Miguel o medo de Miguilim, a 

repetição da sua infância, a relação conflituosa com o pai, os castigos brutais que 

lhe eram infligidos, as cenas de violência doméstica, a morte de seu irmãozinho Dito, 

a perversidade com que os humanos matavam os animais, os tatus, os urros apavo-

rantes das onças, dos lobos, das tempestades noturnas, como se fossem aniquilar o 

ser em sua fragilidade absoluta, a tristeza advinda com o crepúsculo, os sons dos 

bichos se despedindo do dia como numa espécie de ritual de morte em meio ao pre-

núncio da escuridão tenebrosa da noite: 

 

Daí, mas descambava, o dia abaixando a cabeça morre-não-morre o sol. O 
oõo das vacas: a vaca Belbutina, a vaca Trombeta, a vaca Brindada… Ati-
tava um assobio de perdiz, na borda-do-campo. Voando quem passava era 
a marreca-cabocla, um pica-pau pensoso, casais de araras, o gaviãozinho, 
o gavião pardo do Cerrado, o gaviãozinho pintado. A gente sabia esses to-
dos vivendo de ir s'embora, se despedidos. O pio das rolinhas mansas, no 
tarde-cai, o ar manchado de preto. Daí davam as cigarras, e outras. A rã ra-
pa-cúia. O sorumbo dos sapos. Aquele lugar do Mutum era triste, era feio. O 
morro, mato escuro, com todos os maus bichos esperando, para lá essas 
urubuguáias. A ver, e de repente, no céu, por cima dos matos, uma coisa 
preta disforme se estendendo batia para ele os braços: ia ecar, para ele, 
Miguilim, algum recado desigual? […] Queria uma coragem de abrir a jane-
la, espiar no mais alto, agarrado com os olhos, elas todas, as Sete-Estrelas. 
Queria não dormir, nunca. (ROSA, 2010, p. 66-67). 

 

À beira do riinho, o locus mítico por excelência, evocador de eternidades, de 

mitos, de lendas, do mundo sagrado, Miguel une Mutum e Buriti Bom num mesmo 

entorno de lembranças, de rememorações, como se tivesse retornado ao tempo da 

criação, do princípio das coisas, tempo mítico da infância, em que tudo adquire um 

significado próprio. O retorno ao sertão de Buriti, o amontoo, a confusão de sons, 

configurando um "corpo de noturno rumor" (ROSA, 1988, p. 92), faz Miguel voltar no 
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tempo ao Mutum, ao sertão da infância, como uma forma de reconhecimento do ter-

ritório, da própria travessia humana ou como uma forma de aliviar seu próprio medo 

frente ao desconhecido, visto que a infância representa uma espécie de cosmogo-

nia, de criação cósmica: "tempo sagrado, ‗naquele tempo‘, em que o ritual foi reali-

zado pela primeira vez por um Deus, um antepassado ou um herói." (ELIADE, 1969, 

p. 35). 

Miguel sente medo de que o sertão de Mutum se repita em Buriti Bom, a in-

fância de Miguilim, carregada de tristezas, da rejeição paterna, de seu próprio desejo 

infantil de matar o pai, o agressor, em meio ao núcleo familiar atravessado por trai-

ções, ciúmes e morte. "Como a infância ou a velhice – tão pegadas a um país de 

medo. Miguel, sem o saber, sentia afastadas coisas, que se ocultavam de seu pró-

prio pensamento." (ROSA, 1988, p. 91). Não obstante o medo da repetição, ele vê a 

travessia junto a Buriti Bom, especialmente através de Maria da Glória, como uma 

oportunidade de viver a alegria que não cabia em Miguilim. "O Dito dizia que o certo 

era a gente está sempre bravo de alegre, alegre por dentro, mesmo com tudo de 

ruim que acontecesse, alegre nas profundas. Podia?" (ROSA, 2010, p. 151). 

Apesar do receio, do temor de que o passado voltasse a se repetir, Miguel re-

pensa o mito do eterno retorno, questionando a certeza absoluta de que um dia tudo 

volta, de que a tragédia familiar vivida por Miguilim em sua infância no Mutum, possa 

voltar de uma outra forma em meio àquela vastidão das terras de Buriti Bom. Miguel 

repensa aquele caos que perpassa a indiferenciação, a indiscernibilidade do espaço 

fantasmagórico do sertão, unindo em seu imaginário Buriti Bom e Mutum como se 

fizessem parte de uma mesma cena, de um mesmo acontecimento primordial. Se-

gundo Eliade, (1969, p. 24), "todas essas regiões selvagens, incultas, etc., estão 

consubstanciadas no caos; participam ainda da modalidade indiferenciada, informe, 

anterior à criação." 

Para Miguel, aproximar-se de Buriti Bom, "aproximar-se dali estava sendo tal-

vez trocar o repensado contracurso de uma dúvida, pelo azado desatinozinho que o 

destino quer. Achava." (ROSA, 1988, p. 91). Aliás, contagiado pela esperança de 

beber da alegria desmesurada de Maria da Glória, pois, "alegria era a dela" (ROSA, 

1988, p. 118), Miguel tenta se despir do exercício da dúvida enquanto um estado 

remetente a sua infância, visto que, "ele, Miguilim, mesmo quando sabia, espiava na 

dúvida, achava que podia ser errado." (ROSA, 2010 p. 94). Daí, ele apostar na pos-

sibilidade de encontrar a alegria perdida no sertão de Mutum e reverter o mito do 
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eterno retorno, pois, até então, "contra o sertão, Miguel tinha sua pessoa, sua infân-

cia, que ele, de anos, pelejava por deslembrar, num esforço que era a mesma sau-

dade, sua forma mais eficaz." (ROSA, 1988, p. 105). 

Miguel retorna ao Buriti Bom como uma forma de reconciliar-se com o sertão, 

com suas origens, "no meio dos Gerais, longe, longe" (ROSA, 1988, p. 94), e, ao 

mesmo tempo, dar um novo sentido a sua vida, a sua trajetória, livrar-se da tristeza 

de Miguilim, viver o amor e a alegria de Maria da Glória. Desde sua infância, já lhe 

diziam: "Miguilim, você carece de ficar alegre. Tristeza é agouria." (ROSA, 2010, p. 

149). Por meio de sua travessia, com um olhar de viajor, de estrangeiro, mergulhado 

em lembranças, em reminiscências, Miguel junta as pontas do lençol do passado e 

do presente, "tais são os caracteres paradoxais de um tempo não cronológico: a pré-

existência de um passado em geral, a coexistência de todos os lençóis de passado, 

a existência de um grau mais contraído." (DELEUZE, 2005, p. 122). Assim sendo, é 

o tempo de aion, o fluxo incessante das lembranças, que aproxima Miguilim, criança, 

dele próprio Miguel, jovem veterinário, encontro esse mediado pela alegria solar e 

pelo sonho de amor com Maria da Glória: 

 

Posso querer viver longe da alegria? Quando encontrei Maria da Glória, 
aqui, foi como se terminasse, de repente, uma grande saudade, que eu não 
sabia que sentia. Eu não disse: - No deserto da minha meninice, que era 
que eu sabia de você, Maria da Glória? […] Será que, amando, é que nos 
estamos movendo adiante, no mar? A casa da fazenda do Buriti Bom, co-
meçava a dormir, de repente. O monjolo trabalha a noite inteira. (ROSA, 
1988, p. 148). 

 

A despeito de seu jeito recluso, ensimesmado, e, segundo Lalinha, "um que 

pensa demais, e que às vezes se envergonha do amor" (ROSA, 1988, p. 199), Mi-

guel chega irradiando novos ares, sacudindo a casa-da-fazenda de sua letargia, 

despertando desejos eróticos, fantasias, transformando o Buriti Bom num aconteci-

mento, pois, ali, até então, nada acontecia. "Um dia aconteceu. Chegara aquele mo-

ço chamado Miguel, vindo da cidade." (ROSA, 1988, p. 199). Ele chega como uma 

espécie de mensageiro da ‗boa-nova‘, como se fosse, na percepção de Lalinha, sal-

var Maria da Glória da inutilidade da beleza a que as mulheres do sertão se destina-

vam, como se fosse salvar Maria da Glória de seus próprios demônios, da força ar-

rebatadora de suas próprias pulsões. Ali, "as pessoas envelheceriam malogradas, 

incompletas, como cravadas borboletas; todo desejo modorrava em semente, a gen-

te se estragava, sem um principiar; num brejo." (ROSA, 1988, p. 199). Scarpelli 
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(2008, p. 150) suscita a questão do personagem de Miguel evocar uma nova forma 

do mito do eterno retorno: 

 

É assim que ele é aguardado, como o anjo salvador de Glorinha, que, por 
sua vez, o ajudará a encontrar o seu destino; todavia, como veremos, ele só 
será uma presença-ausência, que chegará ao paraíso do Buriti Bom depois 
que tudo já tiver se passado e a estória acabado. Estará recomeçando e o 
que nos conta Corpo de Baile é uma nova versão do mito do eterno retor-
no? (SCARPELLI, 2008, p. 150). 

 

A questão colocada por Scarpelli, associando a trajetória de Miguel a uma no-

va versão do mito do eterno retorno, é algo muito pertinente, até porque, seu retorno 

ao sertão de Buriti se dá sob contingências extremamente adversas ao sonho ro-

mântico com Maria da Glória, quebrando com a perspectiva da repetição, da volta à 

situação primeira, considerando que no decurso de sua ausência, Maria da Glória 

teve sua iniciação sexual com nhô Gualberto Gaspar, compadre de seu pai, conside-

rado "quase uma pessoa da casa…" (ROSA, 1998, p. 249). Não obstante o receio 

ante o novo, o inusitado, visto que, "dos de lá, desde ano, nunca tivera notícia" (RO-

SA, 1988, p. 91), Miguel passa por um verdadeiro processo de metamorfose, trava 

uma batalha interna com seus fantasmas da infância, tenta se livrar da indecisão da 

condição de "enrolado em si nos obscuros." (ROSA, 1988, p. 199). Ele é tomado por 

algo equivalente a uma vontade de potência, em que seus sentimentos, seus afetos, 

suas sensações são intensificadas a um nível incomensurável, fazendo atravessar 

todos os entraves rumo à concretude de seu sonho, de seu desejo de casar com 

Maria da Glória, de por fim à saudade que até então não sabia de onde vinha. "-Dito, 

eu às vezes tenho uma saudade de uma coisa que eu não sei o que é, nem de don-

de, me afrontando…" (ROSA, 2010, p. 66). 

Atravessado por esse desejo de mudança, de reparação de si mesmo, Miguel 

passa por uma dissolução de sua subjetividade, dos limites de seu "eu", e porta uma 

outra máscara como expressão de uma vontade de potência, ao se abrir para outros 

trilhamentos, transcendendo fronteiras, num intenso e súbito movimento de desterri-

torialização e reterritorialização do pensamento. Daí, emerge a possibilidade de um 

novo Miguel como signo de uma potência de mudança, em que se instaura o múlti-

plo, o heterogêneo, o homem plural, afeito aos devires, à intempestividade da vida 

como realmente ela é. Segundo Deleuze, a vontade de potência enquanto um pro-

cesso de transformação, tal como concebido por Nietzsche, visa a um princípio ‗in-
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tensivo‘, como intensidade pura, "como um mundo de flutuações intensas, no qual 

as intensidades se perdem e no qual cada um não pode querer a si sem querer tam-

bém todas as outras possibilidades." (DELEUZE, 2006a, p. 162). 

Imerso em flutuações de pura intensidade, Miguel viaja em seu pensamento 

segundo uma potência infinitesimal, congregando múltiplas possibilidades em torno 

de seu destino, transitando segundo um entrecruzamento de memórias, em torno do 

imaginário e do real, ora através de sua infância como Miguilim — "Dito, você é boni-

to!…"-O papagaio Papaco-o-Paco conseguiu falar. Matavam o tatu, nas noites de 

belo luar– " (ROSA, 1988, p. 147) – ora como Miguel, vivendo a fantasia de um en-

contro pleno de erotismo com Maria da Glória, entremeado à sensação de um amor 

libertário, tal como o de iô Ísio e ià-Dijina: "Iô Ísio vive amigado, com uma mulher que 

foi meretriz." (ROSA, 1988, p. 111). Entregue a seus próprios devaneios, Miguel 

pensa: 

 

Pudesse, amar Maria da Glória, desatadamente, tão a bom esmo, dia vale 
dia. Amar, não pensando com palavras, livre de vagueação, sem tomar 
memória. Do modo como decerto iô Ísio daquela ià-Dijina gostava, ponto de 
não deixar mais ela tivesse um passado, subsob que nem semente afunda-
va em chão de areias. Felizinhos deles: dois naquela casa da Lapa-Laje, à 
entrada dos Gerais oesteantes. (ROSA, 1988, p. 146). 

 

Ao mesmo tempo em que Miguel pensa em Glória de uma forma sensual, vo-

luptuosa, associando-a à imagem de ià-Dijina, ex-meretriz, seu pensamento se retrai 

e assume uma dimensão lírica, ingênua, idealizada, fantasiando Maria da Glória co-

mo uma princesa a quem se devota um amor puro, transcendente, livre de anseios 

carnais, pois, na sua imaginação romântica quando ela aparecia, "ela passava por 

ruas mandadas ladrilhar com pedrinhas de brilhante, Maria da Glória trazia muito 

lustro dado de Deus; e muita pessoa." (ROSA, 1988, p. 146). 

Na narrativa de Buriti, Miguel caracteriza-se sobretudo pela natureza românti-

ca, como um personagem mergulhado em memórias, lembranças, devaneios e cujo 

pensamento vagueia sob as mais variadas intensidades, oscilando desde as sensa-

ções mais primitivas do mundo de Miguilim, até as sensações mais erotizadas de um 

homem adulto, mais afeito aos prazeres do corpo, "e o corpo dele latejava; como as 

estrelas estando." (ROSA, 1988, p. 172). Na condição de principal protótipo dessa 

viagem interna, Miguel é quem faz a verdadeira travessia ao longo da obra de Corpo 

de Baile, em cujo final da primeira novela Campo Geral, surge como Miguilim em 
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viagem para ser alfabetizado na cidade e, em Buriti, última novela, aparece como 

Miguel enquanto um viajor, em busca de compreender a si mesmo, de onde veio e 

para onde vai. É a necessidade imperiosa de conhecer a si próprio e ao sertão, que 

faz Miguel embrenhar-se pelo longínquo, pelo remoto, numa viagem de retorno, ten-

do como única companhia um rapaz, "calado e exato, como quem tivesse suas sau-

dações, os negócios arrumados para outra parte; nenhuma história, ali, aderiria a 

ele; não pertencia àquelas horas." (ROSA, 1988, p. 121-122). Na verdade, Miguel 

estava sozinho com seus pensamentos, seus desejos, à procura de si mesmo, de 

sua subjetividade, revivendo seus próprios mitos, na perspectiva de encontrar a ale-

gria, um outro lugar que lhe sirva de origem e referência, pois, como todo viajante, 

ele tem que chegar até lá, no fim da estrada, num canto que seja dele, no sertão de 

Buriti -"Viajar é penoso"- (ROSA, 2010, p. 46), fazendo-o retornar as suas lembran-

ças de infância como algo da ordem do conhecido, do vivido, ao mesmo tempo, nu-

trindo a expectativa de que, ao final da viagem, encontrará a alegria personificada na 

imagem de Maria da Glória. 

Falando sobre o viajar enquanto um acontecimento, um puro ato, Peixoto tece 

as seguintes reflexões em torno da estrangeiridade, do movimento de desterritoriali-

zação que lhe é característico: 

 

Viajar é traçar uma linha […] Quem resolve partir se põe em movimento, 
abre caminhos, percorre espaço. A viagem é um processo de desenraiza-
mento, construção de uma nova cartografia. Tudo é partida, evasão, passa-
gem. Não ter passado, nem futuro, só direções, orientações. Os nômades 
não têm história, só geografia. Só meio, lugar de estadia provisória, de pas-
sagem. Sem-fim , sem destino. Uma posição qualquer no espaço, um ponto 
no mapa, um cruzamento de estradas […] Os viajantes se dedicam a espa-
cializar, a ampliar, a abrir para o exterior. Procuram criar uma imensidão em 
que possam ficar longe. Estabelecer uma distância com o que deixaram pa-
ra trás, na qual se constituem como viajantes, como aqueles que partiram. 
Permanentemente estrangeiros. (PEIXOTO, 1987, p. 82-83). 

 

É na condição de um viajante, de um estrangeiro de si mesmo, sem passado, 

nem futuro, que Miguel acena para um outro retorno ao sertão, diferente de sua tra-

vessia como Miguilim, uma criança triste, que experienciou mortes e perdas no seio 

familiar, o adultério da mãe, a morte do pai, a incompreensão dos adultos para com 

seu jeito sensível de ser, para com o seu amor pelos animais, "e Miguilim mesmo se 

achava diferente de todos." (ROSA, 2010, p. 122). Daí, o retorno vivenciado por Mi-

guel, no que concerne à volta as suas origens, à volta ao sertão, dá-se através de 

uma experiência urdida pelo devir, pelo acaso, pelo inimaginável, pois, "depois de 
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saudades e tempo, Miguel voltava àquele lugar, à fazenda do Buriti Bom, alheia, 

longe." (ROSA, 1988, p. 91). Em se tratando do amor de Maria da Glória, Miguel não 

tinha a menor garantia, no entanto, ele faz a travessia pelo sertão na esperança de 

casar com ela, em meio ao fascínio e medo que a sua alegria lhe inspirava. "A ale-

gria de Maria da Glória me atraía e me assustava. E eu não pertencia ao Buriti Bom, 

ao espessor daquele estilo." (ROSA, 1988, p. 137). Miguel associa inconscientemen-

te o nome de Maria da Glória a Dito, irmãozinho morto, e sente receio de que tudo 

venha a repetir-se, de que venha também a perder Maria da Glória como objeto de 

amor:  

 

Daí, carecia de pensar o nome dela: Glória. Daí, tinha receio. Temesse? 
Maria da Glória ainda não aprendera a sabedoria de recear, ela precisava 
de viver teimosamente […] o Dito, irmãozinho de Miguel, tão menino morto, 
entendia os cálculos da vida, sem precisar de procura. Por isso morrera? 
(ROSA, 1988, p. 122). 

 

Falando sobre o papel de relevância do nome na urdidura da narrativa, Ma-

chado (1976, p. 136-137) tece as seguintes reflexões sobre o nome de Maria da Gló-

ria, junto à composição do personagem de Miguel: 

 

Se a função mais evidente e superficial do nome de Glória é aludir ao poder 
triunfante do Buriti, ele desempenha também um outro papel, já em outro 
nível: através de sua incidência sobre Miguel, o nome Glória relaciona as 
duas novelas ("Campo Geral" e "Buriti"), marcando na segunda a persistên-
cia de temas da primeira, como o motivo do Mutum, o do medo da morte, ou 
a procura da alegria por Miguilim, que continua presente em Miguel adulto: 
‗Como se estivesse comprando, aos poucos, o direito a uma definitiva ale-
gria, por vir, e que ele carecia de não saber qual iria ser.‘ Mas Miguel sabia 
que seria uma alegria especial, ‗alegria que dura‘. Uma alegria que Glória, 
filha do durável iô Liodoro poderia trazer-lhe. 

 

É a partir desse vislumbre de um retorno à infância, de uma repetição da or-

dem do imaginário, em que Glória e o irmãozinho morto habitam o mesmo território 

dos afetos, dos devaneios, que irrompe o sentido da diferença em torno de uma so-

nhada alegria durável, que faz Miguel adentrar numa experiência extremada do aca-

so e viver o máximo de intensidade sensorial. Segundo a concepção deleuziana so-

bre o imaginário, este se faz operar através do regime cristalino, o da imagem-

tempo, ―que procede por cortes irracionais e só tem reencadeamentos, e substitui o 

modelo da verdade pela potência do falso como devir.‖ (DELEUZE, 1992, p. 86). Es-

sa revivescência em Miguel, de lembranças e afetos, entre o presente e o pretérito, 
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reporta à questão da fabulação, em que o real e o irreal, o verdadeiro e o falso se 

imbricam como uma potência, em que a verdade se torna algo indecidível: afinal, 

não se pode dizer se essas lembranças são verdadeiras ou falsas, pois se trata de 

uma substituição do verdadeiro pela potência do devir. E é esse devir, essa traves-

sia, que, por sua vez, configura, conforme Deleuze, uma revivescência do mito do 

eterno retorno, porém diferente, dando margem à criação de um jogo em que a repe-

tição é a potência da diferença: 

 

O que o eterno retorno produz, e faz retornar como correspondente à von-
tade de potência, é o super-homem, definido este pela "forma superior de 
tudo o que é". O super-homem é também semelhante ao que Rimbaud diz 
do poeta: aquele que é "encarregado da humanidade, mesmo dos animais", 
e que em todas as coisas reteve tão-só a forma superior, a potência extre-
ma. Em toda parte, o eterno retorno se encarrega de autenticar: não identifi-
car o mesmo, mas autenticar os quereres, as máscaras e os papéis, as for-
mas e as potências. (DELEUZE, 2006a, p. 165). 

 

A despeito do perfil introspectivo, silencioso, de Miguel, ‗um que pensa de-

mais‘, ele se reveste na narrativa de Buriti de um papel, de uma máscara de herói, 

de super-homem, pois, cabe a ele o poder que lhe foi outorgado pelo outro, de ins-

taurar o processo de transformação, de metamorfose de Buriti, tirando-o da modorra 

em que vivia. Miguel lança a semente ou o vírus do tempo, assim como faz brotar a 

sexualidade, o erotismo que se encontrava sob clausura nas ninfas de Buriti Bom, 

que viviam sob a mira do olhar patriarcal de iô Liodoro.  

Miguel encarna, à semelhança de um poeta, essa espécie de ‗realidade lumi-

nosa‘, de ―encarregado da humanidade, mesmo dos animais‖ (DELEUZE, 2006a, p. 

165) que o religa à infância, a Miguilim, uma criança que para escapar ao sofrimento 

que lhe era impingido pelo pai, pelo mundo dos adultos, pelo maltrato aos animais, 

refugiava-se no gosto pela invenção de palavras, no prazer de contar histórias,  no 

amor pelos animais, no aprendizado dos mistérios e da beleza. "Miguilim contava, 

sem carecer de esforço, estórias compridas, que ninguém nunca tinha sabido, não 

esbarrava de contar…" (ROSA, 2010, p. 113). Essas imagens "poeticamente privile-

giadas" (BACHELARD, 2006, p. 268), em torno de Miguilim, se projetam em Miguel 

adulto, afeito aos sonhos, aos devaneios poéticos, à imaginação criadora, à sensibi-

lidade enquanto veterinário em cuidar dos animais, a exemplo dos cuidados dispen-

sados a um bezerrinho disforme, a quem o dono, nhô Gualberto Gaspar, não tinha 

pretensão de mantê-lo vivo, por considerá-lo um abuso, um aleijão da natureza:  
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Aquele bezerro caruara dava gastura, de se reparar, era um nojo, um defei-
to no mundo. Como se um erro tivesse falseado seu ser, contra a forma que 
devia de ser o molde para ele, a ideia para um bezerro belo; não podido 
pois ser realizado. Mais valera não existisse, então, deviam tê-lo matado. 
Entretanto, Miguel, ao cuidá-lo, ia tendo maior paciência, quase com cari-
nho; o bezerro palpitava, com seu calor infeliz, como criatura muito viva, 
sem embargo. A morte daquele bezerro seria uma coisa tristíssima. (ROSA, 
1988, p. 108). 

 

É a sensibilidade poética de Miguel para com a natureza, para com os bichos, 

para com os seres que estão em sua volta, sobretudo os mais deserdados, é a per-

manência de sua alma de criança, que o torna suscetível a vivenciar o múltiplo, o 

heterogêneo, o diverso, a evocar para si o eterno retorno da ciranda da vida, no que 

ela tem de diferente, de inédito, de intensivo, dado o espírito do viajor, do estrangei-

ro, dotado de múltiplos olhos, de múltiplos sentidos de preensão e apreensão do 

universo, multiplicidade essa associada, conforme o pensamento de Deleuze 

(2006a, p. 164) ao devir, ao eterno retorno: 

 

Com efeito, o desigual, o diferente é a verdadeira razão do eterno retorno. É 
porque nada é igual e nem o mesmo, que "isso" torna a voltar. Em outros 
termos, o eterno retorno se diz somente do devir, do múltiplo. Ele é a lei de 
um mundo sem ser, sem unidade, sem identidade. Longe de supor o uno ou 
o mesmo, ele constitui a única unidade do múltiplo enquanto tal, a única 
identidade do que difere: retornar é o único "ser" do devir. O eterno retorno 
é seletivo em pensamento, porque ele elimina os "semi-quereres"… desde 
que tu queiras, queira-o de tal maneira que tu dele também queiras o eterno 
retorno […]  

 

Segundo Santos (1978, p. 210), "é possível contar a estória de Miguel de um 

modo exemplar, iluminando-a com a força mítica de uma estória primordial," haja 

vista pontos de convergência existentes com o mito clássico de Narciso. De fato, na 

introdução de ambas as estórias, há a presença do elemento água, que atua como 

uma espécie de espelho para os heróis se mirarem a si próprios, em um processo 

de introversão, de autocontemplação. 

Não obstante a existência de alguma convergência, que remete este mito à 

estória de Miguel, há de considerarmos que se trata de algo remoto, uma vez que, 

do ponto de vista de Miguel, distintamente do lago de águas paradas em que Narci-

so se mirava, aquele tinha como espelho, ―perto duma funda grota-escondido muito 

lá embaixo, um riachinho, bem um fiapo, só, só, que fugia no arrepiado susto de por 

algum boi de um gole ser todo bebido, um riinho [...]‖ (ROSA, 1988, p. 91).  
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Diferentemente de Narciso, que se afogou nas águas do lago, ao se apaixo-

nar pela exuberância e beleza de sua própria imagem, Miguel tinha como espelho 

um riinho, um fiapo d‘água, que refletia um fiozinho de sua própria imagem, num 

processo de fluxo, de deslizamento, evocando sob uma perspectiva deleuziana, uma 

diferença peculiar, uma segunda origem ao mito, através da manifestação de uma 

espécie de narcisismo esgotado, ao avesso, que se fazia projetar através de sua 

própria ambivalência. Afinal, segundo a fala do próprio personagem sobre Maria da 

Glória, ―resguardava meus olhos dessa moça, durante horas me adiei dela, as deu-

sas ferem [...] as mulheres. Como delas Miguel mesmo reconhecia saber pouco.― 

(ROSA, 1988, p. 141). Por sua vez, em várias passagens da narrativa, Miguel revela 

essa ambivalência ante a indecisão de não saber se amava ou não, se queria casar 

ou não com Maria da Glória: ―eu teria receio de gostar de Maria da Glória. Ela é 

franca demais, vive demais, abertamente; é uma mulher que deve desnortear, por-

que ainda não tem segredos. E eu já gosto dela?‖ (ROSA, 1988, p. 96). 

A partir do significado do nome próprio, ligado à função do personagem na 

narrativa de Buriti, temos a seguinte questão então delineada por Machado (1976, p. 

135), como uma outra leitura, sobre o receio de Miguel em amar Maria da Glória, 

ante seu espírito desnorteante de franqueza e liberdade: 

 

Mas de que Miguel precisaria se defender em relação a ela? Todos os tre-
chos em que ela se apresenta como alguma forma de ameaça para ele, es-
se perigo surge na mente de Miguel por associação ao mundo de Miguilim, 
à lembrança de sua infância, principalmente de seu irmão Dito e da cachor-
rinha Cuca Pingo-de-Ouro. E o signo desse temor é justamente o nome da 
amada: ‗Assim que o coração relembra forte uma pessoa, é mais difícil tra-
zer sua imagem à memória dos olhos. Miguel deixava seu coração solto — 
e pensava em Maria da Glória: mas somente como um calor carinhoso. Daí, 
carecia de pensar o nome dela: Glória. Daí, tinha receio. Temesse?‘ 

 

Seguindo as pegadas do raciocínio de Machado (1976), o medo da repetição 

insinuado pelo narrador ―quando Miguel temia, seu medo da vida era o medo da re-

petição‖ (ROSA, 1988, p. 122), tinha a ver como uma possível associação feita no 

seu imaginário entre os nomes de Dito e Maria da Glória, uma vez que, na sua in-

fância, por ocasião da visita do doutor a Mutum, quando este lhe perguntou por Dito, 

Miguilim respondeu: "o Ditinho está em glória." (ROSA, 2010, p. 152). Daí, a associ-

ação do nome de Glória à morte de seu irmão, ao temor de que Maria da Glória co-

mo objeto de seu amor, viesse a morrer prematuramente como aconteceu com Diti-

nho, associação essa que, no entanto, sob a leitura da ambivalência de Miguel, ter-
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mina por dessexualizar a imagem de Maria da Glória, comparando-a a seu irmão 

morto, um objeto para sempre perdido. Através de uma outra leitura, Machado 

(1976, p. 136) tece as seguintes reflexões: 

  

O nome de Glória provoca temor em Miguel, medo de que tudo se repita, 
que o dizer seja o dito, o já dito, o Dito, de que a vida mais uma vez perca a 
batalha e, novamente, a morte roube quem ele ama — como já acontecera 
com a cachorrinha e o irmão. Mas essa lembrança só vem de seu Nome, 
não de sua pessoa, nova em sua vida, desligada de sua infância, não per-
tencente a seu passado. ‘Maria da Glória era a mulher que menos lembrava 
a minha mãe. Ela não me lembrava pessoa alguma‘. 

 

O medo da repetição em Miguel pode advir possivelmente da sabedoria an-

cestral a respeito do sentido mágico que se atribui ao nome, o caráter sagrado da 

nomeação, sobretudo quando esse nome pertence a um morto, cuja lembrança ad-

quire o estatuto de um mito com o passar do tempo. É o caso de Miguel que, ao 

pensar e/ou pronunciar o nome de Maria da Glória, evoca inconscientemente o no-

me de Dito, como se ambos os nomes fizessem parte de um mesmo plano da reali-

dade, envolvidos sob a aura da morte, do sofrimento, da dor ante a perda de um ser 

querido. Sob uma perspectiva metafísica e psicológica, Azoubel Neto faz as seguin-

tes considerações acerca da questão mítica do nome, contrapondo-se à visão de-

leuziana sobre o mito, ao enfatizá-lo como elemento do destino, como um desígnio 

determinista dos deuses, do desejo dos pais: 

 

O nome é o destino. Seja ele qual for, é um nome que revela e, ao mesmo 
tempo encobre a "verdade" de cada um e não é possível evocá-lo sem refe-
rir-se aos significados mais íntimos que ele encerra. Édipo tentar iludir o 
próprio nome — tudo em vão; jamais o conseguiria. O nome é o desígnio 
dos deuses (dos pais). Carrega em si o peso da tradição, dos acontecimen-
tos pretéritos, daqueles que um dia determinaram a essência de um ser. O 
poder do nome procede, sem dúvida, do sentido mágico da palavra; a sua 
pronúncia traz a presença do objeto (sujeito) ausente, ainda que este jamais 
possa estar presente. A palavra é o que está no lugar do ser. Não é propri-
amente o ser, mas constitui uma forma de representá-lo, substituindo fan-
tasmagoricamente. (AZOUBEL NETO, 1993, p. 205).  

 

Apesar do temor fantasmático, do receio de que tudo retorne à tristeza de Mi-

guilim, de que a morte venha lhe roubar Maria da Glória, assim como lhe roubou o 

irmão, Miguel vislumbra um retorno diferente, de que a vida se sobreponha à morte, 

de que o amor se sobreponha ao ódio, que a intensidade de sensações em alguns 

momentos despertada por Maria da Glória, vença todas as adversidades, inclusive 

as suas próprias dúvidas. "Nem sei se gosto de Maria da Glória, se um encantamen-
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to assim, mesmo crescente, quer dizer amor. Sei que desejaria parar, demorado, 

perto dela. Da alegria." (ROSA, 1988, p. 95). 

Insurgindo-se contra o medo, o poder aniquilante da dúvida, Miguel se atém 

às possibilidades do acaso, do imprevisto, e retorna a Buriti Bom para pedir em ca-

samento Maria da Glória. "Tremia uma luz, na Grumixã. Miguel freou, para o rapaz 

abrir a última porteira." (ROSA, 1988, p. 252). E é esse rapaz, sem nome, sem iden-

tidade, quem abre para Miguel a última porteira que o leva ao encontro de nhô Gual-

berto Gaspar, a quem Miguel pede notícias se "Maria da Glória ainda não arranjou 

noivado" (ROSA, 1988, p. 254), demandando, ao mesmo tempo, o seu assentimento 

ante a decisão tomada: "-Amanhã, vou, quero pedir a mão dela a iô Liodoro!" Desa-

fogou em um suspiro. Malmal via: nhô Gualberto se assustou? Escuro. Nhô Gualber-

to se ensisara." (ROSA, 1988, p. 255) 

Na verdade, é o personagem de nhô Gualberto Gaspar quem dá a senha de 

ingresso a Miguel para participar do mundo de Eros em torno de Maria da Glória, a 

bela filha de iô Liodoro, seu compadre. Na primeira viagem a Buriti Bom, antes de 

Miguel conhecê-la, é nhô Gual quem o desperta para a ideia de um casamento com 

ela, "ou fazendo afetuoso oferecimento: — "Essa é que é moça para se casar com 

um doutor… Nome dela é Maria-da-Glória…" (ROSA, 1988, p. 109). Paradoxalmen-

te, é o mesmo nhô Gual quem inicia sexualmente Maria da Glória, na condição de 

um substituto paterno, como uma forma de prepará-la para o exercício da sexualida-

de enquanto um processo de aprendizagem, de preparação para a vida. É a própria 

Maria da Glória quem fala assim para Lalinha: "o Gual se autorizou de mim […] Ago-

ra, meu bem, não sou virgem mais: sou mulher, como você." (ROSA, 1988, p. 248). 

É a dança contínua dos elementos, é o giro imprevisível dos acontecimentos, 

dos sucederes, são as linhas de fuga empreendidas ante o territorializado, o espera-

do, que torna a narrativa de Buriti uma espécie de encontro bélico, atrelado a um 

fazer e estar nômade, a um deslocamento de perspectivas completamente inespe-

radas, ao atirar para todos os lados, sugerindo o conceito deleuziano de máquina de 

guerra, "um fluxo de guerra absoluta que escoa de um polo ofensivo a um polo de-

fensivo e não é marcado senão por quanta (forças materiais e psíquicas que são 

como disponibilidades nominais de uma guerra)." (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p. 

97). É o que acontece com o desenrolar final da narrativa ante o encontro bélico en-

tre nhô Gualberto Gaspar e Miguel em torno do amor, da posse de Maria da Glória, 

cujo desfecho aponta, por sua vez, para um outro registro surpreendente, vindo de 
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nhô Gual, quando este em meio a "dor de homem" (ROSA, 1988, p. 255), renuncia a 

seu objeto de amor em favor de um outro, Miguel, para quem ele acha que Maria da 

Glória estaria naturalmente destinada: "Nhô Gualberto Gaspar então estendeu mão 

em apontando, foi e disse: - "O senhor vai, meu amigo. O senhor gosta dela, casa. 

Compadre iô Liodoro concede liberal, ele dá assentimento…" (ROSA, 1988, p. 256). 

Por sua vez, em conexão com sua multiplicidade e seus devires, com suas li-

nhas-entre que fazem a máquina de guerra enquanto criação literária, avulta-se es-

pecialmente em Buriti o eterno retorno da diferença, quando Miguel, após a noite 

passada em Grumixã, "desceu do pensamento" (ROSA, 1988, p. 258), enfrenta suas 

dúvidas, seus temores, e parte para Buriti Bom, sob o aconselhamento de nhô Gual-

berto Gaspar, para pedir Maria da Glória em casamento. Nesta nova cena, como 

uma espécie de outra dança, Miguel, movido por um estado de grandes intensida-

des, rodopia com seus devaneios eróticos ante a expectativa de que Maria da Glória 

o está esperando, a partir da idéia fantasiosa de um eterno retorno. E, segundo De-

leuze (2006a, p. 32), 

 

o que seria o eterno retorno, se esquecêssemos que ele é um movimento 
vertiginoso, dotado de uma força capaz de selecionar, capaz de expulsar 
assim como de criar, de destruir assim como de produzir, e não de fazer re-
tornar o mesmo em geral? 

 
No seu ato de partida para Buriti Bom, é um outro Miguel que surge, que ex-

pulsa momentaneamente suas dúvidas, seus receios, e cria dentro de si uma nova 

dança de sensações, uma confiança na vida, na potência da alegria, na capacidade 

regeneradora do amor: "Maria da Glória certamente o amava, aqueles belos braços, 

toda ela tão inesperada […]" (ROSA, 1988, p. 257).  

Sob essa potência da qual Miguel se sente tomado, ele capta a vibração, o 

frenesi da natureza, "o gado pastando sob as árvores, se esfregando nelas" (ROSA, 

1988, p. 258), como se isso fosse uma projeção de seu próprio corpo erogeinizado, 

a pulsar, a irradiar sensações as mais diversas, sob a égide de Eros, a potência da 

vida. Nesse momento, Miguel se reconhece em não fazer retornar o Mesmo, ao 

romper com o seu passado, projetando sua própria coragem no Buriti Grande, ante a 

exuberância e força vital irradiada por essa árvore totêmica. "- Vigia: que palmeira de 

coragem - ele apontou." (ROSA, 1988, p. 258). Sem nome, sem identidade, sem 

voz, o rapaz que acompanhava Miguel em sua viagem a Buriti Bom [...] "espiava, 

queria mais olhos." (ROSA, 1988, p. 258). 
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A despeito da excitação, da alegria com que Miguel se dirige à fazenda de 

Buriti Bom, a presença desse rapaz, de quem não se tem o mínimo registro de voz, 

de atitudes de ordem pessoal, traz ambiguidades a essa pretensa exaltação de ca-

sar com Maria da Glória. Afinal ao empreender uma viagem de retorno ao sertão de 

Buriti Bom, por que Miguel se faz acompanhado de um ser anônimo, de um estran-

geiro, para pedir a mão de Maria da Glória em casamento?  

Em uma das epígrafes de Plotino que abre o livro Noites do Sertão, há a refe-

rência à vida como se fosse uma dança, sintetizada na imagem do artista, do dan-

çador. Esta é a imagem que se pode pensar sobre Miguel, numa nova cena em Buri-

ti, ‗diante do dia‘: "Seu ato, é, pois, um ato de artista, comparável ao movimento do 

dançador; o dançador é a imagem desta vida, que procede com arte; a arte da dan-

ça dirige seus movimentos; a vida age semelhantemente com o vivente." (apud RO-

SA, 1988, p. 7). Enfim, como pensa Miguel, através dos movimentos internos e ex-

ternos de sua própria viagem pelo sertão de Buriti, "a vida não tem passado. Toda 

hora o barro se refaz. Deus ensina." (ROSA, 1988, p. 258). 

Esse pensamento expresso por Miguel no final da narrativa, remete a uma mi-

tologia judaico-cristã, tendo como ponto de intersecção a poesia e a religião, uma 

vez que a imagem do barro evoca o sentido de maleabilidade, de transformação, 

relacionado à citação bíblica de que ―pois tu és pó e em pó te hás de tornar.‖ (Gn 

3,21). Segundo, ainda, uma das passagens bíblicas, ―formou pois o Senhor Deus ao 

homem do limo da terra, e assoprou sobre o seu rosto um assopro de vida; e rece-

beu o homem alma e vida.‖ (Gn 2,19). Assim sendo, tudo o que diz respeito ao hu-

mano vem do pó e se transforma em pó, em barro, o que converge com o ponto de 

vista de Octavio Paz (1984, p. 80), em uma de suas reflexões sobre Os Filhos do 

Barro: 

 

As mitologias poéticas, sem excluir as dos poetas cristãos, envelhecem e 
se tornam pó, como as religiões e as filosofias. Cai a poesia e por isso po-
demos ler os vedas e as bíblias, não como escrituras religiosas, mas como 
textos poéticos [...] Ainda que as religiões sejam históricas e perecíveis, há 
em todas elas um gérmen não religioso e que perdura: a imaginação poéti-
ca. 

 

É a imaginação poética de Rosa que remete a questão mítica do barro como 

a origem religiosa do homem, a uma outra mitologia, correspondente à lenda judaica 

de que alguns rabinos detinham o poder de criar escravos humanos, os golens, insu-
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flando-lhes a vida com sopro da argila, cuja temática se deriva dos arquétipos que 

―se relacionam com o  desejo, que ocasionalmente se manifestam entre os místicos, 

de emular Deus como criador da vida‖ (KING, 2001, p. 99). 

Não é por mero acaso que o autor introduz na narrativa de Buriti, a presença 

de um rapaz como companheiro de viagem de Miguel, sem identidade, sem voz, 

sem nome, evocando uma condição de subalterno, similar a uma espécie de escra-

vo. Por sua vez, cabe a esse rapaz, a função de abrir a última porteira que dava 

acesso a Miguel à entrada na casa da fazenda de nhô Gualberto, de onde partiria no 

dia seguinte para Buriti Bom, e, no entanto, a despeito do seu silêncio, ―o rapaz es-

piava, queria mais olhos‖ (ROSA, 1988, p. 258).  

Em seu ensaio A Cabala, Borges fala sobre esse mito do Golem como uma 

das lendas mais curiosas dessa doutrina, remetendo à reflexão de que em cada um 

de nós, existe algo de divino: 

 

Este mundo, evidentemente, não pode ser obra de um Deus todo-poderoso 
e justo, mas depende de nós [...] a cabala ensinou a doutrina que os gregos 
chamariam apokatástasis, segundo a qual todas as criaturas, incluídos 
Caim e o Demônio, ao fim de longas transmigrações voltarão a se confundir 
com a divindade da qual uma vez emergiram. (BORGES, 1999, p. 310). 

 

Segundo a visão oriunda de uma releitura contemporânea do mito, podemos 

entrever em Buriti, a partir da lenda judaica sobre o Golem, a reeditação desse mito, 

ao criar de uma forma muito velada, muito sutil, como numa espécie de sopro, a 

presença anônima desse rapaz junto a Miguel, o que aponta para o fortalecimento 

das ambivalências em torno de seu real desejo de casar com Maria da Glória. 

Esse amálgama entre o profano e o divino, instaurado pelos ensinamentos da 

Cabala, presente nessa lenda judaica, insinua uma relação de trânsito, de travessia 

entre o mito, de natureza pagã, e o milagre, de natureza religiosa, cristã, o que re-

verbera na área das artes, da escrita de Guimarães Rosa, através de um cristianis-

mo sem Deus e de um paganismo cristão. Afinal, eis o mito em buriti: ―ao milagre 

não se grita, diante‖, expressando a fusão, o hibridismo que desliza na narrativa en-

tre a religião e o mito, entre o sagrado e o profano, entre o cristão e o pagão, entre 

Deus e o Diabo, na perspectiva das fissuras, das ambiguidades que perpassam o 

humano em todas as suas manifestações.     
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4 O SERTÃO ROSIANO COMO SIGNO DE INFINDÁVEIS MISTÉRIOS: "SERTÃO, 

ESTES SEUS VAZIOS" 

 

4.1 O SERTÃO É O OUTRO 

 

Sabiam coisas demais, do tempo, dos bichos, de 
feitiços, das pessoas, das plantas – assim era o 
sertão. Davam-lhe medo. 

Guimarães Rosa 

 

Insurgindo-se contra o conhecido, o visível, o esperado, o dito, eis que surge 

o sertão enquanto uma dimensão do ser, do humano, do ser-tão, que na linguagem 

de Guimarães Rosa transcende a questão geográfica, do lugar, e se avulta como 

uma forma de pensamento, de ser e estar no mundo, e que se traduz através do que 

não se conhece, do que não se vê, do que não se espera, do que não se diz: "Ser-

tão […] o senhor querendo procurar, nunca não encontra. De repente […] quando a 

gente não espera, o sertão vem." (ROSA, 1994, p. 397).  

Em Buriti, assim como em toda obra ficcional rosiana, o sertão figura como a 

instância do outro, do duplo, evocador de mistérios, de sombras, de trevas, de ras-

tros, impregnando-se, por conseguinte, de sensações de medo, de desamparo, de 

vertigens ante o que não se consegue decifrar pela via da razão, do territorializado, 

inscrito na ordem convencional do pensamento. Reportando-se às reminiscências de 

sua infância em Mutum, como MIguilim, Miguel entra em contato com a dimensão 

infernal do sertão, visto que, conforme o emergir de suas sensações, conectando o 

presente e o passado, "caminhando, no vau da noite, se chega até na beira do Infer-

no. As pessoas grandes tinham de repente ódio umas das outras. Era preciso rezar 

o tempo todo, para que nada não sucedesse." (ROSA, 1988, p. 125).  

Faz-se visível, no decorrer da narrativa, a associação entre a dimensão outra 

do sertão com o diabólico, o infernal, o demoníaco, o lado perverso do homem, se 

sobrepondo à visão paradisíaca da natureza como o locus do bem, do amor, da paz. 

Nas reminiscências de Miguel, retroativas a sua infância, "o mato do Mutum é um 

enorme mundo preto, que nasce dos buracões e sobe a serra. O guará-lobo trota a 

vago no campo. As pessoas mais velhas são inimigas dos meninos." (ROSA, 1988, 

p. 124). 
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Segundo Bolle, a escrita de Guimarães Rosa projeta esteticamente o topos 

labiríntico do sertão, ao adentrar na dimensão desconhecida, errante, na ambivalên-

cia do humano enquanto manifestação de uma paisagem que não tem formas, limi-

tes, fronteiras, em que tudo é e não é, fazendo entrever o sentido do infinito, do 

eterno: 

 

Ao escrever como o Sertão, de modo não-linear, não-sequencial, mas de 
forma associativa e transitória, ele construiu como vimos, uma rede de re-
des temáticas, um hipertexto – que, significativamente, se encerra (encer-
ra?) com o signo do infinito. A errância do protagonista e a organização labi-
ríntica do saber por parte do narrador são viagens através de um espaço 
enciclopédico, o Grande Sertão: Brasil, por meio de trilhas ou links, que são 
as unidades de conexão do hipertexto. (BOLLE, 2004, p. 88). 

 

Transportando esse mistério do sertão para a escrita rosiana, é interessante 

destacarmos que, tal como em Grande sertão: veredas, considerando as devidas 

diferenças, vemos também em Buriti, uma escrita rizomática, não linear, polifônica, 

a-centrada, suscitadora de múltiplas entradas e saídas. Ao escrever de uma forma 

labiríntica, a demandar muitas travessias, podemos dizer que a escrita rosiana se 

delineia como um devir, como um ato de feitiçaria. Guimarães Rosa, o escritor, como 

diriam Deleuze e Guattari (2012a, p. 22), compõe-se como um feiticeiro que vivencia 

o sentimento de uma natureza desconhecida, o afecto, cujo sentimento "é a efetua-

ção de uma potência de matilha que subleva e faz vacilar o eu.‖  

Ao adentrar nos meandros tortuosos do sertão, Guimarães Rosa assume uma 

escrita essencialmente errante, a linguagem-sertão, cuja fala, podemos associar ao 

que coloca Blanchot (2011, p. 47): ―assemelha-se ao eco, quando o eco não diz 

apenas em voz alta o que é primeiramente murmurado, mas confunde-se com a 

imensidade sussurrante […]‖, algo equivalente ao amontoo de sons que conforma o 

ser-tão, ―o corpo de noturno rumor.‖ (ROSA, 1988, p. 92). Por sua vez, na perspecti-

va escatalógica de Eliade (1969, p. 68), como ‗fim do mundo‘, o sertão simboliza a 

regressão ao caos, a uma espécie de ―massa confusa primordial‖, de caráter amea-

çador e demoníaco. 

Assemelhando-se, de certa forma, à narrativa de Grande sertão: veredas, Bu-

riti se entretece especialmente através das reminiscências de Miguel – Miguilim, na 

condição de um viajor, em errância pelo sertão, e cujas lembranças passeiam labi-

rinticamente, sem início nem fim, conjugando rizomaticamente o presente, o passa-

do e o futuro como uma grande rede, em que tudo cabe, desde o lado mais prazero-
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so do homem, até o lado mais diabólico, mais perverso, o outro, o ser-tão, em suas 

paragens mais recônditas, mais desconhecidas, mais infernais: 

 

As pessoas mais velhas são inimigas dos meninos. Soltam e estumam ca-
chorros, para irem matar os bichinhos assustados — o tatu que se agarra 
no chão dando guinchos suplicantes, os macacos que fazem artes, o coelho 
que mesmo até quando dorme todo-tempo sonha que está sendo persegui-
do. O tatu levanta as mãozinhas cruzadas, ele não sabe — e os cachorros 
estão rasgando o sangue dele, e ele pega a sororocar […] Todo choro su-
plicando por socorro é feito para Nossa Senhora, como quem diz a Salve 
Rainha. Tem uma Nossa Senhora velhinha […] No Buriti Bom, ali as pesso-
as se guardavam. Na saudade, Glorinha estava sempre com os cabelos es-
voaçantes; ou prometendo os belos braços, à luz dos lampiões e da lampa-
rina, na sala de jantar. (ROSA, 1988, p. 124-125). 

 

À maneira de um rizoma, Buriti se evidencia enquanto um tecido textual que 

congrega uma rede heterogênea de múltiplos fragmentos, de múltiplos sentidos, os-

cilando entre o visível e o invisível, entre o corpo e o espírito, entre a matéria e o es-

pectro, de onde irrompe o sertão como um "corpo de noturno rumor" (ROSA, 1988,  

p. 92), carregado de rumores e silêncios, e cujos habitantes "como se de entes da 

floresta, só entrevistos quando tocados por estranhas fomes, subitamente desencan-

tados, à pressa se profanando." (ROSA, 1988, p. 237).  

Tal como os duendes, os seres mágicos da floresta, os habitantes do sertão 

se inscrevem nessa ordem de travessia, de um constante vir a ser, em que o real e o 

imaginário se entrecruzam numa relação de (im)permanente devir, em que, inespe-

radamente, determinadas verdades surgem em meio ao caos, ao deserto inóspito do 

sertão, como mistérios indecifráveis à lógica costumeira em torno da humana condi-

ção: "A qualquer hora, não se respirava a ânsia de que um desabar de mistérios po-

dia de repente acontecer, e a gente despertar, no meio, terrível, de uma verdade?" 

(ROSA, 1988, p. 195). E é essa verdade, que sempre emana do outro, do que se 

encontra supostamente à margem, do outro lado, a despeito de sua proximidade, de 

sua vizinhança, tal como o sertão, que se nos afigura como uma realidade fantasmá-

tica, diabólica, muito embora nos esteja tão próxima, tão presente em nós mesmos, 

o ser-tão: "Dentro e fora de si, o sertão é um vazio enorme e incompreensível do 

qual só posso conhecer algumas veredas." (STARLING, 2011, p. 70). 

Ressaltando esse processo de metamorfose associado à natureza do sertão, 

vemos na narrativa de Buriti, a transformação que se deu no casarão de Buriti Bom 

após a chegada imprevista de Miguel, cuja permanência de três dias potencializa 

uma série de mudanças nos habitantes de um lugar até então visto como ―[...] um 
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belo poço parado. Ali nada podia acontecer, a não ser a lenda.‖ (ROSA, 1988, 

p.140). Por outro lado, a personagem de Lalinha, moça vinda da cidade, como que 

prepara o ambiente de Buriti Bom para a chegada intempestiva de Miguel, cuja pas-

sagem provoca uma espécie de revolução na percepção do tempo, nos costumes, 

nas leis que regem o sertão. Potencializa, sobretudo em Maria da Glória, ante a 

perspectiva de um casamento com aquele, o florescimento sexual, o que faz revesti-

la de uma grande intensidade erótica, fazendo surgir um outro, um duplo, pois ao 

lado da donzela virginal, irrompe uma mulher que resolve se iniciar sexualmente 

com o compadre de seu pai, nhô Gual, abstendo-se então de esperar pelo retorno 

de Miguel: ―Que me importa?! Eu não quero casar. Sei que Miguel não vai vir mais… 

Antes, então, o Gual, pronto à mão, e que é amigo nosso, quase pessoa de casa...‖ 

(ROSA, 1988, p. 249). 

Por sua vez, Lalinha, na condição de um dos personagens principais da nar-

rativa, ao adentrar no labirinto do sertão, assume múltiplos outros, que desliza entre 

vários papéis, portando múltiplas máscaras, desde quando acontece seu primeiro 

encontro com seu sogro, iô Liodoro, momento em que ela resolve, abruptamente, 

assumir a condição de mascarada: ―Sim, tinha que ser como uma mascarada. Ele ia 

ver. Gostaria de aparar-lhe o olhar atônito, seu pasmo de bárbaro. Ao mesmo tem-

po, provava-o.‖ (ROSA, 1988, p. 157). 

Projetando essa multiplicidade deslizante de papéis que acontece na traves-

sia de personagens como Lalinha e Maria da Glória para a teoria deleuziana, perce-

bemos que as metamorfoses então operantes têm a ver com um tornar-se outro, e, 

por conseguinte, com o conceito de devir, já que um devir é um tornar-se, é uma va-

riação de relações, é puro ato de transformar-se. É algo como a passagem comple-

tamente imprevisível de Glória enquanto uma donzela virginal para uma mulher se-

xuada e cuja iniciação sexual ter se dado com um ser considerado vil, abjeto, sórdi-

do, na percepção de Lalinha como narradora: ―Fosse mentira, por tudo, por Deus, 

fosse uma mentira! […] O irreparável! E aquele sujeito! Um alarve, um parvo… Gló-

ria, tão linda, e aquele homem se atrevera…‖ (ROSA, 1988, p. 249).  

Na percepção de Deleuze e Guattari (2012a, p. 67), os devires são imprevisí-

veis, não envolvem uma lógica pré-formada, é da ordem do puro acontecimento, 

próximo aquilo ―que estamos em via de nos tornarmos e através das quais nos tor-

namos. É nesse sentido que o devir é o processo do desejo.‖ 
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Falando sobre o devir enquanto o sertão e sua travessia, fabulado por Guima-

rães Rosa, este se dá, sobretudo, na forma de uma viagem empreendida pela maio-

ria de seus personagens junto à paisagem do sertão, e cuja cartografia se transfor-

ma numa espécie de viagem interna, que se abre para um outro horizonte, para uma 

outra visão do humano, o ser-tão, dimensão essa que abriga uma alteridade, uma 

outra forma de ser, em geral desconhecida, e, por conseguinte, frequentemente as-

sociada a uma forma diabólica, satânica, uma potência vista como da ordem do mal. 

É o caso da seguinte experiência manifesta por Riobaldo, em suas andanças, quan-

do ele associa o sertão ao satanás, satanão, à experiência do mal, e porque não 

dizer, a um suposto ser-tão, o lado diabólico, o outro lado do homem: 

 

Ter medo nenhum. Não tive! Não tivesse, e tudo se desmanchava delicado, 
para distante de mim, pelo meu vencer: ilhas em águas claras… Conheci. 
Enchi minha história. Até que, nisso, alguém se riu de mim, como que escu-
tei. O que era um riso escondido, tão exato em mim, como o meu mesmo, 
atabafado. Donde desconfiei. Não pensei no que não queria pensar; e certi-
fiquei que isso era ideia falsa próxima; e, então, eu ia denunciar nome, dar a 
cita:… Satanão! Sujo… e dele disse somentes-s… Sertão… Sertão… (RO-
SA, 1994, p. 607). 

 

Esse lado diabólico, ‗Satanão‘, ser-tão do homem, encontra-se projetado em 

Buriti através das lembranças de Miguel, remetentes a Miguilim, a sua infância no 

sertão de Mutum, em que os homens matavam impiedosamente os tatus, tamandu-

ás, revelando seu lado facínora, seu mal radical, sua outra face, completamente an-

tagônica à dimensão espiritual atribuída ao homem como suposto ser superior na 

escala filogenética da natureza: assim, lembra Miguel-Miguilim:  

 

Os homens, pé-ante-pé, indo a peitavento, cercaram o casal de tamanduás, 
encantoados contra o barranco, o casal de tamanduás estava dormindo. Os 
homens empurraram com a vara de ferrão, com pancada brutal, o tamanduá 
que se acordava. […] O outro também, a fêmea. No esgueirar as compridas 
cabeças, para escapar, eles semelhavam tontos, pedintes, sem mossa de 
malícia, como fossem receber alguma comida à mão. Era de pôr piedade. 
Os homens mataram, com foiçadas e tiros, raivavam. Os tamanduás se 
abraçavam, em sangues, para morrer [...] (ROSA, 1988, p. 124-125).  

 

Na condição de uma leitura do sertão enquanto deserto, enquanto vazio, o 

deserto e suas repetições, como instância mortífera, o outro lado do sertão, temos a 

personagem de Maria Behu, a flor murcha, sem vida, aquela que não floriu, pois, 

segundo a visão de Miguel, "Maria Behu murchara apenas antes de florir, não con-

seguira formar uma beleza que lhe era destinada." (ROSA, 1988, p. 135). Distinta-
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mente de Maria da Glória, "cadeiruda e seiuda, com olhos brilhantes e pele boa e 

pernas grossas — como as mulheres bonitas no sertão tinham de ser" (ROSA, 1988, 

p. 152), Maria Behu representava o oposto da irmã, destituída de qualquer atrativo, 

"desditosa, magra, Maria Behu, parecendo uma velha." (ROSA, 1988, p. 94). Como 

um contraponto à beleza, à alegria solar de Maria da Glória, ao sertão palpitante, em 

estado de vertigem, de encantamento, suscetível de mudanças, de transformação, 

Maria Behu representava a feição monótona do sertão, a repetição de suas tradi-

ções, de seu ethos, o culto místico da religiosidade através de rezas contínuas, su-

cessivas, como uma forma de arcar penitências por todos os habitantes do Buriti 

Bom: "Parecia justo. Ela — a feia, sem nenhum singelo atrativo — era a que se ves-

tia sempre de escuro. […] Seu olhar envelhecia as coisas. (ROSA, 1988, p. 178, p. 

215). 

Em carta endereçada a Bizzari, seu tradutor italiano, (10. XII. 63), Guimarães 

Rosa tece especulações sobre a associação entre Maria Behu e a Morma, entidade 

fantasmática, evocadora da morte, "o duende de uma mulher, desconhecida, dela 

não sabia o nome" (ROSA, 1988, p. 100), de quem Chefe Zequiel sentia um grande 

pavor, expresso através do delírio de ser por ela estrangulado no deserto das noites 

do sertão de Buriti: 

 

‗É uma pessoa alejada, que estão fazendo‘. (Provavelmente, a Môrma, é um 
ser formado por exalações anímicas ou projeções das pessoas que dor-
mem. E forma-se larvar, como embrião demoníaco, defeituosa… (Lembra-
se de Maria Behu, principalmente. Da aversão que o Chefe não pode deixar 
de sentir por ela, apesar de ser a mais bondosa para com ele. Mas a Behu 
tem seus recalques. Quando Maria Behu morre, mais tarde, terá sido só por 
acaso que na mesma ocasião o Chefe se viu curado?) (ROSA, 2003a, p. 
107). 

 

Associando o som triste do nome de Behu com outros sons de peso lúgubre, 

soturno, na narrativa de Buriti, Machado (1976) levanta algumas reflexões sobre a 

ideia de Maria Behu encarnar o fantasma da Morma, em vista de sua natureza som-

bria, triste, como ser dos escuros, da noite, equiparada a um bicho do brejo: "Maria 

Behu reza, quase todo o tempo. Agora mesmo, de certo está rezando, recolhida no 

quarto. Bicho do brejo…" (ROSA, 1988, p. 94). Em meio a sua aparência linear, de 

beata confessa, defensora de um ideal de pureza do sertão, ela se avulta como um 

ser pertencente a um outro espaço, o sertão da noite, projetado através do Brejão-

do-Umbigo, caracterizado como um lugar mortífero, caótico, portador de "ócio e ví-
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cio" (ROSA, 1988, p. 225), em estado de proximidade, de vizinhança com outros 

seres então viventes no regime noturno do sertão, enquanto uma instância que evo-

ca o caráter diabólico, terrorífico, o amontoo confuso dos sons, sobre os quais o 

Chefe Zequiel tentava decifrar o mistério, "o supro da inimiga, que morcegava mais 

perto que havia." (ROSA, 1988, p. 215). Segundo Machado (1976, p. 132), 

 

com seu ouvido capaz de perceber que ‗o mato aeiouava‘ e sua percepção 
capaz de ‗separar sons de seu amontoo contínuo‘, o Chefe Zequiel já ouvira 
no meio dos barulhos da Noite o nome da desconhecida, um Nome formado 
de – u –, como tantos outros que enchiam suas noite de insônia: 
Custoso de se conhecer, no som em sons: 
‗Tu-tu… tut…‘  
‗O ururar do urú‘  
‗Tssùuu…‘  
‗Lobo dá um grito feio: - Uôuhh!…‘ 
‗A fêmea grita responde: - Uaáh! Uáh! Eles têm dor-de-lua.‘ 
‗O seriado túi-túi dos paturis e maçaricos‘ 
‗O zuzo das asas […] dos morcegos‘ 

 

No imaginário do Chefe, provavelmente ele associa o –u- contido no nome 

Behu com outros sons semelhantes, provindos da noite fantasmática, terrorífica, e 

cuja figura de Maria Behu de aparência "tisna, encorujada" (ROSA, 1988, p. 102), 

fazia evocar, por uma lógica de contiguidade, a imagem de um fantasma, de caráter 

satânico, uma mulher desconhecida que lhe vinha atormentar todas as noites, ―a 

morma. Mulher que pariu uma coruja […] — Ih … O úú, o ùú, enchemenche, aven-

tesmas…" (ROSA, 1988, p. 149, grifo do autor). Não obstante Maria Behu ser a pes-

soa de Buriti Bom que mais se preocupava com ele, devotando-lhe uma proteção 

maternal, o Chefe Zequiel se esquivava de sua presença, nutrindo uma espécie de 

medo, de temor, não conseguindo entrar em seu quarto quando ela estava enferma, 

à beira da morte: "Maria Behu pediu para vê-lo, trouxeram-no até ao começo do cor-

redor. Mas não quis, por lei nenhuma, aproximar-se do quarto. Gemia, se debatia, 

pegava a tremer." (ROSA, 1988, p. 228). 

A despeito da pretensa santidade de que se revestia a figura de Maria Behu, 

vivendo sempre a rezar por todos de Buriti Bom, segundo Machado (1976, p. 130), 

ela "é uma beata feita apenas de beatice, sem marcas de beatitude, sem felicidade, 

sem alegria." Daí que, enquanto alguns personagens, a exemplo de Maria da Glória, 

via Maria Behu como uma santa, "oração de Behu, vale muito" (ROSA, 1988, p. 

112), nhô Gualberto Gaspar a via como um ser maligno, "uma demitidazinha, por 

quem Deus não olhou." (ROSA, 1988, p. 112). Contrapondo a beleza e alegria de 
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Maria da Glória à fealdade e tristeza de Maria Behu, nhô Gualberto refletia em torno 

do bem e do mal, do belo e do feio, a partir da seguinte questão: 

 

Seria que Maria Behu era triste e maligna por motivo de ser feia, e Maria da 
Glória, ganhava essa alegria aprazível por causa de tanta beleza?Ou era o 
contrário, então: que uma tinha crescido com todos os encantos, por já pos-
suir a alma da alegria dentro de si; e a outra, guardando semente do triste e 
ruim, de em desde pequena, veio murchando e sendo por fora escura e se-
ca, feito uma fruta ressolada? (ROSA, 1988, p. 102). 

 

Em vista da heterogeneidade de vozes em torno da personagem de Maria 

Behu, sua imagem transita ambivalentemente entre a ideia do bem e do mal, entre o 

divino e o diabólico, fazendo-se suscetível de opiniões e pontos de vista antagôni-

cos,o que lhe conferia um caráter fantasmático, sinuoso, carregado de mistérios, em 

que conviviam o ser e o não ser, o mesmo e o outro, o certo e o incerto, o é e o não 

é, o dito e o não dito: 

 

Nem ativos nem passivos, nem internos nem externos, nem imaginários 
nem reais, os fantasmas têm realmente a impossibilidade e a idealidade do 
acontecimento. Diante desta impossibilidade, eles nos inspiram uma espera 
insuportável, à espera daquilo que vai resultar, daquilo que já se acha em 
vias e não acaba mais de resultar. E de que nos fala a psicanálise com a 
grande trindade, assassínio-incesto, castração, devoração – estripamento – 
senão de acontecimentos puros? (DELEUZE, 1974, p. 218). 

 

Essa espera insuportável ante a impossibilidade e a idealidade do fantasma, 

segundo Deleuze (1974), podemos dizer que acontece todas as noites com o Chefe 

Zequiel, tomado pelo pensamento delirante de que a qualquer hora, inesperadamen-

te, uma figura de mulher, feito duende, vai surgir para o devorar, estripar, e sobre a 

qual ele não detém a menor defesa, a menor proteção, dado o seu estado fluido, 

vaporoso, sem formas, envolto por silêncios e barulhos que nunca se ouviu: "Evém, 

vem: é a coisa. A morma. Mulher que pariu uma coruja. Cachorro desperta e renova 

latido de outro cachorro longe, eles levam notícia errada a uma distância enorme. 

Homem quiser dormir, é como ter vertigem." (ROSA, 1988, p. 149). 

No meio desses delírios, em "horas almas" (ROSA, 1988, p. 149), no vazio da 

noite, é que surge a hipótese desse duende de mulher se projetar até a mente aluci-

nada do Chefe como Maria Behu, projeção essa da qual ele não tem a menor cons-

ciência, visto que funciona como uma espécie de receptáculo de todos os sons, de 

todas as pulsações vindas da noite. Nessas horas, tudo assume feição de miragens, 
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entremeadas por uma diversidade de vozes, de sopros, de silêncios, de barulhos, 

que evocam fantasmas, tal como um simulacro, o outro, o devir, o que está por vir, 

pois, segundo o Chefe, "o pior, é que todo dia tem sua noite, todo dia." (ROSA, 

1988, p. 149). Daí, a espera insuportável do Chefe de que a Morma, de que o fan-

tasma de uma mulher, quem sabe a Maria Behu, possa surgir intempestivamente a 

qualquer hora da noite, pois, a Morma, "ela vem, toda noite, eh, virada no poroso. 

Não sei quem é que ela está caçando." (ROSA, 1988, p. 150). Através dos ouvidos 

de Chefe Zequiel, surge o outro lado do sertão, da natureza, em sua dimensão esca-

tológica, abismal, povoada de fantasmas, de seres abjetos, "bichos de todos os ma-

lignos formatos." (ROSA, 1988, p. 150). 

Falando sobre a visão do homem do sertão, na perspectiva de uma reinter-

pretação do perdido jardim do Éden bíblico, Sousa (2003, p. 110) elabora as seguin-

tes relações entre o sublime esperado e cristão e uma outra experiência em que a 

sublimidade desce das alturas e mistura-se com aspectos escatalógicos: 

 

Quando a noite vem, a beleza desses "jardins", ganha um novo brilho. En-
tão, a experiência estética do narrador rosiano realiza-se, no corpo em ver-
tigem, como uma experiência do sublime. Nessa estética da natureza, en-
tram o feio, o repulsivo, o abjeto, o disforme, desarmonioso. Coexistem com 
o belo, o harmonioso, agradável e aprazível. Disso surge um efeito de per-
formatividade, produzido pela necessidade de se reaprender o caráter sim-
bólico que se imprime na natureza, por dar a perceber uma sublimidade que 
não é particular à beleza. É provocante. E frequentemente escatológico. 

 

Sob o ponto de vista deleuziano, podemos ver o aspecto escatológico do ser-

tão como um acontecimento atravessado por relações de compatibilidade e incom-

patibilidade, em que coexistem o lado sublime e paradisíaco ao lado do sertão povo-

ado de miragens aterrorizantes, cujo protótipo se faz anunciar através da ambigui-

dade de Maria Behu, a quem o Chefe devotava um grande respeito e, ao mesmo 

tempo, um grande temor. Em Buriti, assim como em toda a obra ficcional de Rosa, 

vemos esse trânsito contínuo entre o bem o mal, como algo próprio da humanidade, 

do que é humano, e cuja travessia se faz simbolizar através do sertão como imagem 

existencial da vida e da morte, plena de incompatibilidades, de dissensões, de fissu-

ras: "Nesse espaço, belo e absurdo, os paradoxos e pares antagônicos convivem: 

bem e mal, desejo e repulsa, dor e prazer, passado e presente, carne e espírito." 

(STARLING, 2011, p. 69). Tal percepção se faz evocada por Riobaldo, ao falar para 

seu interlocutor: "Sertão não é malino nem caridoso, mano oh mano!: - ...Ele tira ou 
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dá, ou agrada ou amarga, ao senhor, conforme o senhor mesmo." (ROSA, 1994, p. 

537). 

Vista a questão no sentido deleuziano, tal indiscernibilidade faz com que a vi-

da apresente um acontecimento que seja próprio, intrínseco à própria humanidade, 

apesar de todas as contradições existentes, e que seja permeado por fissuras, apre-

sentando todos os tons possíveis, mas não através de relações de causa e efeito, 

mas relações de correspondências não causais, formando uma rede de ressonân-

cias, de ecos, uma quase causalidade expressiva, não uma causalidade necessitan-

te: 

 

Mas o sentido expresso como acontecimento é de uma outra natureza, de 
que emana do não-senso comum da instância paradoxal sempre deslocada, 
do centro excêntrico eternamente descentrado, puro signo cuja coerência 
exclui somente, mas supremamente, a coerência do eu, do mundo e a de 
Deus. Esta quase-causa, este não-senso de superfície que percorre o di-
vergente como tal, este ponto aleatório que circula através das singularida-
des que as emite como pré-individuais e impessoais, não deixa subsistir, 
não suporta que subsista Deus como individualidade originária nem o eu 
como Pessoa, nenhum mundo como elemento do eu e produto de Deus. A 
divergência das séries afirmadas para um "caosmos‖, e não mais um mun-
do, o ponto aleatório que os percorre forma um contra-eu e não mais um eu; 
a disjunção posta como síntese troca seu princípio teológico contra um prin-
cípio diabólico. Este centro descentrado é que traça entre as séries e para 
todas as disjunções a impiedosa linha reta do aion, isto é, a distância em 
que se alinham os despojos do eu, do mundo e de Deus: grande Cânon do 
mundo, fenda do eu, desmembramento divino. (DELEUZE, 1974, p. 182). 

 

Ao adentrar no ‗caosmos‘, neste centro descentrado do sertão, Miguel recupe-

ra, na dimensão de um acontecimento, as lembranças de sua infância, recalcadas 

pela sua formação no meio urbano, e volta a se sentir como habitante desse mundo 

longínquo, o qual lhe parecia esquecido, mas cujos vestígios assomavam a sua 

mente através dos sons noturnos que vinham da natureza, fazendo-lhe evocar, so-

bretudo, os cantos dos pássaros ouvidos quando criança, no sertão do Mutum: "E 

esse bicho-do-brejo, que dá o outro som, que ranhe? É o socó." — "Você reparou, 

Maria da Glória? Socó ou o socó-boi? Ele vigia é de noite, revoa para ir pegar piabas 

nas lagoas…" (ROSA, 1988, p. 98-99).  

É o sertão rememorado através dos vazios, do que foi recalcado, que o faz 

emergir como uma instância poética, em que o sonho, a fantasia se mesclam ao 

exercício da autoreflexão, provocando uma forma de pensamento caracterizada por 

um olhar oblíquo, labiríntico, um alto grau de reflexividade e fragmentação, pois, pa-

ra o narrador rosiano, "contar é muito, muito dificultoso" (ROSA, 1994, p. 201), ele 
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tem que se arriscar a "contar o que não sabe" (ROSA, 1994, p. 245), expressando 

poeticamente "esse transitar pelo desconhecido através da errância pelo sertão." 

(BOLLE, 2004, p. 83). Conforme Sousa, penetrar o sertão exige autoreflexão, daí 

que, se urde, muitas vezes, uma lentidão como a de um sertanejo, a céu aberto, a 

mascar um fumo: 

 

Recolhido no interior do corpo do pensamento de Rosa, este se faz reme-
morante. Os sertões de seu pensamento são uma habitação poética, em-
purrada brutalmente para o esquecimento, numa civilização moderna cuja 
lógica calculante e pragmática visa apenas aos sucessos mundanos e em 
que as experiências de vastidão configuradas nos terrenos baldios, cada 
vez mais raros, e os de anonimato fazem com que o homem urbano sinta-
se sonolento, morto-vivo. (SOUSA, 2003, p. 68). 

 

É essa sensação de morto-vivo do ser urbano ante o deserto, o baldio, que 

ativa em Lalinha um série de autoreflexões sobre o sertão, sobre a vida e a morte, 

sobre a beleza inútil das mulheres naquelas paragens longínquas, em que o tempo 

perde suas referências de cronos, "às horas, se deixava numa indiferença de peda-

ço de coisa" (ROSA, 1988, p. 180), em que o ócio se desdobra indefinidamente em 

meio a uma sensação de vazio, do nada, de uma grande solidão. "A gorda comida 

roceira, os doces açucarados, e aquele contínuo lazer sem limite, assustavam-na — 

que assim ia engordar, desfigurar-se dadamente, como se se condenasse a um irre-

parável aleijão." (ROSA, 1988, p. 180). 

É o sertão visto como um outro espaço, na condição de um lugar que está fo-

ra de todos os lugares, e apesar de conter uma dimensão real, se coloca como ab-

solutamente diferente, conjugando em si o material e o etéreo, o finito e o infinito, o 

corpo e o espírito, o eterno e o efêmero, o pleno e o vazio. "Sendo ao mesmo tempo 

falta e vazio permanentes, ‗ele está em toda parte‘, como planos de areia cheios de 

nada." (STARLING, 2011, p. 69). Não é em vão que o sertão de Buriti é denominado 

como um "corpo de noturno rumor" (ROSA, 1988, p. 92), pleno de sensações, de 

vibrações as mais diversas, percorrendo seu tecido liso, ali onde não se é marcado 

como gado, que funciona como uma espécie de espelho deformante, a projetar o 

insólito, o ainda não percebido. Invocando o pensamento de Foucault, podemos vis-

lumbrar o sertão como um espelho, uma experiência mista que transita entre a uto-

pia e a heterotopia, entre o irreal e o real: 
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O espelho, afinal é uma utopia, pois é um lugar sem lugar. No espelho, eu 
me vejo lá onde não estou, em um espaço irreal que se abre virtualmente 
através da superfície, eu estou lá longe, lá onde não estou, uma espécie de 
sombra que me dá a mim mesmo minha própria visibilidade, que me permite 
olhar lá onde estou ausente: utopia do espelho. Mas é igualmente uma he-
terotopia, na medida em que o espelho existe realmente, e que tem, no lu-
gar que ocupo, uma espécie de efeito retroativo: é a partir do espelho que 
me descubro ausente no lugar em que estou porque eu me vejo lá longe 
[…] O espelho funciona como uma heterotopia no sentido em que ele torna 
esse lugar que ocupo, no momento em que me olho no espelho, ao mesmo 
tempo absolutamente real, em relação com todo o espaço que o envolve, e 
absolutamente irreal, já que ela é obrigada, para ser percebida, a passar por 
aquele ponto virtual que está lá longe. (FOUCAULT, 2013, p. 418). 

 

É o sertão enquanto espelho, no qual se reflete Lalinha junto a si mesma e ao 

mundo, se percebendo ora como uma pessoa má, "é horrível! sou um monstro, sou 

imunda…" (ROSA, 1988, p. 182), ora como uma pessoa boa "no fundo, sou boa…" 

(ROSA, 1988, p. 183), e cuja passagem de um polo a outro se faz transitar através 

de um movimento simultâneo entre o consciente e o inconsciente, como se articula-

dos através de uma tênue membrana: "Apartar-se de coisas ainda não separadas, e 

como frias doenças – a face de seu pensamento se fazia tênue, transparente, como 

se ela divisasse: malmoveu-se uma grande forma." (ROSA, 1988, p. 183). 

É o sertão enquanto uma potência de sensações, atravessado pelo vertigino-

so, pelo fantasmático, pelo alucinatório, que se apresenta para Lalinha, especial-

mente à noite, em meio aos desvãos, aos escuros, como se fosse um barco a mo-

ver-se em águas revoltas e sobre o qual ela não tinha o menor controle, ante a força 

das ideias que lhe assomavam à consciência, provindas de uma outra dimensão, 

que lhe era desconhecida, ignorada, inconsciente, reverberando numa sensação de 

estranheza, como se à noite, "o Buriti Bom todo se balançasse feito um malpreso 

barco, prestes a desamarrar-se, um fio o impedia." (ROSA, 1988, p. 237). É o outro 

percebido por Lalinha, enquanto depositário dos desejos mais viscerais do ser, em 

vista de que no vazio do sertão, o ser humano se percebe em toda sua intensidade, 

pois não existem elementos de mediação na malha da desconcertante imensidão da 

paisagem sertaneja, configurada, conforme Sousa (2003, p. 69) por "territórios de 

platôs, numa instância do sublime, entre o céu e a terra, a limitação e a solidão, num 

contorno noturnal à espera da luz do dia, da aurora que abrirá um clarão nas noites 

do sertão."  

É o clarão do dia, sinalizado pelo cantar do galo, que livra Chefe Zequiel dos 

seus fantasmas noturnos, do peso das verdades inconscientes na sua fraca cabeça, 
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do terror de ser estrangulado pela Morma, "pensamento dumas roxas mãos, que por 

estrangulação rodeavam." (ROSA, 1988, p. 216). Para o Chefe Zequiel, as manhãs 

são um verdadeiro alívio, representando o desaparecimento das miragens, dos delí-

rios fantasmáticos da noite, pois dormir é como ter vertigens. Para conforto do Chefe 

Zequiel, "muito antes da luz das barras, os passarinhos percebem o sol: pio, pingo, 

pilgo, silgo, pinta-alegrim… De manhã, mudam o coração da gente. O canta-galo. As 

vacas assim berram." (ROSA, 1988, p. 143). Essa orquestra de sons, provinda dos 

bichos, da natureza em seu despertar, faz-se antecedida pelo cantar do galo, que 

Cruz (2004, p. 20) expressa poeticamente como "a voz mágica do galo na amplidão" 

e que anuncia para o Chefe Zequiel e outros viajores das noites no sertão, o cessar 

das trevas, o desaparecer dos fantasmas, o clarão de um novo dia. 

Por se constituir como um habitante da terceira margem, do território das fron-

teiras, em que se incluem os artistas, os poetas, as crianças, os loucos, os seres 

que adentram vertiginosamente o outro mundo, o mundo de lá, da intuição, do sen-

sorial, do inconsciente, o Chefe Zequiel penetra no vazio da noite do sertão e escuta 

todos os ruídos, todos os sons tidos como inaudíveis "para ouvido de gente" (ROSA, 

1988, p. 114), captando sem saber o que se passava na esfera incognoscível dos 

demais habitantes do Buriti Bom. "Por isso, o mundo sertanejo é o espaço livre para 

os de meia razão e tudo que nele é bonito é também, de alguma forma, absurdo" 

(STARLING, 2011, p. 68). A escuta do Chefe é atravessada pelos ruídos que povo-

am seu inconsciente e o do outro, uma vez que é capaz de sentir o que se passa no 

universo psíquico dos demais personagens, sem no entanto se dar conta de sua de-

cifração, de seu recado, "como se ele tivesse descoberto alguma matéria enorme de 

conteúdo e significação, e que não coubesse toda em sua fraca cabeça […]" (ROSA, 

1988, p. 188). Daí, o temor que a figura de Maria Behu lhe provoca, pois ele a per-

cebe em sua dimensão outra, carregada de mistérios, evocadora de uma sensação 

indizível, de penumbra, de escuro, de morte, de um saber enorme que o fazia mani-

festar um medo aparentemente irracional de Maria Behu, como se esta fosse asso-

ciada inconscientemente à imagem da morte, a Morma, que, conforme seus delírios, 

o ameaçava de estrangulá-lo todas as noites: 

 

E o Chefe Zequiel, ‗homem que chamava todos os segredos da noite para 
dentro dos seus ouvidos‘, não poderia ficar indiferente ao peso soturno, lú-
gubre e fundo dos sombrios sons do nome Behu, de seus sussurros e sur-
dos murmúrios. Como não deixa de perceber que, das cores do Buriti, se o 
verde-cinza é de iô Liodoro, e se o branco-rosado é de Maria da Glória, 
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coube a Behu o roxo, litúrgico, antigo, quaresmal e mortuário. Por isso, ele 
fugia de Maria Behu e, quando ela adoece, não pode revelar, não consegue 
entrar em seu quarto, sente que seus temores se cristalizam. (MACHADO, 
1976, p. 131). 

 

Não é por acaso que a cura do Chefe se dá justamente na noite em que mor-

reu Maria Behu, uma vez que sem ter conhecimento de sua morte, é justamente 

nessa noite que ele consegue, pela primeira vez, ter um sono tranquilo, como se a 

partir de então, o fantasma mortífero não viesse mais atormentá-lo: "- Deus é bom! 

Dores… Daí, sem saber, eu adormeci conseguido, não aconteceu nada… Acho até 

que estou sarado…" O Chefe ainda não soubera da morte de Maria Behu […]" (RO-

SA, 1988, p. 246). Do ponto de vista nietzschiano, podemos fazer a leitura de que o 

seu saber sobre a morte de Maria Behu deu-se em outro plano, no plano do incons-

ciente, da não representação lógica, do devir como inconsciente, submerso num 

campo de ressonâncias com o cosmos, com a natureza, em que todos os seres vi-

bram conforme intensidades diferentes, porém, podendo convergir a favor de apro-

ximações sucessivas em torno de um determinado acontecimento. É o saber in-

consciente enquanto uma linguagem que escapa à representação lógica das ideias 

e que, segundo Naffah Neto, se avulta através de sensações nas quais pulsa a vida 

sobre as distintas formas de manifestação do humano: 

 

O que escapa à linguagem é a consciência e que é inusual, raro, singular, é 
a experiência do ser enquanto devir, fluxo, intensidade; dimensão que além 
de indizível, é, também, invisível, pois, para captá-la é preciso exceder a 
linguagem e ao olhar habituais […] um inconsciente que designa antes 
aquelas dimensões do sentir que resistem aos processos de representação, 
que não cabem nos códigos que permanecem marginais a eles […] Ele de-
signa um universo indizível e invisível , marginal à consciência. Invisível e 
indizível porque é fluxo, devir, sem forma ou representação definida, campo 
de forças móveis e vibráteis. Espaço virtual gerador de novos códigos, onde 
reencontramos a pulsação da vida, na sua forma afirmativa: o sim inicial a 
tudo o que é humano, portanto digno de experimentar. (NAFFAH NETO, 
1991, p. 34-35). 

 

O Chefe Zequiel coloca-se como protótipo de um ser que opera predominan-

temente sob a égide do inconsciente, contrariando os códigos da representação ló-

gica, da consciência, visto que sua linguagem se avizinha do indizível da poesia, do 

sonho, do mundo mágico, se sobrepondo à sintaxe linear da gramática tradicional, 

que o fazia detentor de uma capacidade especial de ouvir o inaudível, o fantasmáti-

co, que sobrevinha do outro lado do sertão, a noite, como espaço pleno de mistérios 

e de poesia: 
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O Chefe, ele escuta, de escarafuncho. Trás noite, trás noite, o mundo per-
deu suas paredes. Fere um grilo, serrazim silêncio. E os insetos são mi-
lhões. O mato-vozinha mansa-aeiouava[…] O seriado túi-túi dos paturis e 
maçaricos, nos piris do alagoado. Nunca há silêncio [...] As árvores querem 
repetir o que de dia disseram as pessoas. Frulho de pássaro arrevoando -
decerto temeu ser atacado. — Nhanhão, iàssim… quero ver as três coru-
jas?! Os sapos se interrompem de súbito: seu coro de cantos se despenhou 
numa cachoeira. No silêncio nunca há silêncio […] Reto voa o noitibó, e 
pousa. O urutau-pequeno, olhos de enxofre. O chororocar dos macucos, 
nas noites moitas, os nhambus que balbuciam tremulantes […] Os duendes 
são tantos , deles o Chefe não tem medo. Teme a inimiga — uma só. O to-
que de lata é de um boi ladrão, tangendo seu polaco. O vento muda é para 
se benzer em cruz. (ROSA, 1988, p. 142-143, grifo do autor). 

 

Para o Chefe, durante a noite, "o mundo perdeu suas paredes" (ROSA, 1988, 

p. 142), ou seja, todos os sons emanados de uma realidade inaudível e invisível pa-

ra os demais, vinham para os seus ouvidos, transpondo a fronteira da consciência e 

adentrando numa outra esfera, da qual ele ouvia o barulho, o eco mais tênue, mas 

não conseguia decifrar sob uma ordem lógica, da linguagem costumeira. Daí, ele se 

projetar sensorialmente como um ser em proximidade com os outros seres da noite, 

compartilhando das suas intensidades, das suas pulsações,como se fosse um deles, 

o que se refletia em sua linguagem plena de imagens, fragmentada, sinestésica, vi-

brantemente poética e, muitas vezes, incompreensível à luz da razão. Esta é a lin-

guagem, por excelência, da criação poética em Guimarães Rosa, em que as pala-

vras e o devir se entrecruzam em meio ao pensamento labiríntico do sertão, cujos 

protagonistas, a exemplo do Chefe Zequiel, se revelam como falantes de uma língua 

especial, aparentemente desconexa, na condição de seres viventes de uma vida em 

sua extrema radicalidade. É o caso desta passagem de Buriti, em que através da 

fala de Chefe Ezequiel, o autor trabalha os jogos sonoros de algumas palavras, ao 

se referir aos sons dos bichos, cujo rumor imita face ao uso de onomatopeias, o ruí-

do da água do rego, demandando uma imagística auditiva, sonora, musical, e, por 

conseguinte, eivada de um encantamento poético: 

 

O monjolo bate todos os pecados... - Raspa, raspa, raspador... Porco-do- 
mato catete. Porco-do-mato morre de doença. Tamanduá também morre de 
doença. Lobo. Tem horas em que até o medo da gente por si cansa, cavá-
vel. Uixe, ixinxe, esses são os que estão aprendendo o correr d‘água do re-
go [...] O senhor tema o dormir dos outros, que estão em aragem. O senhor 
tema. Unha de coruja pega bichinho, ratos, i-xim, que nem anel num dedo. 
O senhor tema tudo. Ess‘ estão feito cachorros de baixo de toalha duma 
mesa. O senhor, quando não consinta! (ROSA, 1988, p. 150, grifo do autor). 
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Reportando-se ao processo mítico de criação e recriação em Guimarães Ro-

sa, Naffah Neto (1991, p. 38) tece as seguintes relações sobre o efeito das palavras 

cantadas ou pulsadas em sua obra, as quais fazem sentir e pensar performatica-

mente o mundo-sertão, o sertão-mundo, o ser-tão, em sua multiplicidade de senti-

dos: 

 
 
Entretanto, se continuarmos a ler, sem nos preocuparmos com o sentido, 
começamos, lentamente, a perceber o ritmo, uma cantilena que começa a 
nos tomar por inteiro, despertando imagens e emoções inusuais, estranhas. 
E, de repente, quando nos damos conta, estamos habitando o sertão de Mi-
nas Gerais, naquilo que ele tem de mais interno, de mais peculiar, de mais 
desconhecido, nas linhas de vida que atravessam a paisagem[…] É o sertão 
que pulsa como nunca pulsou, como se o ritmo das palavras fosse a sua 
própria respiração, a nervura que articula a sua carne e o faz desabrochar 
como espetáculo. 

 

A paisagem do sertão em Guimarães Rosa assume a dimensão de um espe-

táculo, em que o sentir se sobrepõe à visão, um espetáculo mais sentido do que vis-

to, uma paisagem que se abre para o lugar do mito, da poesia, uma espécie de geo-

grafia simultaneamente subjetiva, em que se dá o entrecruzamento de linhas, cons-

truídas de pura vida, mas também de linhas de morte. A paisagem rosiana, tal como 

ocorre em Buriti, é habitada por medos, por estranhamentos, um conjunto de forças 

vivas e veredas mortas que se entrecruzam a todo momento, pois, no sertão, mais 

do que em qualquer outro lugar, vida é morte, morte é vida. É o Buriti-Grande, en-

quanto árvore totêmica, que ao lado de sua feição como potência de vida, de força 

demoníaca, de exuberância fálica, é antevisto, imaginado pelo Chefe Zequiel como 

um velho em "estranhas exéquias" (MACHADO, 1976, p. 158), cuja morte e ressur-

reição se dá à semelhança da liturgia eucarística do culto católico, em que Cristo é 

morto e ressuscitado como pão e vinho, compartilhado com os fiéis através do ban-

quete da comunhão, como o pão da vida e o cálice da salvação: 

 

O Chefe falava do buriti-grande, que se este fosse antiquíssimo homem de 
botas, um velho, capataz de, de repente, dobrar as pernas — estirava os 
braços, se sentava, no meio da vargem. Morto, deitado, porém, cavavam-
lhe no lenho um cocho que ia dessorando até se encher de róseo sangue 
doce, que em vinho se fazia, e a carne de seu miolo dava-se transformada 
no pão de uma grumosa farinha, em glóbulos remolhada. O Chefe se benzia 
[…] (ROSA, 1988, p. 134). 

 

É o sertão como lugar especial para a construção de experiências religiosas, 

para o emergir da religiosidade como algo que busca preencher os grandes vazios 
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de sua paisagem inóspita, desértica, busca essa da ordem do indiscernível, haja vis-

ta, que o sertão se constitui numa vivência tecida de incompletudes, de emaranha-

mentos ante o paradoxo que permeia a coexistência de seus duplos, a saber, Deus 

e o Diabo, o bem e o mal, o amor e ódio, instâncias essas que se fazem psicologi-

camente presentes na travessia humana, composta por experiências religiosas, mas 

também profanas, excremenciais, dificultando saber até onde vai o religioso, o teo-

lógico e começa o escatológico, os quais se inserem num movimento de devir, mu-

tação incessante. Ao lado da sacramental consagração do Buriti-Grande, feita pelo 

pensamento delirante de Chefe Zequiel, a personagem de Dona-Dona, mulher de 

nhô Gual, o vê como uma projeção demoníaca — "ave, essa é parece até palmeira 

do capeta" (ROSA, 1988, p. 114), dessacralizando e retirando do Buriti-Grande 

qualquer sentido de transcendência espiritual: 

 

Dona-Dona não entendia dessem importância um coqueiro só maior que os 
outros — por falta de um raio ainda não ter caído nele, ou de um bom ma-
chado, bem manejável. Assim um palmito gostoso, esse não daria; mas de-
via de dar fortes ripas e talas. (ROSA, 1988, p. 114). 

 

O processo de composição dos personagens em Guimarães Rosa, segundo 

Silva (2000, p. 76), ―pode ser vislumbrado a partir de entrelugares que se aproximam 

do instante nietzschiano […] uma tênue membrana que separa duas eternidades: o 

antes e o depois do homem, que é o lugar onde elas se chocam e se contradizem." 

Como exemplo sugestivo dessa indiscernibilidade, temos o personagem de iô Liodo-

ro, o qual encerra em si essa ambiguidade do sertão, ser-tão entre o bem e o mal, 

capaz de, num inesperado instante, ser portador de uma extrema generosidade ou 

da atrocidade de um crime, como se fosse um acontecimento intrínseco à própria 

vida, uma tênue membrana que o separa de si mesmo, de seus duplos: "Com sim-

ples palavras, ele poderia convidar para um crime — sem provocar susto ou cisma 

no cúmplice; ou para uma boa ação — sem que ridículo nisso entrepairasse." (RO-

SA, 1988, p. 139).  

Sob essa perspectiva do indiscernível, do ambíguo que contagia as persona-

gens rosianas, temos as figuras de Maria da Glória e Lalinha, cujo feminino evoca 

um movimento de devir, formado por relações em que se evidencia o diverso, o he-

terogêneo, sob uma forma de aliança, de compartilhamento de diferenças, configu-

rando uma espécie de involução criadora. Podemos dizer que essas mulheres são 
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seres de devir, indicando, conforme Deleuze e Guattari (2012a, p. 19), que elas não 

remetem a uma identidade, a um padrão referencial de um lugar comum: 

 

Enfim, devir não é uma evolução, ao menos uma evolução por dependência 
e filiação. O devir nada produz por filiação; toda filiação seria imaginária. O 
devir é sempre de uma ordem outra que a da filiação. Ele é da ordem da 
aliança. Se a evolução comporta verdadeiros devires, é no vasto domínio 
das simbioses que coloca em jogo seres de escalas e reinos inteiramente 
diferentes, sem qualquer filiação possível. 

 
 Essa correspondência de relações que define o movimento do devir tem a ver 

com as personagens diversas de Maria da Glória e Lalinha, as quais transpõem a 

conceituação tradicionalmente molar sobre o feminino, enquanto uma condição atre-

lada à identidade masculina, e constroem o seu próprio processo de transformação 

de metamorfoses, não pertencentes a um regime de reprodução sexuada, por filia-

ção, mas a uma produção sexual eivada de um sentido de multiplicidade, que foge à 

lógica da sexualidade biológica e adentra na problemática da autogênese, da saída 

do modelo heterossexual exclusivo e das leis do patriarcado dominante na moral 

conservadora do sertão. 

 Falando especificamente da personagem Maria da Glória, esta se mostra co-

mo um indicativo pertinente ao devir-mulher, ao transpor a fixidez do gênero sexual 

e transitar entre o masculino e o feminino como uma pulsação de energia de partícu-

las, que circulam entre a velocidade e a lentidão, entre o movimento e o repouso, 

fazendo circular afetos que transcendem a questão da identidade de um eu tradicio-

nalmente feminino, através de um fluxo de partículas capazes de produzir um movi-

mento de potência que, segundo Deleuze e Guatarri (2012a) entra numa zona de 

vizinhança ou de indiscernibilidade dessas mulheres, em direção a um devir-

imperceptível. 

Esse movimento próprio ao devir, é o que acontece com Maria da Glória, 

transitando entre a ingenuidade de uma donzela virginal e a audácia de uma mulher 

viril, que "galopava por toda parte, parecendo um rapaz" (ROSA, 1988, p. 118). Tal 

como iô Liodoro, Maria da Glória era capaz de atos de grande generosidade, a 

exemplo da atenção que ela e Maria Behu davam aos pobres do mato, pois, "pareci-

am tanto estimar e proteger aquela pobre gente" (ROSA, 1988, p. 190), ao mesmo 

tempo que defendia uma ética senhorial de aniquilar, destruir os seres considerados 

perniciosos,em nome da autoridade patriarcal de seu pai, iô Liodoro, poderoso se-

nhor de terras no sertão dos Gerais: "Papai devia de mandar alguém ir consumir es-
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sa mulher! Como é mesmo o nome dela? […] Lalinha se surpreendeu: salteada: se 

era assim, podiam planejar crimes, praticá-los?‖ (ROSA, 1988, p. 177). 

Sob a ação metamorfoseante do devir, os personagens de Buriti, a exemplo 

de Maria da Glória e iô Liodoro, ultrapassam as fronteiras que separam seus duplos, 

desterritorializam-se e adentram na ambivalência do humano, como uma potência 

geradora de vida: 

 

Ao atravessar essa estreita membrana que separa os duplos, as persona-
gens de Guimarães Rosa delineiam uma imagem de devir, e, ao mesmo 
tempo, colocam-se para fora das margens; explodem com os espaços de 
confinamento, inaugurando uma ‗vontade de potência, em busca da inesgo-
tável e geradora vontade de vida‘. A partir dessa vontade de vida, as perso-
nagens de Guimarães Rosa elaboram passagens que as desterritorializam: 
tentam efetuar uma fusão de seus duplos, mas acabam por provocar um es-
facelamento de hierarquias. Nesse processo os limites se perdem, fazendo 
ver para além de uma realidade imediata em que essas personagens são 
invadidas por fluxos potenciais espacializados numa dimensão em que to-
dos os signos giram a um só tempo. (SILVA, 2000, p. 676-77).  

 

Em vista dessa desterritorialização que atravessa a composição dos persona-

gens em Buriti, seres viajantes no entremeio das relações, no entre do Deus-Diabo, 

do bem-mal, do amor-ódio, percebemos nesse caráter nômade do pensar e do agir, 

uma sintonia com a própria ambivalência do sertão, na condição de um espaço ple-

no de intensidades, que demanda sensações as mais diversas, gerando uma incer-

teza, uma dificuldade em se perceber o que a ele pertence e aquilo que se manifesta 

através dele. Consideremos o que afirma Starling (2011, p. 68) sobre a realidade 

mutante e paradoxal do sertão:  

 

No sertão, tudo cabe e sua realidade é toda móvel, mutante e transformado-
ra. Nele, a gente está invariavelmente num ‗compito‘, obrigado a se provar e 
reinventar sempre. O racionalismo não é a sua única lei, ao contrário do po-
sitivismo viril e pragmático da cidade – ‗A cidade acaba como o sertão. Aca-
ba?‘ –, pois seu espaço contém também uma realidade mística e fantástica, 
mítica, sacral e misteriosa, diversa da lógica racional.  

 

Na verdade, a exemplo de Riobaldo e Diadorim, os personagens de Buriti são 

viajantes da vida, sujeitos nômades, que não se conformam numa determinada sub-

jetividade, mas sim, em múltiplas formas de ser e estar no mundo, em que o eu está 

sempre à deriva, demandando um outro porvir, tal como o sertão, o espaço do não-

lugar, de polaridades fugidias, em que se entrevê o existir de outras óticas, além da 

lógico-racional, pelas quais podemos apreender e aprender sobre o mundo. A narra-
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tiva rosiana está sempre indagando, questionando a fixidez dos modelos, das nor-

mas, desconstruindo identidades, padrões, pois, assim como diz o personagem Rio-

baldo, a cada manhã, o homem do sertão há que se reinventar ante o imprevisto, o 

inesperado que surge aos seus olhos, em que toda certeza se desfaz: 

 

O senhor sabe o mais que é, de se navegar sertão num rumo sem termo, 
amanhecendo cada manhã num povo diferente, sem juízo de raiz? Não se 
tem onde se acostumar os olhos, toda firmeza se dissolve. Isto é assim. 
Desde o raiar da aurora. O sertão tonteia. Os tamanhos […] Esses Gerais 
em serras planas, beleza por ser tudo tão grande, repondo a gente peque-
nino. Como se eu estivesse calçando par de chinelo muito flote ; e eu queria 
um sinapismo, botim reiúno, duro, redomão (ROSA, 1994, p. 331- 332).  

 

O sertão enquanto um lugar de dissolução de fronteiras, de perda de limites, 

provoca na instância do humano um estado de nomadização, de estar em abismos, 

embrenhado num espaço deslizante, não demarcado, desterritorializado, exigindo do 

ser a adoção de uma multiplicidade de atitudes e posturas, que o façam religar-se a 

esse espaço fluido, instável, através de um pensamento labiríntico, que demanda a 

todo momento um movimento contínuo de desterritorialização-reterritorialização, de 

perda e reconstrução de outros elementos, pois, segundo Deleuze e Guattari 

(2012a, p. 166), "a desterritorialização é um processo de dissolução em que o indiví-

duo se deixa pilotar por outros componentes."  

O sertão em Buriti pertence a um tipo de individuação que não é a do sujeito, 

pessoa ou individuo, como conhecemos no senso comum, mas a um ser-tão, instân-

cia que dissolve os eus através de uma relação de multiplicidades, de um vir a ser, 

em um processo de contínua metamorfose. Na visão de Deleuze e Guattari, essa 

individuação se manifesta enquanto hecceidades, ligadas a aion, o tempo do acon-

tecimento, no qual as relações se dão em função de intensidades diversas, de lenti-

dões e velocidades, em que as partículas, os afetos circulam, diferentemente de 

uma pessoa, de um sujeito, uma coisa ou um cenário: 

 

Não se acreditará que a hecceidade consista simplesmente num cenário ou 
num fundo que situaria os sujeitos, nem em apêndices que segurariam as 
coisas e as pessoas no chão. É todo o agenciamento em seu conjunto indi-
viduado que é uma hecceidade; é ele que se define por uma longitude e 
uma latitude, por velocidades e afetos, independentemente das formas e 
dos sujeitos que pertencem tão somente a outro plano. É o próprio lobo, ou 
o cavalo, ou a criança que param de ser sujeitos para devir acontecimentos 
em agenciamentos que não se separam de uma hora, de uma estação, de 
uma atmosfera, de um ar, de uma vida. (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 
52). 
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Guimarães Rosa, por meio de sua narrativa mitopoética, atemporal, abandona 

a lógica da determinação e instaura uma espécie de travessia equivalente ao que 

Deleuze chama de acontecimento, onde tudo pode ocorrer, em que os duplos, o tor-

nar-se outro tem a ver com o conceito de devir, de metamorfose, em que uma pal-

meira como o Buriti-Grande pode tornar-se humano ou algo que não é humano, "um 

grande verde pássaro" (ROSA, 1988, p. 105), Deus ou o Diabo. Afinal, o sertão pos-

sui o seu duplo ou múltiplo sentido: lugar de pura beleza onde o inferno acontece. É 

nessa dimensão de alteridade que o sertão rosiano se instala como uma potência do 

devir, como o espaço do indiscernível, do desmesurado, movido por múltiplas tem-

poralidades, que são atravessadas pelo aiônico, pelo intempestivo, pois, "os Gerais 

desentendem do tempo" (ROSA, 1994, p. 126) e o futuro enquanto devir nos esca-

pa: 

 

Devir não é atingir uma forma (identificação, imitação, Mimese), mas encon-
trar a zona de vizinhança , de indiscernibilidade ou de indiferenciação tal 
que já não seja possível distinguir-se de uma mulher, de um animal ou de 
uma molécula: não imprecisos nem gerais, mas imprevistos, não-pré-
existentes, tanto menos determinados numa forma quanto se singularizam 
numa população. (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 11).  

 
Considerando o sertão enquanto uma zona de ambivalência, de indiferencia-

ção, temos na narrativa de Buriti, dentre outras manifestações de alteridade, a pre-

sença do Buriti-Grande como um outro do sertão, cuja natureza polissêmica se en-

contra intimamente associada à multiplicidade do devir, se apresentando, ora como 

devir-mulher, devir-vegetal, devir-animal, devir-pássaro, um devir imperceptível, que 

se projeta numa escrita sinuosa, delirante, poética, em processo de constante me-

tamorfose, levada a um limite que escapa a qualquer tentativa de categorização 

gramatical. Um devir-outro da língua, um devir-sertão, em que "os bois dormem co-

mo grandes flores" (ROSA, 1988, p. 149), em que "as estrelas de meio de maio im-

pingando, com grã, com graça, como então elas são, no sertão." (ROSA, 1988, p. 

122). 

É a linguagem-sertão, que escapa à representação lógico-racional da língua 

canônica, dando margem à apreensão de outras visões de mundo permeadas pela 

percepção sensorial, pela sensibilidade poética, proclamando a polivalência de ou-

tras instâncias discursivas, que captam o emergir de um outro em deslizamento, em 

uma zona de indiscernibilidade, o ser-tão, habitante de um lugar situado à margem, 



 

 

162 

não inscrito nas fronteiras hegemônicas que configuram as categorias de identidade 

e nação. 

 

4.2 O SERTÃO EM SUA IMENSIDÃO: "VACÚOLOS DE SILÊNCIO E SOLIDÃO" 

 

"Estou no sertão… No sertão, longe de tudo…" 
Guimarães Rosa 

 

Sertão, tempo do silêncio, da solidão. Ao enveredarmos por sua paisagem 

inóspita, desértica, somos tomados, de súbito, por uma sensação indescritível de 

vazio, de angústia, de desassossego, ante sua vastidão, sua infinitude, nos impreg-

nando visceralmente de uma sensação estranha de eternidade, de que vamos ser 

tragadas por algo de que não temos o menor conhecimento e cuja expectativa se 

nos torna, muitas vezes, insuportável: "O sertão é uma espera enorme." (ROSA, 

1994, p. 591). A espera de uma coisa que está por vir, e que não sabemos exata-

mente o que é, pois, intempestivamente, de um de seus atalhos, pode surgir o ino-

minável, o imprevisível, nos arrebatando ora para o mundo das delícias paradisía-

cas, ora para os terrores de um mundo infernal: 

 

Sertão velho de idades. Porque serra pede serra - e dessas, altas, é que o 
senhor vê bem: como é que o sertão vem e volta. Não adianta se dar as 
costas. Ele beira aqui, e vai beirar outros lugares, tão distantes. Rumor dele 
se escuta. Sertão sendo do sol e os pássaros: urubu, gavião — que sempre 
voam, às imensidões, por sobre… travessia perigosa, mas é a da vida. Ser-
tão que se alteia e se abaixa. Mas que as curvas dos campos estendem 
sempre para mais longe. Ali envelhece vento. E os brabos bichos do fundo 
dele…" (ROSA, 1994, p. 558). 

 

É o sertão que se nos afigura, conforme dito por Rosa, como uma difícil tra-

vessia, a travessia da vida, cheia de altos e baixos, "sertão que se alteia e se abai-

xa" (ROSA, 1994, p. 558), o sertão das rememorações de Miguel, que lhe trazia 

lembranças de um lugar muito longe, de um tempo muito remoto, como se fizesse 

parte de outro mundo, o mundo da eternidade, mas que, no entanto, se fazia atual, 

pulsante, através de sinais, de vestígios que ligavam o passado ao presente como 

pertencentes ao mesmo instante, uma mesma realidade, viva, intensa, soberana. 

São os rumores do sertão, "o corpo de noturno rumor" (ROSA, 1988, p. 92), sobre-

tudo os sons dos bichos, emanados do fundo dele, que fazem Miguel viajar no tem-
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po e trazer o sertão do Mutum para junto de si, o sertão de Miguilim, como uma for-

ma de reconciliar-se consigo mesmo, com sua infância ficada para trás: 

 

— "Bicho do brejo? Não, dona Glória. Eu acho que é pássaro… "- Deixa ele. 
Pássaro, guinchando? A esta hora…" "— E sei? Sapo?" "- O senhor está fa-
lando numa coisa, mas está com a ideia apartada…" - Estou não. Meu jeito 
é mesmo assim". "— O senhor está querendo aprender o que é da cidade?" 
"— Nasci no mato, também. Sei a roça." "— Aonde? Aqui no sertão?" "— 
No meio dos Gerais, longe, longe. Transforma-se noutra tristeza de tanto 
tempo. Mas de tudo me lembro bem." (ROSA, 1988, p. 94). 

 

Em meio às lembranças da conversa mantida com Maria da Glória, na noite 

do serão em Buriti Bom, Miguel vai se embrenhando nas sensações adormecidas do 

sertão de sua infância, o Mutum, de onde emana uma outra tristeza, que ele não 

sabe dizer de onde vem, e que se funde às sensações de prazer e esquiva desper-

tadas pela imagem de Maria da Glória. Miguel mistura o passado e o presente, o 

Mutum e o Buriti Bom, através de lembranças que se avizinham, se dissolvem, ante 

a sensação avassaladora da infinitude do sertão, em que coexistem as pontas do 

presente e os lençóis do passado, conforme diz Deleuze (2005, p. 122) em seu se-

guinte ponto de vista:  

 

Entre o passado como pré-existência em geral e o presente como passado 
infinitamente contraído há, pois, todos os círculos do passado que constitu-
em outras tantas regiões, jazidas, lençóis estirados ou retraídos: cada regi-
ão com seus caracteres próprios, seus ―tons‖, ―aspectos‖, ―singularidades‖, 
―pontos brilhantes‖, ―dominantes‖. Conforme a natureza da lembrança que 
procuramos, devemos saltar para este ou aquele círculo. 

 
 Dentre as imagens-lembranças de Miguel, coexistem como pontos de um 

mesmo lençol, as lembranças do passado em Mutum e do presente através da ima-

gem de Maria da Glória, avizinhadas numa mesma região por uma ideia de futuro, 

de um vir a ser, projetado através da percepção sobre a velhice, a qual, segundo o 

próprio Miguel, pouco se distinguia da infância, como se fizessem parte de um mes-

mo território:  

 

Envelhecer devia de ser bom – a gente ganhando maior acordo consigo 
mesmo. Minha mãe dizia: Todo amor… A meninice é uma quantidade de 
coisas, sempre se movendo; a velhice também, mas as coisas paradas, 
como em muros de pedra sossa. O Mutum. Assim, entre a meninice e a ve-
lhice, tudo se distingue pouco, tudo perto demais. De preto, em alegria, no 
mato, o mutum dança de baile. Maria da Glória sabe que pode fiar de sua 
beleza. Ela tem meu olhar para os seus braços. — "O senhor está com a 
ideia muito longe… "De onde eu sou, ela é: descende dos Gerais, por varo-
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nia. Minha meninice é beleza e tristeza. — "Dito, você é bonito!…" — O 
papagaio Papaco-o-Paco conseguiu falar. Matavam o tatu nas noites de be-
lo luar. (ROSA, 1988, p. 147, grifo do autor). 

 

Neste fragmento, recheado de partes estilhaçadas da memória de Miguel, 

percebemos pontos de convergência com o personagem de Riobaldo, de Grande 

sertão: veredas, quando este usa astuciosamente de um interlocutor para falar sobre 

sua vida, sua infância, seus amores, suas paixões, seus medos, seus ódios, tentan-

do em sua velhice, conforme pensa o próprio Miguel, ganhar um maior acordo con-

sigo mesmo, com a vida: "Contei tudo. Agora estou aqui, quase barranqueiro. Para a 

velhice vou, com ordem e trabalho. Sei de mim?" (ROSA, 1994, p. 621.) No terreno 

das convergências entre personagens e respectivas obras ficcionais de Guimarães 

Rosa, notadamente entre Grande sertão: veredas e Corpo de Baile, Bolle (2004, p. 

202) tece as seguintes reflexões: 

 

Discípulo de Dédalo, Guimarães Rosa é também o autor de um vasto tabla-
do narrativo sobre o sertão, com o título coreográfico Corpo de Baile – de 
onde Grande sertão: veredas se originou. Lendo o romance à luz do mito 
narrado por Homero, podemos dizer que o romancista construiu com Diado-
rim, uma figura que inicia o leitor num labirinto que é um tablado de dança 
[…] A dança era para os antigos uma arte de estabelecer correspondências 
miméticas entre as constelações no céu e a vida dos indivíduos e das co-
munidades. Nesse sentido, Diadorim é, no universo de Grande Sertão: Ve-
redas, uma figura constelacional, mediadora entre os dois ‗livros-mestres‘ 
escriturados por Deus: a esfera das ‗[a]bsolutas estrelas‘ e o teatro do mun-
do, em que cada pessoa representa ‗com forte gosto seu papel‘, ‗que antes 
já foi inventad[o]‘.  

 

Guardando, também, alguns pontos de afinidade com o personagem de Dia-

dorim, podemos dizer que a narrativa de Buriti se inicia coreograficamente com o 

personagem de Miguel, mergulhado na noite do sertão, à beira de um riinho, com o 

céu bordado de "estrelas de meio de maio" (ROSA, 1988, (p. 122), "da treva, longe 

sub-música" (ROSA, 1988, p. 92), como se fosse um grande palco no aberto, no in-

comensurável da noite, em que suas lembranças dançam, rodopiam labirinticamente 

no meio dos Gerais, longe, longe, até o sertão do Buriti Bom, "uma grande casa, 

uma fortaleza, sumida no "não sei" (ROSA, 1988, p. 158). Trazendo a discussão de 

Bolle, podemos agregar a ideia de que Miguel, a exemplo do Diadorim e outros per-

sonagens rosianos, são constelacionais, vertiginosos, abissais e constituem-se por 

relações de diferença e força, embora lhes seja constante o traço dionisíaco, colo-

cando em xeque a ordenação da realidade e, por conseguinte, instaurando-se no 
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caos, na desordem, para a isso suceder o caosmo. Na verdade, os personagens 

rosianos, em meio à indiscernibilidade, às suas próprias ambivalências, dão margem 

à irrupção de um contínuo reinventar-se, como um corpo sem órgãos, receptivo a 

intensidades, a deslizamentos, escapando do discurso molar, endurecido, e aden-

trando em outros registros de alteridade, rumo à saída do modelo aprisionante da 

repetição. 

Sob essa perspectiva desterritorializante, em romper com o conhecido, com o 

habitual, Guimarães Rosa traz para a superfície textual o mundo sertanejo, priori-

zando a reinvenção do sertão como um jogo de linguagem, em que as palavras sa-

em de sua significação, deliram e se revestem de outros sentidos, inimagináveis ao 

mundo da representação lógico-racional. Tal como um dançador, um poeta, Guima-

rães Rosa dança delirantemente com as palavras, pois, na fala de Manoel de Barros 

(2010, p. 257), ―um poeta é um ente que lambe as palavras e depois se alucina.‖ À 

maneira de uma dança poética, amorosa, Guimarães emprenha as palavras de múl-

tiplos sentidos, impregnando-as de uma dimensão sinestésica, plástica, em que as 

palavras e as imagens se amalgamam, se acasalam, fazendo brotar uma percepção 

de mundo predominantemente visual, de onde irrompem verdades, que nos fazem 

sair de nosso lugar costumeiro e habitar outros territórios. Conforme opinião de Adé-

lia Bezerra de Menezes, prefaciadora do ensaio fotográfico de Germano Neto "Sau-

dades de Rosa e Sertão", 

 

realmente, a apreensão plástica do mundo, a visão como órgão dominante 
é tal que, nele, até a percepção olfativa é "vista": ‗[…] cheiro pingado, res-
pingado, risonho, cheiro de alegriazinha‘, refere o narrador em "Campo Ge-
ral"; nele, o táctil (e, eventualmente, acústico) vira visual: ‗o vento é verde‘ 
disse Riobaldo em Grande sertão: veredas. Não por acaso, ao longo das úl-
timas décadas, vários ensaios fotográficos surgiram sobre o mundo de 
Guimarães Rosa, tendo como impulso a força plástica, visual, da sua ficção, 
ancorada numa tendência descritiva levada a seu limite. (GERMANO NETO, 
2007, p. 7). 

 

Sobre essa apreensão plástica do mundo em Guimarães Rosa, temos nota-

damente em Buriti a visão do narrador, que, em sua leitura polissêmica, se refere ao 

Buriti-Grande como um "grande verde pássaro" (ROSA, 1988, p. 105), "e os buritis 

mar-mar" (ROSA, 1988, p.132), despertando no leitor um potencial de imagens que 

o conecta sensorialmente à ligação profunda do sertão com o mar, do mar com o 

sertão, dado o espírito de comunhão abissal que perpassa essas duas paisagens 

míticas no imaginário do sertão. É como se o mar fosse o grande outro do sertão, 
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avizinhados pelo sentido de infinitude, de vastidão, de eternidade, em que a imagem 

das águas se sobrepõe como uma fonte incomensurável de desejos, de pulsões, de 

dissolução de limites, de perda de consciência, de onde avulta a grande orgia dioni-

síaca, a religação mítica do sujeito com a sua condição inaugural de habitante das 

águas, de habitante do fundo do mar. Daí que, todo vivente do sertão tem como 

grande desejo, conhecer um dia o mar, como acontece com Miguilim, a exemplo de 

tantos outros personagens do sertão: 

 

-"Mãe, a gente então nunca vai poder ver o mar, nunca?" Ela glosava que 
quem – sabe não, iam não, sempre, por pobreza de longe. -"A gente não 
vai, Miguilim" – o Dito afirmou: - "Acho que nunca! A gente é no sertão. En-
tão porque é que você indaga?" [...] -"Mãe, que é que é o mar, Mãe? Mar 
era longe, muito longe dali, espécie duma lagoa enorme, um mundo d'água 
sem fim, Mãe mesma nunca tinha avistado o mar, suspirava. - "Pois, Mãe, 
então mar é o que a gente tem saudade?" (ROSA, 2010, p. 103, p. 85, p. 
86).. 

 

Nas reminiscências de Miguel, à beira do riinho, quando de seu retorno a Bu-

riti Bom, ele lembra: "Quando encontrei Maria da Glória, aqui, foi como se terminas-

se uma grande saudade, que eu não sabia que sentia." (ROSA, 1988, p. 148). No 

imaginário de Miguel, remetendo à sua infância, a Miguilim, ante seu desejo de ―[...] 

avistar o mar, só para não ter uma tristeza..." (ROSA, 2010, p. 103), faz-se pertinen-

te a leitura da associação do mar com a beleza de Maria da Glória, como se esta 

fosse uma deusa, vinda do fundo do oceano, à semelhança de Vênus, nascida nas 

águas do mar. No universo fabulatório do sertão, sobretudo entre as pessoas que 

nunca avistaram o mar, este se reveste de um potencial de fantasia, de devaneios, 

assumindo tanto a feição de um grande monstro devorador, como a feição de um 

grande útero, cujas águas vão embalar como se fossem um berço flutuante, o ser 

carente de afeto, purgando-o de todas as suas dores, fazendo-o retornar ao princípio 

da criação, onde tudo é água, onde tudo é imensidão, amar, mar, amar… Através de 

suas associações entre o mar e a estonteante beleza de Maria da Glória, Miguel-

Miguilim rememora centelhas de um ideal de amor surgindo ante o encontro inespe-

rado com aquela: 

 

- No deserto de minha meninice, que era que eu sabia de você, Maria da 
Glória? - "Dormir, com Deus…" Maria da Glória, sorria, se despedia com 
um sussurro de voz, sacudia a cabeça, assim ela tinha estado radiante, a 
cavalo, diante do Buriti-Grande. Será que, amando, é que nos estamos mo-
vendo adiante, num mar? (ROSA, 1988, p. 148, grifo do autor). 
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Neste fragmento, percebemos uma relação de contiguidade entre as palavras 

‗Buriti-Grande‘, „amando‘ e ‗mar‘, associadas ao sentimento de amor que move Mi-

guel em direção à Maria da Glória, elementos esses que conduzem ao sentido da 

água como símbolo de sensualidade, de fertilidade, e de forças femininas, a exem-

plo da simbolização vista na exuberância do Buriti-Grande, uma forma de palmeira 

que emerge da água, a qual Maria da Glória é associada através da voz de Lalinha: 

―Sabia que gostava de Maria da Glória, muito. Quis dizer: -―Você é como o buriti... – 

disse.‖ (ROSA, 1988, p. 168).   

Segundo Bataille (1988, p. 36), os seres mergulhados no jogo erótico, se dis-

solvem, se liquefazem à maneira das águas: "ação erótica, ao dissolver os seres 

nela envolvidos, revela sua continuidade, lembra as das águas tumultuosas." Daí, à 

semelhança das sensações de fascínio e medo que as águas tumultuosas do mar 

provocam, Miguel sente atração e receio na primeira visão que teve de Maria da 

Glória, ante a constatação de que ela não lhe lembrava pessoa alguma: 

  

E, de repente, vi Maria da Glória. Vi-a, a vulto, mas sentindo densamente 
sua presença, como um cão fareja. Logo não olhei; como não se olha o ala-
gável do sol, digo, porque me travou um medo. Medo de não ser o momento 
certo para a encontrar. Maria da Glória era a mulher que menos me lembra-
va minha mãe. Ela não me lembrava pessoa alguma. Resguardava meus 
olhos dessa moça, durante horas me adiei dela, as deusas ferem. (ROSA, 
1988, p. 136). 

 

A sensação visceral de farejamento de Miguel como a de um cão, o medo de 

olhar Maria da Glória ante suas primeiras visões, a quem ele atribuía uma grande 

estranheza inicial, conduzem a uma espécie de versão do mito da Medusa, deusa 

que se caracteriza por um olhar penetrante, que transformava em pedra quem a fi-

xasse. Falando sobre o significado dessa deusa, Brandão (2011, p. 84) faz as se-

guintes considerações: 

 

Quem fixa Medusa se petrifica. Perguntam os autores do Dictionnaire des 
Symboles, já tantas vezes citado, se isto não se deve ao fato da Medusa re-
fletir a imagem de uma culpabilidade pessoal. E acrescentam que o reco-
nhecimento da falta, alicerçado no conhecimento de si mesmo, pode se 
perverter em exasperação doentia, em consciência escrupulosa e parali-
sante. 
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Através de uma correspondência de relações, faz-se pertinente a releitura do 

mito de Medusa que desliza entre Miguel e Maria da Glória, uma vez que o olhar 

penetrante desta, tal como o olhar da deusa, perturbava Miguel, lhe despertando um 

grande medo. Assim, faz-se provável que esse medo, ao lado de uma pressuposta 

ambivalência sexual de Miguel, refletia inconscientemente as culpas que ele guarda-

va desde sua infância no Mutum. Tal como Miguilim, Miguel guardava o medo de 

errar, de não fazer a coisa certa, e, ―a mais, como se, de repente, de alguém, de al-

gum modo, na viração do dia, na fresca da tarde, estivesse para se atirar contra ele 

a violência de uma reprovação, de uma censura injusta.‖ (ROSA, 1988, p. 107). 

Invocando, à maneira deleuziana, uma releitura do mito clássico de Perseu e 

Medusa, o autor apresenta o personagem de Miguel como um Perseu contemporâ-

neo, um homem fragilizado ante suas próprias dúvidas, suas próprias ambivalências, 

mas que, através de uma pretensa reconciliação com seu lado obscuro, tenta  se 

aproximar dessa Medusa sertaneja, não a matando, mas buscando transformar o 

medo na perspectiva fantasiosa de viver uma estória de amor com Maria da Glória. 

Segundo Santiago Sobrinho (2007, p. 184), "o autor Guimarães Rosa dispõe 

de coreografias próprias, ou seja, escritura e ritmo próprios para dar corpo, baile e 

festa às metamorfoses do sertão." É o que acontece em Buriti, em que Guimarães 

Rosa metamorfoseia a infinitude do sertão através da coreografia própria do mar, 

"com um molhado de sal e sentimentos" (ROSA, 1988, p. 203), em que Maria da 

Glória aparece como se fosse Vênus, Afrodite, nascida das espumas do mar, tendo, 

ao mesmo tempo, como fundo as cantigas sertanejas de viola, enfocando estórias 

de fadas, estórias de castelos, florestas, campos, que vinham trazer amor, alegria, 

esperança para os tristes viventes da terra: 

 

Ele, iô Liodoro, falava, sua voz muito inteira, e aqueles assuntos, de criança, 
de meio brinquedo — tudo parecia estória-de-fadas. Tudo dado dos Gerais 
do sertão: como as cantigas e as músicas do vaqueiro violeiro, sua viola ve-
ludeira, viola com o tinir de ferros. Sendo o sertão assim — que não se po-
dia conhecer, ido e vindo enorme, sem começo, feito um soturno mar, mas 
que punha à praia o condão de inesperadas coisas, conchinhas brancas de 
se pegarem à mão e com um molhado de sal e sentimentos. De suas es-
pumas Maria da Glória tinha vindo — sua carne, seus olhos de tanta luz, 
sua semente… (ROSA, 1988, p. 203). 

 

Na perspectiva de Deleuze e Guattari (1996, p. 11-12), podemos relacionar o 

sertão à categoria conceitual de um Corpo sem Órgãos (CsO), no sentido de que o 

sertão, tal como o descentramento de um CsO, traz uma condição deslizante, desér-
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tica, nômade, a que "não se pode chegar, nunca se acaba de chegar a ele, é um 

limite." O sertão se enxerga com os ouvidos, com a pele, com o repertório sensorial 

do corpo, movido a intensidades indescritíveis, onde não mais existe nenhum eu, 

nem o outro, mas um continuum ininterrupto de sensações, onde tudo pode aconte-

cer, desde a alegria, o êxtase, até as sensações aterrorizantes do medo, da angús-

tia, da morte: 

 

Assim, o corpo sem órgãos nunca é o seu, o meu… É sempre um corpo. 
Ele não é mais projetivo do que regressivo. É uma evolução, mas uma evo-
lução criativa e sempre contemporânea. Os órgãos se distribuem sobre o 
CSO; mas, justamente, eles se distribuem nele independentemente da forma 
do organismo; as formas tornam-se contingentes, os órgãos não são mais 
do que intensidades produzidas, fluxos, limiares e gradientes[…] o CSO é 
desejo, é ele e por ele que se deseja […] Há desejo toda vez que há consti-
tuição de um CSO numa relação ou em outra. Não é um problema de ideo-
logia, mas de pura matéria, fenômeno de matéria física, biológica, psíquica, 
social ou cósmica. (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 29-30). 

 

O sertão de Buriti, não é o sertão do eu, do tu, não é o sertão de Miguel, de 

Chefe Zequiel, de iô Liodoro, de Maria Behu, de Maria da Glória, em oposição ao de 

outro qualquer personagem. "O certo, que todos ficavam escutando o corpo de no-

turno rumor, descobrindo os seres que o formam. Era uma necessidade." (ROSA, 

1988, p. 92).  

No sertão, esse ―corpo de noturno rumor‖ (ROSA, 1988, p. 92), o que há é um 

corpo de necessidades: sonoridades as mais diversas, uma emissão de partículas, 

de moléculas, no sentido de uma relação de movimento e de repouso, que extrai do 

noturno esse rumor, entremeado de silêncios, em que circula a intensidade dos afec-

tos, e o inconsciente emerge através de um turbilhão de sensações, que vão do pa-

radisíaco ao infernal, do regozijo ao medo: 

 

Sentados no barranco de beira de estrada, úmidos de serenos os capins, 
Miguel e o rapaz comeram seu farnel, já no sufusco e tempo fresco, já anoi-
tecendo, enquanto ouviam o cucubo da coruja e o regougo da raposinha. 
Entrementes ocorria também, o vozejo crocaz do socó: - Cró, cró, cró... – 
membranoso. Miguel acendeu cigarro; o rapaz mastigava uns restos. Não 
dilatava, bastanto a gente guardar um pouco o silêncio, e o confuso de sons 
rodeava, tomava conta. Como a infância ou a velhice – tão pegadas a um 
país de medo. Miguel, sem o saber, sentia afastadas coisas, que se oculta-
vam de seu próprio pensamento. (ROSA, 1988, p. 91).  

 

Assim como Miguel, Lalinha mostra-se também atenta aos rumores noturnos 

do sertão, a despeito de ser uma personagem oriunda do meio urbano, ―[...] Lalinha, 
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pessoa fina, criada e nascida em cidade maior, imagem de princesa (ROSA, 1988, 

p. 93), projetando-se na narrativa como um ser ligado ao corpo, ao finito, mas, tam-

bém, aos gestos poéticos do viver. Lalinha era uma sertaneja de espírito, de alma, 

provida da sensibilidade de apreciar e incorporar a poesia vinda da natureza, dos 

bichos, do silêncio das noites do sertão, povoado dos sinais anunciadores de novos 

sentidos para a travessia humana. Então, gostava de Buriti Bom, ―[...] gostava mais 

da casa à noite, os enormes escuros." (ROSA, 1988, p. 195). Distintamente de Maria 

da Glória, dona de uma alegria mais solar, mais exuberante, a despeito de trazer em 

si alguns elementos lunares, Lalinha é uma personagem de natureza mais noturna, 

de uma alegria contida, entremeada de uma certa tristeza. Ela encarnava, em si 

mesma, uma luta diária contra a tristeza, "Lalinha sempre se vigiava." (ROSA, 1988, 

p. 153). No entanto, a presumida tristeza a que por vezes se atribuía, provinha de 

sua natureza reflexiva, de pensar sobre o que se passava em sua volta, sobre os 

mistérios do sertão, sobre a angústia de que se sentia invadida ante a sensação de 

um tempo estagnado, de um grande vazio, de que nada iria acontecer, de que" [...] 

as pessoas envelheceriam, malogradas, incompletas, como cravadas borboletas." 

(ROSA, 1988, p. 199). 

Ao lado de seu espírito de autoreflexão, Lalinha assume na narrativa de Buriti 

um papel crítico sobre os costumes imudados do sertão, sobre a sua estagnação 

mortífera, sobre os desregramentos de iô Liodoro em sair todas as noites para seus 

encontros amorosos, como um "garanhão ganhante" (ROSA, 1988, p. 129), em pa-

ralelo a sua imagem de patriarca respeitável," [...] punindo pelos bons costumes, 

com virtude estabelecida mais forte que uma lei, na sisudez dos antigos." (ROSA, 

1988, p. 103). Lalinha surge como a personagem, por excelência, que congrega em 

si mesma o interior e o exterior, o dentro e o fora, o poético e o racional, o Deus e o 

Diabo, o gozo e o tédio ante o frêmito e a monotonia do sertão, no qual se sentia ora 

como um ser em êxtase, mergulhada na sua vastidão, ora enfastiada ante aquele 

tecido sem marcas, sem relevo nenhum," [...] no durado daqueles escuros dias mar-

ços, ela de alma idosa, como um objeto sob a chuva." (ROSA, 1988, p. 195). 

Falando sobre o espírito de mudança, de transformação de Lalinha ante a 

imutabilidade do sertão, perpassada por uma atitude de erotização muito intensa, 

em confronto com a tradição encarnada especialmente por Maria Behu, "da vida no 

sertão, que seria pura, imaginada simples e ditada de Deus", Santos (1978, p. 134-

136) manifesta o seguinte ponto de vista: 



 

 

171 

 

Lalinha se afasta da posição de Maria Behu, e renega a velha tradição do 
Buriti Bom. Toma o partido da renovação, e dá impulso à expectativa do 
dramático, compondo os caminhos do romance […] A nora de Liodoro, na 
verdade, atravessa o processo de dialogação e interferência numa atitude 
de erotização muito intensa. Sua experiência como mulher, sua natureza 
urbana, porém, não desvelam essa realidade. Somente um jogo especial-
mente sofisticado conseguirá esse estado erótico a sua plenitude e manifes-
tação total, jogo que será o ritual de Eros habilidosamente praticado nas 
noites do sertão, ao lado de Liodoro, contemplativo e fascinado, mas tam-
bém ativo e interessado […] Seja como for, o leitor se vê diante de um outro 
modelo, ou estrutura, de narrativa. Enquanto que na primeira fase a realida-
de lhe chegava através da consciência de Miguel, e tudo se marcava de um 
predominante lirismo, agora, na segunda fase do Buriti, a realidade vem ao 
leitor, mediatizada pela consciência de Lalinha, a qual tudo impregna de 
tensão e expectativa.  

 

O grande silêncio que povoa a solidão do sertão, especialmente nos interstí-

cios da noite, provocava em Lalinha sensações oceânicas de grande tristeza e, ao 

mesmo tempo, o surgimento de verdades carregadas de espanto e estranhamento, 

verdades nascidas, sobretudo, em meio aos desvãos, aos escuros, e que irrompiam 

na consciência como revelações de algo antes considerado inimaginável à luz do 

pensar lógico, da razão. E, dado o seu espírito aberto a reflexões, Lalinha introjetava 

a noite como um campo de forças entre sensações inusitadas que lhe vinham por 

um instante, intempestivamente de seu ser, e a irrupção simultânea de pensamen-

tos, de clarões que se lhe afiguravam como respostas provisórias, e cujo processo 

de tensão e expectativa junto ao assomar de um olhar poético, coparticipam da 

construção pática ou dramática de Buriti, especialmente através de Lalinha, uma 

personagem privilegiada na expressão de uma imagística erótica, e, ao mesmo tem-

po, reflexiva das rostidades em desfazimento, prenhes de transformação, de desen-

raizamento de certezas, de verdades cristalizadas pelas normas, pelas leis secula-

res do sertão: 

  

A noite dava para muitas coisas. E ela perdeu o acompanhamento do tem-
po: — "Estou no sertão… No sertão, longe de tudo […] " — se compadeceu. 
Notou, de repente: estava chorando […] E já estava triste — era uma triste-
za que fosse muito sua, residindo em seus pés, em suas costas, suas per-
nas ]…] Cerrou as pálpebras — A noite era uma água. De estar só, comple-
tamente, tirou uma esquisita segurança. Segurou-se ao instante. E foi como 
o abrir-se de outros olhos, agudo uma pontada. "Eu gosto dele porque ele 
me deixou… Não tenho brio…" Morder-se-ia. "Estou chorando é de raiva, é 
de ódio …" Que tinha vindo fazer ali, lugar de outros, tão trazida? Todos 
queriam que ela fosse uma coisa, insistentemente devolvida a quem a recu-
sava? (ROSA, 1988, p. 171, grifo do autor). 
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Para Lalinha, personagem de origem e formação urbana, o silêncio e a soli-

dão do sertão funcionavam como um outro, "lugar de outros" (ROSA, 1988, p. 171), 

suscitando um contínuo e penoso diálogo entre seu lado visível e invisível, entre o 

comedimento de sua consciência, controlando sua própria tristeza e alegria, e a ex-

plosão de seu inconsciente, reunindo em si toda a intensidade da pulsão sexual, na 

posição de quem detém os mistérios pertinentes à sexualidade, sobretudo no que 

ela tem de mais dionisíaco, mais prazeroso, enquanto expressão da arte de bem-

amar. E é esse silêncio, repleto de ruídos, de outras vozes, de redundâncias, que 

faz Lalinha, moça da cidade, inaugurar uma outra forma de caminho, sua travessia 

pelo sertão, contagiando outras formas de travessia, então empreendidas por iô Lio-

doro e sua filha Maria da Glória, sobretudo em se tratando da questão da sexualida-

de que ambos experimentam junto a seus pares, no sentido de uma quebra de bar-

reiras com relação ao proibido, ao interdito, vivenciados no sertão com mais intensi-

dade, ante as leis seculares que permeiam a tradição de seu universo. Sob a pers-

pectiva de uma passagem, Maria Behu, na condição de filha e irmã, em sua pureza 

e tradição, morre para que surja um outro sertão, um corpo erótico, pulsante de vida, 

de metamorfoses, em que as ancestralidades petrificadas coexistam com os movi-

mentos contemporâneos de impermanência, de inquietude, de transmissão, movi-

mentos demasiadamente humanos. Por sua vez, é esse silêncio, essa solidão que 

perpassam o sertão e a respectiva instância humana do ser-tão, que instauram com 

mais redundâncias essa travessia, imprimindo novos sentidos ao viver: 

 

Todo o silêncio é redundante, pois está grávido de conversas; todo o silên-
cio é travessia, pois instaura novos sentidos para a vida, todo o silêncio é 
equilíbrio já que anuncia devaneios; todo o silêncio é recordação, prenúncio 
de esquecimentos; cada silêncio é redundante travessia para o outro, tempo 
que fabrica seus próprios caminhos. Em todo o silêncio, o homem traça sua 
avessa travessia de mundo e atravessa pelo avesso as veredas do humano. 
O homem é silêncio e espanto quando, frente às inquietações da terra, tra-
va, nas brenhas da linguagem, a batalha rarefeita dos gestos poéticos do 
viver […] O sertão é a linguagem pura, estrada típica da memória que des-
creve ficcionalmente estórias para além da sintaxe das coisas. (LEONTINO 
FILHO, 2008, p. 66). 

 

É na forma de uma linguagem pura, enquanto expressão do inominável, do 

indizível, que se avulta em meio ao silêncio e à solidão da noite no sertão de Buriti, 

revestido de múltiplos sentidos, o ruído do monjolo, uma máquina artesanal, que não 

passa do ponto de vista concreto, de um moinho movido por água, à maneira de um 

‗engenho‘ de sonoridades, cujos signos sonoros perpassam toda a narrativa, entre-
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mentes às sensações que seus ruídos despertam nos personagens, e que têm como 

elemento comum, a percepção de um corpo erótico em pleno funcionamento, a de-

mandar desejos que o escutam:‖ – Ah, Lala, não caçoa. O monjolo pincha, eu recor-

do e fico pensando nele...‖ (ROSA, 1988, p. 160).  

Não é à-toa que, em várias passagens da narrativa, o ruído do monjolo se en-

contra sempre associado às fantasias eróticas vividas pelos personagens, em que a 

máquina se projeta como se fosse um corpo, no sentido barthesiano, ―[...] aglomera-

do ‗pensado‘ de corpos cujos pontos amorosos são cuidadosamente ajustados uns 

aos outros […] São pois as máquinas felizes as que rumorejam." (BARTHES, 1987, 

p. 76). 

Dentre os personagens da narrativa, os mais sensíveis ao ruído do monjolo 

são justamente Miguel e Maria da Glória, os quais associam seu barulhinho sincro-

nizado à dança ritmada de uma cópula, o rangido característico de uma rede em 

meio aos gemidos de uma alcova, dança essa que se constitui no grande objeto de 

desejo que permeia os devaneios eróticos de ambos os personagens: "O ranger do 

monjolo é como o de uma rede. O rego está com pouca água, daí a lentidão com 

que ele vai socando. E o outro gemer? — "Esse outro, é de bicho do brejo…‖ - Glo-

rinha disse." (ROSA, 1988, p. 93). Segundo Santiago Sobrinho (2007, p.179), esse 

discurso que se entrelaça a um diálogo que Miguel tivera com Glória, alegoriza uma 

cópula entre o monjolo e o rego: 

 

O monjolo — masculino — geme, e o rego, como toda mulher "prezável" no 
sertão, frui "passiva" e silenciosamente — referimo-nos ao universo machis-
ta que permeia o ethos do sertão — que é passivo, feminino, água que, 
sendo pouca, dificulta o ir e vir do pilão, "daí a lentidão com que ele vai so-
cando." A presença do substantivo "rede" sugere um outro gemer, além dos 
gemidos da própria rede escritural, o balanço da rede que se liga aos "ge-
midos" da alcova. Esses gemidos tocam as imagens do desejo de Glória, 
cuja fala é carregada de jogos de significantes lúbricos advindos da sinfonia 
orgiástica de sons e formas da natureza, os quais, conscientemente, não 
são percebidos eroticamente por Miguel, ainda que tão bem articulados. Se 
ele os percebe, procura "apartá-los" de Glória, desviando-os para Lalinha. 

 

Na verdade, não é que Miguel não os perceba, ele procura desviar os signifi-

cantes lúbricos advindos dos ruídos orgiásticos do monjolo para Lalinha, como uma 

forma de preservar a imagem de pureza de Maria da Glória, que, segundo ele, " [...] 

devia ter nascido era no cacho de flores do buriti mais altaneiro, trazida por uma 

garça rosada…" (ROSA, 1988, p. 98). Daí que, ao escutar o "monjolo, azenho, fácil" 

(ROSA, 1988, p. 98), na noite do serão em Buriti Bom, Miguel desvia o pensamento 
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de Glória e pensa: "Como será o quarto de Dona Lalinha?" (ROSA, 1988, p. 98). E, 

de uma forma romântica, idealizada, como bem apessoado moço, ele diz para si 

mesmo ao se despedir de Maria da Glória na noite do serão: "Pudesse sonhar com 

Maria da Glória, sonsa, risonha, sob o Buriti grande, encostada no Buriti grande. O 

monjolo trabalha a noite inteira." (ROSA, 1988, p. 99). 

Ao lado de se constituir como um signo fálico e erótico, em meio à massa so-

nora, disforme, que impera na solidão noturna do sertão, o monjolo, "o barulhinho do 

monjolo cumpre um prazo regulado" (ROSA, 1988, p. 147), como uma forma de im-

primir um sentido cronológico, uma marcação histórica a um sertão que não tem co-

meço nem fim, pois, segundo a visão crítica de Lalinha, "assustava-a, qual se fosse 

uma velhice, a insônia — aquela extensão sem nenhum tecido." (ROSA, 1988, p. 

172). O som do monjolo prenuncia a passagem do tempo, prenuncia a ação do ho-

mem sobre a ideia de eternidade, de infinitude do sertão. "O monjolo é humano, re-

produz a vontade de quem o fez e de quem o botou para trabalhar as arrobas de 

arroz." (ROSA, 1988, p. 99). À revelia dos que vivem imersos num ideal de pureza 

do sertão, à margem do tempo, tal como Maria Behu, o monjolo se afigura como 

uma necessidade de aprimorar o exercício da escuta para outros sons, como uma 

forma de apreender as transformações que se processavam em torno do sertão de 

Buriti Bom. Ouvir o sertão é uma questão crucial para quem se investe do propósito, 

como o personagem de Miguel, em tentar compreender os vastos mistérios que 

atravessam o universo noturno de Buriti, e, por conseguinte, os seus próprios misté-

rios: 

 

Na última noite passada no Buriti Bom, na sala, os lampiões, a lamparina no 
meio da mesa, o que fora: Maria da Glória certamente o amava, aqueles be-
los braços, toda ela tão inesperada, haviam falado de menores assuntos, 
disto e daquilo, o monjolo socava arroz, com o rumorzinho galante, agora 
Maria da Glória não o poderia ter esquecido, e o amor era o milagre de uma 
coisa. (ROSA, 1988, p. 257). 

 

Como um verdadeiro processo de metamorfose, percebemos em Miguel, a 

ativação, por um determinado instante, de uma potência de pensar e de sentir volta-

da para o ideal do amor, como se tivessem sido abolidos todos os receios e temores 

que o tornavam indeciso ante a ideia de amar Maria da Glória. É como se Miguel 

tivesse se lançado no meio do redemoinho e momentaneamente aprendido uma ou-
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tra forma de dançar a vida, movido pela música do rumorzinho galante do monjolo, 

em meio ao desvelamento do milagre do amor. 

Numa perspectiva de aprendizagem oriunda da travessia pelos signos do ser-

tão, Miguel, em meio às suas ambivalências, encarna a imagem do viajor que, num 

dado instante, se despe de suas amarras, de seu jeito costumeiro de ver e sentir o 

mundo, e escolhe o exercício da liberdade, de uma vida em fluência com os senti-

mentos, como se fosse uma grande fábula, entretecida pela fundamental necessida-

de humana de sonhar, em que vida e ficção se entremeiam ao desejo de habitar um 

mundo mais poético, onde os afetos e a verdade do desejo possam se mover, numa 

outra forma de dança, em seus múltiplos atalhos: 

   

Aprender a nos lançar no meio do redemoinho e deixarmos ser violentados 
pelos signos do sertão. Nessa dança poética, Nietzsche, Deleuze e Fou-
cault formam uma dinastia, pois a diferença começa quando dobramos o 
pensamento e dançamos de outra forma que ainda não existe. O mundo 
transformou-se em um verdadeiro espaço literário, ou, como nos ensinou 
Nietzsche, como o "mundo verdadeiro" acabou por se tornar fábula. Assim, 
podemos habitar poeticamente essa terra, pois tudo é ficção, é "véu de 
maia", é "bela aparência". Ouviremos essa música e a deixamos dobrar, 
desdobrar e redobrar nas dobras da alma. (PETRONÍLIO, 2011, p. 21). 

 

Sob essa ideia do mundo como uma grande fábula, é que o homem consegue 

transpor as noções endurecidas pela filosofia tradicional em torno do que é verdadei-

ro e não verdadeiro e adentrar em outras formas de pensamento que lhe tragam 

mais fluidez, menos racionalidade, menos lógica, e, por conseguinte, mais poesia, 

mais inventividade, mais desapego às certezas construídas ao longo do tempo como 

verdades sacralizadas. É a partir da discussão sobre a potência do falso, que Deleu-

ze reflete poeticamente sobre uma nova forma de narração, em que o falso e o ver-

dadeiro se diluem ante os mistérios da vida, em favor de uma potência artística, 

transformadora, demasiadamente humana, resultando disto, um novo estatuto: a 

narração deixa de ser verídica, quer dizer, deixa de aspirar à verdade, para se fazer 

essencialmente falsificante. Não é de modo algum, cada um com sua verdade, uma 

variabilidade que se referiria ao conteúdo. Antes, assim conceitua essa potência: 

 

É uma potência do falso que substitui e destrona a forma do verdadeiro, 
pois ela afirma a simultaneidade de presentes incompossíveis, ou a coexis-
tência de passados não-necessariamente verdadeiros. A descrição cristali-
na atingia já a indiscernibilidade do real e do imaginário, mas a narração fal-
sificante que lhe corresponde vai um pouco adiante e coloca no presente di-
ferenças inexplicáveis; no passado, alternativas indecidíveis entre o verda-
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deiro e o falso. O homem verídico morre, todo modelo de verdade se des-
morona, em favor da nova narração. Não falamos ainda do autor essencial 
a este respeito: é Nietzsche, que substitui, sob o nome de "vontade de po-
tência", pela potência do falso a forma do verdadeiro, e resolve a crise da 
verdade, quer resolvê-la de uma vez por todas, mas em contraposição a 
Leibniz, em proveito do falso e de sua potência artística, criadora. (DELEU-
ZE, 2005, p. 161). 

 

É a potência do falso que impregna a narrativa de Buriti ante a natureza fabu-

lar das lembranças de Miguel, em que o passado distante da infância de Miguilim se 

funde, se mistura com o passado mais recente da passagem de Miguel por Buriti 

Bom, impregnando-se de sensações indiscerníveis entre o que pertence às lem-

branças de Miguilim ou o que pertence às lembranças de Miguel. Essa indiscernibili-

dade entre o verdadeiro e o falso é exacerbada pela singularidade dessas lembran-

ças fluírem entre as miragens da noite do sertão, em que tudo assume uma dimen-

são fantasmática, surreal, pois, "sertão é isto, o senhor sabe: tudo incerto, tudo cer-

to. Dia da Lua. O luar que põe a noite inchada." (ROSA, 1994, p. 172). Acresce-se a 

essa ambiguidade própria do noturno na paisagem do sertão, o fato de que, segun-

do o personagem de Grande sertão: veredas, Riobaldo, "contar é muito, muito difi-

cultoso. Não pelos anos que se já passaram. Mas pela astúcia que tem certas coisas 

passadas — de fazer balancê, de se remexerem dos lugares." (ROSA, 1994, p. 

200). 

Guimarães Rosa fala especialmente dessa capacidade fabulatória do sertane-

jo como uma forma de projeção da própria paisagem do sertão e seus vazios de si-

lêncio e solidão, do sertão como lugar privilegiado do mito, das lendas, dos ‗causos‘. 

Em um trecho da entrevista concedida a Günter Lorenz, Guimarães fala do sertão e 

suas estórias: 

 

Nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Está no nosso 
sangue narrar estórias; já no berço recebemos esse dom para toda vida. 
Desde pequenos, estamos constantemente escutando as narrativas muito 
coloridas dos velhos, os contos e lendas, e também nos criamos em um 
mundo que às vezes pode se assemelhar a uma lenda cruel […] No sertão, 
o que pode uma pessoa fazer do seu tempo livre a não ser contar histórias? 
(LORENZ, 1991, p. 69). 

 

A capacidade inventiva, fabuladora, do homem do sertão, leva ao que expres-

sa poeticamente Manoel de Barros: "pois que inventar aumenta o mundo.‖ (2010, p. 

362). E, como manifestação dessa invencionice, como uma forma de enfrentar o de-

samparo que a vastidão do sertão induz, ao deixar o ser em abismos, em estado de 
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vertigem, Guimarães Rosa lança mão em geral nas suas narrativas de soluções fre-

quentemente arcaizantes, como provérbios, aforismos, expressões consagradas pe-

la oralidade, à maneira de uma glosa filosófica, que se entremeando ao poético, se 

insurge na fala do sertanejo como um jeito de reinventar, de aumentar o mundo, a 

partir de uma troca de saberes entre o arcaico e o contemporâneo. Nesse aspecto, 

solicitamos a seguinte discussão de Sousa: 

 

Os espaços liminares prefaciais, proverbiais e da glosa filosófica abrem as 
portas para a emergência dos afetos reunidos na percepção da criança no 
limiar da cultura, benjaminianamente falando, parecendo falar do berço ma-
terno, e festejam o encontro com o outro surgido das arqueologias mineiras 
e de outras arqueologias, enquanto esquecimento ativo (Nietzsche) que 
desconstrói o peso da memória e da história colonial. (SOUSA, 2003, p. 27). 

 

Na narrativa de Buriti, surgem sempre em meio a acontecimentos que envol-

vem emoções mais primitivas entre a vida e a morte, entre o divino e o diabólico, 

entre o bem o mal, entre os vacúolos de silêncio e solidão, as vozes das mulheres 

da cozinha, que atuam performaticamente como um coro, a emitir sentenças, afo-

rismos, loas, que, sob uma aparência lúdica, de mera brincadeira, revelam verdades 

ocultas, recalcadas, esquecidas, verdades que remetem ao infinito, à eternidade do 

sertão: 

 

Aquelas mulheres da cozinha, para elas os ecos do mundo chegavam de 
muito distante, refratados: e era um mundo de brinquedo e de veneração. 
Surpreendiam-se falando coisas de alegre espanto: — "Diz-se que na cida-
de vai ter guerra…" E cantavam loas. — "Você sabe a história sagrada?" 
Dividiam bichos e entes — os que eram de Deus e os que não eram. O 
bem-te-vi era pássaro do capeta. Discutiam, sofismavam, renhiam, como se 
entre o predomínio de Deus ou do demônio a decisão final tivesse de ser 
por eleição. (ROSA, 1988, p. 189).  

 

Essas mulheres da cozinha, enquanto arquétipo de um ser primordial, viven-

tes através de um contato mais íntimo com a natureza, com o mundo das emoções, 

do não-racional, funcionam como um coro de vozes, como uma espécie de videntes, 

de poetas, de dramaturgos, de filósofos, daqueles que atravessam o mundo de vi-

sões que está em cena. Segundo Nietzsche (1999, p. 81), "só é poeta o homem que 

possui a faculdade de ver os seres espirituais que vivem e brincam em torno dele; só 

é dramaturgo o homem que sente o impulso irresistível de se transformar e de falar 

mediante outros corpos e outras almas." Daí que, as mulheres da cozinha ficam fa-

lando de uma forma cifrada, através de sentenças, de máximas, em nome de outros 
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personagens, como se estivessem falando pelo que é oculto, secreto, emprestando 

suas vozes à porção inconsciente do outro, com o qual detém um diálogo cósmico, 

dada a condição de incorporarem uma espécie de ser mágico, que possui a faculda-

de de entrar em sinergia com as forças espirituais e lúdicas que estão em sua volta. 

Falando do ponto de vista do drama da tragédia grega sobre a vidência, essa 

sintonia espiritual do coro com a natureza, com o que existe de mais primordial no 

ser, Nietzsche (1999, p. 83-84) considera que: 

 

Estas partes corais, que se intercalam na tragédia, são assim como que as 
matrizes do que se chama diálogo, quer dizer, de tudo quanto se passa em 
cena do verdadeiro drama […] A única "realidade" é precisamente o coro, 
ele próprio produtor de visões, que exprime por meio de todo o simbolismo 
da dança, da música e da poesia […] por isso é que no seu êxtase o coro 
fala como ela (como a natureza) , por oráculos e por máximas; na medida 
em que é aquele que participa do sofrimento, é ao mesmo tempo o que par-
ticipa da sabedoria, e que, no fundo da alma do mundo, anuncia e proclama 
a verdade[…] 

 

São essas mulheres da cozinha, enquanto seres anônimos, não portadores 

de uma densidade individual, que detêm um saber total, uma sabedoria ancestral 

sobre a vida e a morte, habitantes de um mundo fantasmagórico, feérico, que as 

deixavam em plena sintonia com o que existe de mais recôndito, com o outro lado 

do humano, não acessível por ideias de representação. Segundo Deleuze (2006a, p. 

324), esse saber se traduz nietzschianamente através de aforismos, em sua relação 

com o intensivo, expressando-se por meio de "estados vívidos que não passam por 

códigos, que fazem dele, fluxos que nos levam cada vez mais longe, mais para o 

exterior, resultando nas intensividades […]‖, como assim se apresenta em Buriti:  

 

Troncos inteiros ardiam, com estalos e nevoagem, na longura da fornalha, à 
beira da qual uma quantidade de mulheres de todas as idades operavam, 
trauteavam cantigas inentendíveis, ou comentando casos e feéricas vidas 
de santos […] E as mulheres falavam, e a cozinha emitia sempre seu es-
pesso cheiro — de fumado e resinas, de lavagens e farelo. Ali era uma cla-
reira. (ROSA, 1988, p. 169). 

 

O coro de vozes das mulheres da cozinha se constitui aforisticamente como o 

produtor de visões sobre situações que envolvem uma tensão, percebidas como li-

mítrofes na tessitura da narrativa, a exemplo das seguintes sentenças pertinentes às 

saídas de iô Liodoro para os encontros amorosos, à doença do Chefe Zequiel, à 

morte de Maria Behu e à perda da virgindade de Maria da Glória: 
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— O gato, eh ele tem tanto de comer aqui, e vai caçar coisas — lagartixa, 
passarim, morcego…  
— "Pois, todo patrão, que conheci, sempre foi feito boi touro: quer novilhas 
brancas e malhadas…"  
— Pobre do Chefe pegou mania de fastio. Devia de comer lombo de anta 
nova, mor de desencaiporar …  
— Tem loucura de lua e loucura de sol, Virgem Maria…  
— Uma morta santinha, assim, até me dá vaidades […] — Muitos morrem 
na lua nova…  
— "Mocinha virgem, na noite do dia, só quando deita na cama é que perde 
o bobo medo" […] — "Macho fogoso e meloso acostuma mal a gente…"  
(ROSA, 1988, p. 220, p.251, p. 228, p. 216, p. 246, p. 251). 

 

Ao lado das mulheres da cozinha, enquanto uma espécie de entidade mítica a 

povoar o deserto do sertão, figuram personagens excêntricos, primitivos, radicais, 

mulheres que encarnam a dimensão bruxa, feiticeira, portadoras de um saber mile-

nar, a quem o imaginário popular reconhece como seres especiais, mediadoras da 

natureza, do plano das coisas sagradas, sabedoras de "manhã e arte" (ROSA, 1988, 

p. 169), vistas como capazes de consertarem os malefícios do destino, de curarem 

os males de amor. É o caso da personagem de Dô-Nhã, reconhecida pelos habitan-

tes de Buriti Bom como uma mulher que "[...] tem poderes… Ei, desmancha coisa 

feita, desata contratos…" (ROSA, 1988, p. 169, grifo do autor) e que foi trazida por 

iô Ísio, filho de iô Liodoro, para refazer os laços do casamento entre Lalinha e Irvino, 

desfeito possivelmente por obra de alguma feitiçaria tramada pela mulher vista como 

causadora da separação: 

 

- ―Ao que veja, minha filha, já sei, já sei os sabes: mandraca que uma outra 
avogou, para te separar vocês dois, no separável… Te avexa não, eu estou 
aqui. Nossa Senhora Branquinha e mais os poderes hão de dar o jeito. Tem 
aslongas não… Se pode tomar essas esperanças? Certeza, minha filha! 
(ROSA, 1988, p. 170). 

 

Como mais um desses tipos mediadores da natureza, do outro mundo de lá, 

figura a personagem de uma outra mulher, designada simplesmente por Maria, a 

quem era atribuído o dom de ter " ciências finas" (ROSA, 1988, p. 210), e que veio a 

Buriti Bom com a missão de trazer Irvino de volta para Lalinha, mediante a crença, a 

confiança de todos, inclusive do próprio iô Liodoro, no poder mágico de tal interven-

ção sobrenatural: 

  

E aquela mulher foi bem paga. Logo queria ir-se. Aquilo? — "Ôxe, e a coisa 
não está feita? Ele já principiou a vinda…"Aquela estava sendo uma noite 
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de quinta para sexta. — "Toda meia-noite de quinta a senhora esteja em pé, 
vestida e acordada…" E salvou, e foi-se. Era uma bruxa. — "Em adeus, do-
nos e donas… Eu vou para os eixos do Norte…" Dela não se podia esque-
cer. (ROSA, 1988, p. 211, grifo do autor). 

 

Em Guimarães Rosa, a manifestação do inconsciente encontra-se, ao lado do 

jogo lúdico com as palavras e pensamentos, privilegiadamente expresso através da 

direção de seu olhar para esses personagens vistos como mais primitivos, que com-

põem a trama multifacetada da vida, pois são detentores de uma dimensão mais 

poética do viver. Na verdade, eles estão mais próximos da natureza e, consequen-

temente, da matéria-prima do fazer artístico enquanto sentido de liberdade, de 

transgressão de fronteiras. E este sentido de liberdade manifesta-se sobretudo me-

diante formações lacunares, a exemplo dos chistes, dos provérbios, das sentenças, 

dos aforismos, da forma mítica de pensar e sentir o mundo, que apontam para uma 

outra leitura da realidade, tanto sob a forma da alegria, da irreverência, do grotesco, 

como da dor, do sofrimento, da loucura que faz parte da própria fragilidade do hu-

mano diante das vicissitudes da vida. Falando sobre os fenômenos lacunares, recor-

rentes na estrutura do sonho, do lapso, do ato falho, dos aforismos em geral, Garcia-

Roza (1988, p. 173) diz que: 

 

São, portanto, indicadores de uma outra ordem, irredutível à ordem consci-
ente 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 topogra-
ficamente distinta da consciência, mas é formalmente diferente desta.  

 

É o sertão, entremeado de mistérios, do não-dito, do não-visto, mas apenas 

sentido em proporções de infinita intensidade, carregado de ruídos e silêncios ine-

narráveis, que se projeta segundo uma outra ordem, irredutível à consciência, que 

não tem começo nem fim, síntese da ambivalência, da dúbia condição humana, en-

tre Deus e o Diabo, entre o riso e o drama: "Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que 

não sei. Um grande sertão! Não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas 

pessoas — e só essas poucas veredas, veredazinhas." (ROSA, 1994, p. 116). 

É o sertão enquanto ‗vacúolos de silêncio e solidão‘, que se interconecta com 

nosso ser-tão interior, com a dimensão inconsciente, que nos é desconhecida, igno-

rada, mas que, de uma forma muitas vezes abrupta, inesperada, se manifesta por 

meio de sinais, de lampejos, que nos conduzem a veredazinhas de autoconhecimen-

to, de autoreflexão, no sentido de sairmos do conforto em torno do que já é conheci-
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do e explorarmos outros caminhos, outros atalhos, rumo à verdade de nossos dese-

jos mais insólitos. 

 

4.3 O SERTÃO COMO POTÊNCIA DA ALEGRIA: "NO SERTÃO, ATÉ ENTERRO 

SIMPLES É FESTA" 

 

"Meu dever é a alegria sem motivo… 
Meu dever é ser feliz…" 

Guimarães Rosa 

 

No desenvolvimento das estórias que compõem a tessitura narrativa em Gui-

marães Rosa, nos apercebemos de uma singularidade que perpassa, em geral, a 

sua ficção: a busca incessante pelos mistérios que entremeiam a vida humana atra-

vés de um contínuo oscilar entre o riso e o pranto, o prazer e a dor, a alegria e a tris-

teza, a comédia e a tragédia, a vida e a morte. Em se tratando de Buriti, essa plura-

lidade se faz manifestar, dentre outras imagens, por meio de uma relação de anta-

gonismos entre as filhas moças de iô Liodoro, Maria da Glória e Maria Behu, "[...] 

assim uma da outra tão diversas: como a noite e o sol, como o dia e a chuva" (RO-

SA, 1988, p. 102), cuja diversidade, no entanto, se mostra sensível às tensões que 

as envolvem, aos fluxos, às metamorfoses, em que aflora a presença da alegria co-

mo um sentimento que termina por se sobrepor à própria tristeza, como uma força 

primordial, cósmica, que se mostra a serviço da vida, da continuidade do ser, em 

meio às vicissitudes e reveses que se interpõem à própria travessia do homem em 

meio ao turbilhão de sensações desencadeadas pelos vazios do sertão. E como 

principal protagonista dessa força primordial, cósmica, figura a natureza do sertão 

em Buriti, decantada em especial através da imagem exuberantemente erótica do 

Buriti-Grande, como signo de uma potência de alegria, de metamorfose, de criação e 

recriação da vida, podendo ser vista tal como nos mostra Souza (2008, p. 216): 

 

A saga final de Corpo de Baile intitulada ―Buriti‖, pode ser caracterizada co-
mo o prosoema que celebra a transcendência do vigor vegetal como signo 
hierofânico do poder de criação e recriação da vida. O buriti, a árvore mítica 
do sertão rosiano, assume a função privilegiada de protagonista, porque se 
reveste da força procriativa e do transbordamento vital da natureza telúrica. 
Fica bem claro, portanto, o motivo porque os personagens humanos se 
compreendem na relação ritualística com o buriti totêmico.  
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Ao lado da figura patriarcal de iô Liodoro, "força cabida como a de uma árvo-

re‖ (ROSA, 1988, p. 141), avulta-se a filha moça Maria da Glória, na condição de um 

personagem feminino identificado com o transbordamento vital do buriti totêmico, 

projetando-se como uma ninfa a compor o cortejo dionisíaco em torno de sua potên-

cia fálica: "Dona Lalinha, Maria da Glória, quem sabe dona Dionéia, a mulata Alcina, 

ià-Dijina, sonhassem em torno dele uma ronda debailada, desejariam coroá-lo de 

flores." (ROSA, 1988, p. 134). No desenvolvimento da narrativa, é a personagem de 

Maria da Glória quem manifestamente se coloca em êxtase diante da exuberância 

da palmeira, se interrogando a respeito de qual seria o nome que expressaria o real 

sentido de sua grandeza: "— Maravilha: vilhamara! —"Qual o nome que podia, para 

ele? — Maria da Glória tinha perguntado. Me ajude a achar um que melhor assen-

te…" Inútil." (ROSA, 1988, p. 134). Na verdade, é Maria da Glória quem expressa, 

do ponto de vista nietzschiano, essa alegria metafísica, além das aparências, vincu-

lada ao ato de existir, independentemente das agruras do próprio viver, essa alegria 

incondicional que invade os habitantes do sertão, poderiamos dizer, "identificados 

com a imensurável alegria primordial da existência, onde pressentimos no êxtase 

dionisíaco a imutabilidade e a eternidade desta alegria." (NIETZSCHE, 1999, p. 

136). 

Falando sobre a personagem de Maria da Glória como a encarnação visceral 

da alegria, a partir da cadeia semântica de seu próprio nome, desempenhando múl-

tiplos papéis, enquanto detentora especial da singularidade do "riso dos risos" (RO-

SA, 1988, p. 136), Machado (1976, p. 137) faz as seguintes digressões, consideran-

do a busca da alegria por Miguilim que continua presente em Miguel adulto, então 

personificada pela imagem de Maria da Glória: 

 

Mas Miguel sabia que seria uma alegria especial, ‗a alegria que dura’. Uma 
alegria que Glória, filha do durável iô Liodoro, poderia trazer-lhe. E com isso 
chegamos à camada seguinte do Nome de Glória, ao nível em que se situa 
a cadeia Glória — Alegoria — Alegria. Por uma espécie de mutação semân-
tica, uma palavra vai se derivando da outra e revelando (ou seja, desvelan-
do e re-velando, cobrindo com novos véus) que Maria da Glória é a própria 
encarnação da alegria. 

 

Ao longo da narrativa, são inúmeras as passagens em que se manifesta essa 

potência da alegria em Maria da Glória, como uma manifestação da arte do bem vi-

ver, em usufruir do gozo com as pequenas coisas da vida, evocando o que existe de 

mais primitivo, de mais visceral, em que o corpo se evidencia como uma forma de 
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linguagem, um campo de vibrações, atravessado pelo erótico, pela vertigem, pela 

multiplicidade de sensações, em que a alegria surge como uma potência de vida, de 

liberdade, em meio às dores, aos sofrimentos próprios da humana condição: ―Ela é 

franca demais, vive demais, abertamente; é uma mulher que deve desnortear, por-

que ainda não tem segredos.‖ (ROSA, 1988, p. 96). É essa franqueza diante da vida, 

desprendida pelo espírito de liberdade de Maria da Glória, que ativa o desejo da ale-

gria encoberto pela infância triste de Miguilim, potencializado em Miguel adulto, "co-

mo se estivesse comprando aos poucos, o direito a uma definitiva alegria, por vir, e 

que ele carecia de não saber qual iria ser." (ROSA, 1988, p. 107). Por sua vez, esse 

espírito de alegria incorporado por Maria da Glória, associado à liberdade, produz 

junto a Miguel através de várias passagens da narrativa, um movimento de autore-

flexão em torno das várias formas de expressão com que ela manifesta tal potência 

de vida: 

 

Na sala de jantar. A lamparina, no meio da mesa. Nos consolos, os grandes 
lampiões. O riso de Glória. […] Sei que desejaria parar, demorado, perto de-
la. Da alegria. […] A alegria dela se estende, linda. […] Ela ria claro e sacu-
dia a cabeça, esparramando os cabelos, dados em quantidade de sol […] 
Alegria era a dela. […] A alegria de Maria da Glória era risos de moça enflo-
rescida, carecendo de amor. […] De nascença recebera aquela alma, ale-
gria e beleza; tudo dum dom só. […] A alegria de Maria da Glória me atraía 
e me assustava […] Maria da Glória ria sem motivo, mas o riso era sério e 
enérgico […] Minha meninice é beleza e tristeza […] Maria da Glória, da 
alegria […] Vou ter de viver longe, tristemente, desta moça tão diversa… 
Posso querer viver longe da alegria? (ROSA, 1988, p. 93, p. 95, p. 118, p. 
122, p. 137, p. 139, p. 147, p. 148). 

 

No sentido da alegria entremeada de liberdade, Maria da Glória faz fluir seus 

impulsos como uma máquina de livre expressão, em que a alegria se mistura com a 

tristeza, o sofrimento com o gozo, a vida com a morte, em que uma dimensão se 

metamorfoseia na outra, compondo uma passagem, uma travessia, voltada para a 

autoexpansão, entretecida através de uma potência de afirmação da vida, de um 

movimento de devir, através de uma confluência de relações, de alianças, simbio-

ses, em favor da ascensão da vida sobre a morte, da alegria sobre a tristeza. Maria 

da Glória evoca a subversão a serviço da vida, do prazer, cuja principal expressão 

dá-se através da capacidade de rir, de brincar com o que se mostra doloroso. 

Rir de sua própria dor, é o que ocorre no outro dia, após o primeiro encontro 

sexual entre Maria da Glória e nhô Gualberto Gaspar, quando ela consegue rir, em 

meio a sua reação de medo e angústia ante o desvirginamento –"É horrível, Lala… 
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É horrível…‖ (ROSA, 1988, p. 233) – com o fato de nhô Gualberto ter saído bem ce-

do da fazenda como uma espécie de ‗boi ladrão‘, que foge para não ser encontrado. 

"De repente, ela mesma cantava. — "Boi ladrão não amanhece em roça…" rindo 

segredou. Mostrava a ponta da língua. Seu cinismo era um resto de inocência. Ti-

nha-se de rir." (ROSA, 1988, p. 234). Falando sobre essa capacidade do homem de 

rir com o perigo, com o imponderável, Fachini (2001, p. 104-105) afirma:  

 

Rir do perigoso, do inaceitável, do que é seriamente carregado e ameaça-
dor é reforçar a energia da afirmação vital e romper a clausura para o esco-
amento torrencial de um desejo irreprimível de viver […] Sem um riso, a ri-
sada, a gargalhada, não haverá elemento estruturante da violência no coti-
diano da vida. 

 

Maria da Glória se evidencia na narrativa como uma personagem diversa, 

como um ser de devir, de multiplicidades, tal como um homem de guerra, que con-

turba, segundo Deleuze e Guattari (2012b, p. 34), filiações, gêneros, classificações: 

―O homem de guerra tem todo um devir que implica multiplicidade, celeridade, ubi-

quidade, metamorfose e traição, potência de afecto.‖ Maria da Glória traz em si a  

mensagem de que é possível transformar afectos, sensações, transformar o sofrer 

em gozo, a tristeza em alegria: "Tentava tomar-se um tanto de sua pureza, de sua 

esplêndida alegria. […] Esbarro de rezar, quando minha alegria volta. Eu gosto de 

rezar é para chamar a alegria…‖ (ROSA, 1988, p. 201-165). É essa alegria, interme-

diada pela presença absoluta de Deus na vida do sertanejo, que o torna suscetível a 

gozar os pequenos prazeres da vida, pois, segundo Riobaldo, ―Deus é que deixa se 

afinar à vontade o instrumento, até que chegue a hora de se dansar. Travessia. 

Deus no meio.‖ (ROSA, 1994, p. 325). 

Dada a sua condição de um ser diverso, multifacetado, Maria da Glória se 

mostra capaz de driblar a solidão, preencher os vazios com o exercício lúdico da 

imaginação, do encantamento com as pequenas e antigas coisas que existem em 

sua volta. "Glória sabia extrair de uma página de figurino o esperançado alvoroço de 

quem comprasse bilhete de loteria. Imaginava rumas de vestidos belos, e cores e 

festas […]" (ROSA, 1988, p. 181). E é essa singularidade de se encantar com o apa-

rentemente banal, que surpreendia Lalinha e a fazia refletir sobre seu estado de indi-

ferença aos acontecimentos que faziam brotar aquela alegria contagiante, a exemplo 

das festas, dos folguedos populares, que transportavam os habitantes do sertão de 
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Buriti para um outro mundo, não ditado pelas leis lógicas da razão, o mundo da fan-

tasia, do faz-de-conta, o mundo mágico da voz poética, da fabulação: 

 

Tudo valia como uma feliz mentira, tudo divertia diverso. São-João, noite de 
nunca se ter sofrido — de antes e de antes. De um se tirava para um seu 
quinhão de meninice, que era o mesmo, de todos. O céu trazia estrelas e só 
a miga quarta-parte de uma lua. Perfrio, frio. Mas a lindeza do lugar dali, e 
seu quente, por aconchegável, era de ser apenas uma ilhazinha, alumiada 
vivo vermelha, tão pequeno redondo entre velhas trevas. Por ele, as pesso-
as passeavam. E, se avançavam mais, no brusco do escuro se sumiam, em 
baile, um instante, e em baile seus rostos, claros, retornavam […] Aqui, po-
rém, num reino aceso, iô Liodoro, a garbo, a gosto, que seria de ser, de se 
dizer? Ah, um varão. E Glorinha —ridente no seu vestido verde-azul, de cin-
tura muito justa, na gola um largo laço creme de fita —damoazela, donzeli-
nha: uma donzela. Por que pensar agora em Irvino? E vinha-lhe: aquele 
moço Miguel, estivesse aqui, também não conseguiria dissimular de si uma 
inquietação de tristeza. "Eu mesma serei uma pessoa triste?" Talvez não 
fosse feita para o mero folguedo geral, para aquela alegriazinha tão simples 
assim, que aos demais contentava. (ROSA, 1988 p. 203-204, grifo do au-
tor). 

 

Guimarães Rosa projeta especialmente em suas narrativas, a visão do homo 

ludens, enquanto um ser contagiado pela alegria, envolvendo, no entanto, uma rela-

ção agonística entre o lúdico, o jogo e o espírito de guerra, a exemplo dos rituais 

celebrativos da tradição do mundo sertanejo, tal como a festa de São João, da fa-

zenda de Buriti Bom. O narrador evidencia o ritual de um jogo de faz-de-conta, ao 

lado de uma significativa amostra do poder patriarcal de iô Liodoro e o riso de Maria 

da Glória, configurando um culto, uma celebração em meio à diversão festiva de um 

espetáculo, de um acontecimento, em que transita o profano e o sagrado, a alegria e 

a seriedade, o riso e a devoção: 

 

O culto é, portanto, um espetáculo, uma representação dramática, uma fi-
guração imaginária de uma realidade desejada. Na época das grandes fes-
tas, o grupo social celebra os acontecimentos principais da vida da nature-
za, levando a efeito representações sagradas, que representam a mudança 
das estações, o surgimento e declínio dos astros, o crescimento e o amadu-
recimento das colheitas, a vida e a morte dos homens e animais [...] O jogo 
autêntico possui, além de suas características formais e de seu ambiente 
de alegria, pelos menos um outro – dos mais fundamentais, a saber a 
consciência, mesmo que seja latente, de estar ―apenas fazendo de conta.‖ 
(HUIZINGA, 1999, p. 19-26). 

 

Os rituais sagrados que envolvem os acontecimentos festivos em Buriti, na 

acepção de um jogo, entremeados do lúdico e, ao mesmo tempo, do trágico, reme-

tem a um corpo cósmico, em que o humano se religa à natureza, celebrando a vida, 

o encontro, a condição de estar vivo, em meio a tragédia da vida, porém, em comu-
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nhão com o outro, com a natureza, sob a intermediação do riso, da alegria, da pala-

vra poética como inauguradora da condição primordial do humano, visto que, "a pa-

lavra poética nos envia aos acontecimentos originais, aos gestos dos deuses e dos 

heróis, ao tempo mítico dos começos." (GARCIA-ROZA, 1990, p. 25). 

Ressaltando-se como a particularidade de uma narrativa dentro de outra nar-

rativa, temos a partir do ponto de vista de Lalinha, a abertura feita para o surgimento 

de um outro narrador, através da voz de Dô-Nhã, uma personagem com rasgos de 

feiticeira e de contadora de causos, "jocosa, toda falava, refalava e perguntava,em 

mestra naturalidade — e assim era um denunciar-se de ter saído de uma vaga co-

média, era, pois." (ROSA, 1988, p. 170). A personagem de Dô-Nhã, "pífia e desfru-

tável" (ROSA, 1988, p. 173), ao lado de seu ofício em destruir o malefício tramado 

por uma mulher que pretendia romper com o casamento de Lalinha e Irvino, filho de 

iô Liodoro, investe-se como porta-voz em contar estórias cômicas, burlescas, a 

exemplo do relato que faz a Lalinha e Maria da Glória, em torno de uma vivência 

mantida quando jovem em comum com quatro homens, sem conflitos, "dentro da 

ordem." (ROSA, 1988, p. 175). Desprovida de qualquer julgamento de ordem moral, 

a personagem fala jocosamente sobre seus amores de juventude, a impossibilidade 

de casar-se com o jovem amado, criminoso de morte, e a fuga com quatro homens 

de confiança daquele, logo após o casamento com um homem escolhido por seu 

pai, mas com quem ela não queria se casar. Encurralados pelos parentes, os fugiti-

vos terminam se escondendo no ermo dos Gerais, e, uma vez instalados, vivem du-

rante alguns anos uma vida, em comum, instaurando suas próprias leis: "Decidimos 

d‘eles todos quatro ficarem comigo… Assim completo, durou dois anos…" (ROSA, 

1988, p. 175). 

Falando sobre o espírito de ousadia, de ruptura que marca as mulheres de 

Buriti, D‘Ângelo sintetiza a seguinte reflexão sobre algumas personagens femininas, 

como uma forma de releitura do matriarcado, adaptado à contemporaneidade: 

 

La mujer dicta las reglas del trabajo y de la alcoba, repartiéndose entre los 
hombres hasta que el matriarcado se deshace y ella vuelve y su pueblo, re-
encontrándose con el marido, que aúnle esperaba. El casamiento, enton-
ces, es consumado pero Dô-Nhã mantiene resquicios de la antigua re-
sistência, dedicándose al trabajo marginal de " venderles " ilusiones a las 
mujeres de la comunidad. De alguna forma, su rebeldía espeja la ruptura de 
las reglas sociales realizada por las heroínas de "Buriti", fieles a sus desejos 
y devaneos: una no teme concretar el incesto, manteniendo relaciones amo-
rosas con el suegro; otra exige ser desvirgada por un hacendado de más 
edad, mientras espera el incierto regreso del amado, separando "deseo" de 



 

 

187 

"demanda amorosa", acto osado para su contexto. (D'ANGELO, [197-?], p. 
118). 

 

É a partir do anedótico, do burlesco, do absurdo do nonsense, que Guimarães 

Rosa privilegia o recontar de estórias que beiram ao ‗chinfrim‘, ao prosaico da vida, 

mas cujo riso suscita a transgressão às normas, a sabedoria de transformar o sofrer 

em gozo, a tristeza em alegria, tendo como protótipo a oralidade do homem do ser-

tão, cuja lógica transcende o espaço e o tempo do pensar cartesiano vigente na cul-

tura dominante da escrita. A linguagem do homo ludens em Guimarães Rosa repre-

senta um caminho inverso dos personagens e do próprio leitor em entrar em contato 

com sua dimensão de prazer, em ser capaz de estranhar-se a si próprio, ao deparar-

se com seu lado menos racional, menos intelectualizado, adentrando nas nuanças 

de uma cultura que tem uma poética própria e cujo funcionamento equivale ao nosso 

lado mais primitivo, detentor da função humana do jogo, do ritual, do lúdico, enquan-

to um acontecimento cósmico, da ordem do espiritual, do sagrado. Falando sobre 

essa ludicidade presente no jogo expresso pela criança, pelo selvagem, pelo poeta, 

pelos seres inscritos numa cultura menos racional, menos logocêntrica, HUIZINGA 

(1997, p. 17), tece o seguinte comentário:  

 

Se passarmos agora das brincadeiras infantis para as representações sa-
gradas das civilizações primitivas, veremos que nestas se encontram em 
―jogo‖ um elemento espiritual diferente, que é muito difícil de definir. A re-
presentação sagrada é mais do que a simples realização de uma aparên-
cia, é até mais do que uma realização simbólica: é uma realização mística 
[...] Mas tudo isto não impede que essa ―realização pela representação‖ 
conserve, sob todos os aspectos, as características formais do jogo. É exe-
cutada no interior de um espaço circunscrito sob a forma de festa, isto é, 
dentro de um espírito de alegria e liberdade. 

 
Falando sobre o diálogo do escritor com o universo do homem comum, me-

nos intelectualizado, e, por conseguinte, menos racional, mais afeito à lógica do in-

consciente, do lúdico, do poético, Freud (1969, p. 141), diz o seguinte: 

 

Afinal, os próprios escritores criativos gostam de diminuir a distância entre a 
sua classe e o homem comum, assegurando-nos com muita frequência de 
que todos, no íntimo, somos poetas, e de que só com o último homem mor-
rerá o último poeta.  

 

É o jogo da vida, do corpo, do lúdico, do erótico, que contagia Lalinha ao ouvir 

as estórias de amores fora da lei de Dô-Nhã, o que a investe do desejo de repeti-las 

junto a Maria da Glória, como uma forma de aguçar entre si o desejo em torno do 
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interdito, do inconfessável, e que, ao mesmo tempo, provoca uma reação de estra-

nhamento, de desconcerto, ao deparar-se com seu lado proibido, transgressor. Daí, 

a partir das estórias ouvidas de Dô-Nhã, Lalinha faz uma incursão moral, entremea-

da de censuras ante o proibido, ao mesmo tempo que compartilha junto a Maria da 

Glória o riso, o fruir de uma sensação de gozo, redundando, por sua vez, numa rea-

ção simultânea de autoreprovação, de autocensura de si mesma:  

 

―[...] A Dô-Nhã, mocinha-moça, morando de mulher com quatro homens…‖ 
Riu, um risozinho que quis torpe, bebeu-se, para colher o que Glória comen-
tava. Havia que, de outra ocasião, perguntar tudo a ela, à Dô-Nhã, fazê-la 
contar...  […] Os risos de ambas se passavam estilhas de escândalo, uma 
cumplicidade oblíqua, que festejasse alegrias impossíveis. E, vez, vezinha, 
deitavam olhos, vigiando alguém não viesse. Mas de repique, Lalinha sofreu 
o mal-estar de um remorso, o abrigo da boa penumbra feita teimara em cla-
rear-se. "É horrível! Sou um monstro, sou imunda… " O pensamento alheá-
vel chamara-a, abaixo fora, até onde, de repente, tudo balançara, jogando-a 
de novo em si — pavor e nojo nu do quadro que inventara. " Não sou assim! 
Ela não é assim! Glorinha… " — se impôs; e crispou-se — seu espírito se 
inteiriçava, recuando da margem de fogo, do estonteado. " (ROSA, 1988, p. 
182). 

 

Sobre a temática gozosa do riso, faz-se consensual a visão cristalizada ao 

longo do tempo, de que, ‗muito riso é sinal de pouco siso‘. Na verdade, até hoje vigo-

ra o pensamento estratificado de que o riso, a gargalhada, é da ordem do demonía-

co, 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." (SEGUNDA, 2008, p. 164). A partir 

dessa visão dogmática da alegria enquanto uma sensação, um estado de espírito 

não afeito aos bons costumes da moral tradicional, sobretudo em se tratando da 

manifestação de um riso desmedido, não controlado pelo racional, pelo intelecto, 

Fernandes (2006, p. 33), fala sobre esse ato de coragem ante a expressão gratuita 

da alegria, nos seguintes versos: "Tenho cometimentos de extrema ousadia / insisto 

em exibir de graça a alegria."  

Esse estranhamento para com a alegria, o riso espontâneo, manifesta-se em 

Lalinha, ao se surpreender com a alegria gratuita de Maria da Glória, pois, seme-

lhantemente ao pensamento de Miguel, ―a alegria de Maria da Glória me atraía e me 

assustava‖ (ROSA, 1988, p. 136), Lalinha a sente como uma força de atração e re-

pulsa, junto à intensidade de emoções que sua cunhada lhe desperta, haja vista se 
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sentir incapaz de desfrutar das alegriazinhas que imperam na forma de ver, pensar e 

sentir das pessoas do sertão: 

 

Por que gosto tanto dela, adoro sua alegria — mas ressinto que sua alegria 
às vezes a afasta de mim? [...].Sentia-a simples como um sim, e dona de 
todas as miúdas riquezas da alegria. Mesmo por isso, não lhe fazia confi-
dências, sabia calar-lhe seus escrúpulos e azares. (ROSA, 1988, p. 202-
212). 

 

Revelando pontos em comum com a visão nietzschiana da alegria criadora da 

arte dionisíaca, "que, sempre incessantemente, nos revela haver satisfação de uma 

alegria primordial no jogo de criar e destruir o mundo individual" (NIETZSCHE, 1999, 

p. 188), Guimarães Rosa concebe o homem em sua pluralidade, em contato com 

seu corpo e seu espírito, com a natureza que o circunda, na condição de um grande 

abraço cósmico. Em Buriti, o homo ludens dialoga com o homo sapiens, com sua 

seriedade, através de um segundo olhar que induz à ideia de uma liberdade trans-

formadora, intermediada pelo riso, a exemplo de uma máscara, cujo jogo lúdico re-

mete à capacidade de tornar-se outro, para além do cotidiano, do lugar do já-sei: 

 

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 nelas. (LACAN, 1999, p. 186). 

 

Em várias passagens da narrativa de Buriti, há alusões à formação de um 

corpo erótico enquanto expressão da alegria, de um gozo coletivo, diluído, em que 

as subjetividades se esgarçam no frenesi de uma orgia dionisíaca, onde, "os abis-

mos, que separam os homens uns dos outros, desaparecem diante de um sentimen-

to irresistível que os reconduz ao estado de identificação primordial com a natureza." 

(NIETZSCHE, 1999, p. 75-76).  

O pensamento de Nietzsche converge de certa forma com o de Deleuze, 

quando este fala do humor enquanto um acontecimento que se opera na superfície, 

na pele, em meio ao emaranhado dos corpos, à nomadização das singularidades, à 

diluição do subjetivo. Uma linguagem esotérica, a coexistência do senso e do não-

senso, que desarticula, que transforma em caos, as ideias, os discursos, em que a 

noção do eu se esgarça em favor de um corpo coletivo, dionisíaco, onde se dá a 

dissolução daquele que detém a linguagem real: 
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O humor é a arte das superfícies e das dobras, das singularidades 
nômades e do ponto aleatório sempre deslocado, a arte da gênese 
estática, o saber-fazer do acontecimento puro ou a ‗quarta parte do 
singular‘ – suspendendo-se toda significação, designação e manifes-
tação, abolindo-se toda profundidade e altura (DELEUZE, 1974, p. 
143). 

 
 A alegria primordial de que fala Nietzsche, é o que acontece, por exemplo, 

em uma noite de jogo de bisca, no casarão de Buriti Bom, em que através das car-

tas, se dá um outro jogo, a pulsação coletiva de uma carga de erotismo entre iô Lio-

doro, Lalinha, nhô Gualberto Gaspar e Maria da Glória, cuja sexualidade é levada a 

um clima de êxtase coletivo, através do vinho doce, o licor de buriti, mandado servir 

por iô Liodoro: 

 

Iô Liodoro pediu o restilo. Sorveram-no, ele e o compadre Gual [...] Bebiam 
no Lala e Glória […] Ria-se; e era bom. Bebia-o Lala, todos riam sua alegria, 
era a vida. Por causa dela, iô Liodoro mandara servir o vinho, era um preito. 
E o Gual, taimado, lambório, corçoou-se, os olhos dele baixavam em Glori-
nha, como para um esflor. Suas mãos velhacas procuravam o contato do 
corpo de Glória, os braços, quanto podia. Não era a vida? Sobre informes, 
cegas massas, uma película de beleza se realizara, e fremia por gozá-la a 
matéria ávida, a vida. Uma vontade de viver — nhô Gaspar. Pedia para vi-
ver, mais, que o deixassem. E Glória, dada. Era infame. (ROSA, 1988, p. 
232). 

 
Sob o ponto de vista da narração de Lalinha, simultaneamente ao êxtase orgi-

ástico do qual os personagens se sentem arrebatados, em que todos bebiam, em 

que ―todos riam sua alegria‖ (ROSA, 1988, p. 232), manifesta-se, segundo ela, uma 

pulsão de horror, de violência, percebida especialmente ante a visão de cenas eróti-

cas entre Maria da Glória e nhô Gual, cenas essas sentidas como infames, haja vis-

ta o caráter sórdido que ela atribuía à figura de nhô Gualberto Gaspar, então perso-

nificado como um ser velhaco, reles, vil, deflorador da pureza, da virgindade de Ma-

ria da Glória. 

De acordo com Bataille (1988, p. 7), ―está o espírito humano exposto as mais 

surpreendentes injunções. Sem cessar, a si próprio se teme. Seus movimentos eró-

ticos aterram-no.‖ Seria o caso de Lalinha, que, junto à expressão de um sentimento 

pulsante de ciúme, projeta seu receio, seu temor sobre seu próprio erotismo, ao 

censurar, ao ver como infames as cenas de volúpia entre Maria da Glória e nhô 

Gual? 
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Falando sobre essa orgia dionisíaca em Buriti, enquanto uma das passagens 

mais significativas de erotismo , de desejo, da vontade de potência da vida, do amor 

além do bem e do mal, do lúdico, do gozo, da beleza, da avidez, da vida, Santiago 

Sobrinho (2007, p. 189) faz as seguintes digressões: 

 

O vinho ‗era um preito‘, uma espécie de rendição de Liodoro a Lalinha e de 
Gualberto a Glorinha. Poesia, riso, alegria, erotismo, tudo isso é expressado 
no parágrafo, no intuito de tonificar a exuberância da vida prestes a explodir 
em continuidade no sertão. Há uma dupla reiteração da vida, ao final do pa-
rágrafo. O adjetivo ‗ávida‘ contém o substantivo feminino vida, a qual ‗sobre 
informes, cegas massas, uma película de beleza se realizara, fremia‗ por 
gozar-se. A vida, está a nos dizer o narrador, é avidez, desejo intenso.  

 

Esta passagem da narrativa constitui-se num exemplo sugestivo de uma obra 

que concebe o homem em sua diversidade, enquanto um ser em contato visceral 

com sua própria natureza, em que a razão coexiste com um estado natural de pul-

sação de afetos, de sensações as mais diversas, que transitam do êxtase ao horror 

do sublime ao infame, do nobre ao vil. É nesse estado de sinestesia, de embriaguez 

dos sentidos, que se recupera poeticamente o gosto pelos mistérios, através da re-

tomada de uma postura lúdica, diante da vida, onde o riso, a alegria, é uma das for-

mas de imprimir uma leitura chistosa à tragédia de viver, 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." (SEGUNDA, 2008, p. 84). 

É também nesse sentimento do trágico que se instaura a alegria através do 

adentrar as múltiplas veredas do mundo, demandando um contínuo movimento de 

desterritorialização e reterritorialização de crenças, valores, concepções de vida, no 

sentido de uma busca por uma diferente trajetória, uma diferente travessia. Segundo 

Riobaldo, "a vida é ingrata no macio de si; mas transtraz a esperança mesmo no 

meio do fel do desespero." (ROSA, 1994, p. 237).  Essa citação riobaldiana aponta 

para a perspectiva do homem, em, a despeito das vicissitudes da vida, acreditar em 

algo que venha a transformar seu sofrimento, na confiança de que, ao lado do fel do 

desespero, se dê o mel da esperança por melhores dias, por uma melhor caminha-

da. Afinal, segundo Riobaldo, ―o diabo não há! É o que eu digo, se for... Existe é 

homem humano. Travessia.‖ (ROSA, 1994, p. 624). 

Em Nietzsche, Deleuze (1965, p. 38), mostra-nos que "o que é trágico é a ale-

gria do múltiplo, a alegria do plural." Isso se traduz através da visão costumeira do 
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homem do sertão, em, ao lado das tristezas da vida, alegrar-se com a pluralidade 

das pequenas coisas, visto que, "sertão foi feito é para ser sempre assim: alegrias." 

(ROSA, 1994, p. 518). É o que diz, também, as duas irmãs, Maria  Behu e Maria da 

Glória, lembrando vovó Maurícia: ―o que a gente deve de deixar para trás é a poeira 

e as tristezas...‖ (ROSA, 1988, p. 191). Daí, a estranheza de que se via tomada Lali-

nha, ante a fruição prazerosa dos moradores do Buriti Bom com as coisas tidas co-

mo triviais, segundo sua visão de moça vinda da cidade, dadas as situações do coti-

diano do sertão, observadas por ela enquanto perpassadas por essas alegriazinhas: 

 

— "Você sabe, Lala? Toda vez que a gente quer alguma coisa, e não sabe 
o que, então é porque a gente está com sede de um bom copo d'água, ou 
carecendo de ouvir música tocada …" [...] - "A gente não presta atenção 
nisso, que é saudação-de-carta; mas, às vezes, depois, dói, dói, molhado‖ 
[…] ―Tia Cló — que se sentia feliz, só de ter podido um dia visitar o Santuá-
rio, em Curvelo, e de ser uma boa doceira.―[...] Havia lua-luar, que na va-
randa se esperava, todos acomodados no convívio, conversavam tanto. Até 
os cachorros se impunham severa alegria doidável, com seus ladrados lou-
vantes, ao logo romper da lua. Lua bela, pelo Abaeté afora. E Glória, Behu e 
Tia Cló às vezes cantavam, feitas ao remoto, saudades se entreabrindo: 
uma vadiação e tudo o que o amor arranha. [...] A vila, para Glorinha, era 
uma das janelinhas do mundo. — "Lala, daqui a gente pode mandar tele-
grama! [...] "Tudo tão de recreio, a vitrolinha tocava muito tempo, até Maria 
Behu se distraíra, Tia Cló repetia que o Buriti Bom era o melhor lugar do 
mundo […]" (ROSA, 1988, p. 184, p. 193, p. 194, p. 208, p. 220). 

 

Na perspectiva de uma comunhão, de uma diluição entre o trágico e o lúdico, 

simultaneamente aos encontros eróticos de Lalinha e iô Liodoro, onde se dá o má-

ximo de requinte da potência de Eros, dá-se a morte de Maria Behu, a outra filha de 

iô Liodoro. Contrariamente à beleza e alegria de Maria da Glória, ―risos de moça en-

florescida, carecendo de amor‖ (ROSA, 1988, p.110), Maria Behu se apresentava 

como uma moça pálida, murcha, com ares de penitente, beata, mas que, na visão 

de Miguel, ―nem era tão híspida e desgraciosa como se dizia […] murchara apenas 

antes de florir, não conseguira formar a beleza que lhe era destinada.‖ (ROSA, 1988, 

p.135). Assim, através da personagem de Maria Behu, se evidencia uma associação 

entre a morte e a sexualidade, perpassada por um alto teor de erotismo, pois, o de-

voto religioso ao negar o genital, a pulsão sexual, condensa toda a libido no trans-

cendente, no divino. É o que acontece com Maria Behu quando associa o Buriti-

Grande a uma religião: ―- Ele é que nem uma igreja.‖ (ROSA, 1988, p. 135). A estrei-

ta relação entre morte e sexualidade é referida por Bataille (1988, p. 362), que assim 

fala sobre o crente, o ser religioso: ―Ele se opusera à ordem genital, que tinha o sen-
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tido da vida, e reencontra a sedução sob um aspecto que tomou o sentido da morte.‖ 

Como uma forma de Eros misturado a Tânatos, eis que a morte de Maria 

Behu representa a ascensão da vida sobre a morte, a possibilidade do sertão sair de 

uma posição mortífera de permanência e imobilidade e assumir uma posição de re-

novação e mudança, haja vista a ruptura de alguns elementos da tradição moral pa-

triarcal, da qual Maria Behu era simbolicamente depositária. Na verdade, a tristeza 

pela morte de Maria Behu mostra-se associada a uma espécie de liberdade, a uma 

inexplicável alegria, reportada pela voz de Lalinha: 

 

A tristeza por Maria Behu produzia espécie de liberdade. As pessoas esta-
vam mais unidas, e contudo mais separadas [...] Preferia pensar em Maria 
Behu, no estilo de Deus, na porção de vida que a Behu em rezas lavava. 
―Deus nos dá pessoas e coisas, para aprendermos a alegria.... Depois, re-
toma as coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozi-
nha... Essa – a alegria que Ele quer...‖ – descobria, sonho solta sonho. A 
lembrança de Behu a fortificava. (ROSA, 1988, p. 248). 

 
Em sintonia com o pressuposto formulado para si mesma de que, ―meu dever 

é a alegria sem motivo… meu dever é ser feliz…‖ (ROSA, 1988, p. 244), Lalinha 

transgride uma série de preconceitos formados, de lugares comuns, ante a revolu-

ção pessoal, erótica, que se deu em si mesma, operada pelo desejo, pela potência 

dionisíaca da alegria, e,  conforme LIMA (2000, p.180), ―seduzindo o ex-sogro, ope-

rou as transformações necessárias à renovação do ciclo, através da sexualidade, 

possível somente após a morte de Behu, guardiã das tradições e do interdito.‖ Se-

gundo Baitaille (1988), os elementos norteadores do erotismo são o interdito e a 

transgressão. Daí, o comportamento de Lalinha, ao lado de outras personagens fe-

mininas como Maria da Glória e Do-Nhã, revestir-se de um sentido intensamente 

erótico, enquanto protagonistas de seu desejo, a mobilizarem, a partir de seus pró-

prios corpos, uma postura de transgressão frente ao interdito do sertão patriarcal 

sobre o livre gozo feminino. 

Não obstante a transgressão desencadeada por essas personagens, ante a 

assunção de seu próprio erotismo, há que observamos, conforme Bataille, que se 

trata de uma transgressão limitada, controlada pela própria proibição, como uma 

forma de evitar um retorno à violência, uma forma de evitar uma desintegração do 

ponto de vista social e familiar:  

 

A transgressão organizada forma com a proibição um conjunto que define a 
vida social. A frequência – e a regularidade – das transgressões não atinge 
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por si própria a firmeza intangível da proibição, de que é sempre o comple-
mento já esperado – como um momento de diástole completa o de sístole, 
ou como a explosão é invocada pela compressão que a precede. (BATAIL-
LE, 1988, p. 56).  

 
Nessa perspectiva da transgressão organizada, é o caso da personagem de 

Maria da Glória, que, ante o comportamento transgressor de iniciar sua sexualidade 

com nhô Gualberto Gaspar, compadre de seu pai, é orientada por Lalinha a esperar 

por Miguel, na condição de um pretenso candidato à realização de um casamento, 

segundo as normas vigentes na sociedade tradicional: ―... ou você casa com Miguel, 

ou com outro, você é linda , é deliciosa... Tudo, menos o agora, aqui, oh assim... 

Mas Miguel virá, eu sei!‖ (ROSA, 1988, p. 249).  

É através do avesso do sertão, em que o trágico e o alegre se fundem numa 

máscara, em que a vida e a morte fazem parte de um mesmo plano cósmico, em 

que uma se desdobra na outra por meio de uma intensa ligação com a natureza, que 

irrompe em Lalinha uma outra forma de ver e pensar o mundo em suas múltiplas 

dobras. É a doença e a morte de Maria Behu, "[...] escolhida para os claros encan-

tamentos do sofrer, ali naquele palácio de grande lugar, meio de grossas belezas 

[...]" (ROSA, 1988, p. 217), que faz Lalinha refletir sobre a força vital da alegria em 

comunhão com a tragédia da vida pois, "o trágico é o festivo, o alegre, o demasiado 

humano de nós mesmos na margem trágica da vida. O sertão do avesso. É o aves-

so trágico de nós mesmos." (PETRONÍLIO, 2011, p. 51). Daí porque, é a partir da 

morte de Maria Behu, que Lalinha passa a sentir uma espécie de alegria, de um en-

cantamento com a vida, vindo sem saber de onde, vindo como se fosse de abismos, 

desatrelado de qualquer motivo aparente:  

 

Lalinha se lembrava – uma ideia, que na ocasião não criara sentido. E, ago-
ra, era capaz de não chorar por Behu – tanto a amava, tanto a compreen-
dia, de repente. E aquilo, sem razão nenhuma nem causa, sim: - Morrer tal-
vez seja voltar para a poesia... (ROSA, 1988, p. 246). 

 
Não é por mero acaso, que após a morte de Maria Behu , Lalinha como que 

se desvencilha dos pensamentos que enclausuravam o seu desejo por iô Liodoro e 

se deixa invadir por "[...] uma onda de viver, o viço reaberto de uma idéia" (ROSA, 

1988, p. 250), em que sente a pulsação de seu corpo enlanguescido e pactua com o 

seu sogro o desfrutar de uma noite de amor: 
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— ―Você, escuta: sou livre, vou-me embora. Na cidade, vou ter homens, 
amantes… Você gosta de mim, me acha bonita, você me deseja muito, eu 
sei. Pois, se quiser, se vale a pena, estou aqui. Esta noite, deixo a porta do 
quarto aberta…"Disse. E saiu dali. Sua alegria era pura, era enorme. Gosta-
ria de dançar, de rir atoa. (ROSA, 1988, p. 251). 

 

A alegria pura sentida por Lalinha se encontra associada à ideia do amor, da 

morte, perpassada pelo espírito dionisíaco de entrega, de dissolução de defesas, de 

limites, do amor enquanto uma bela-arte, uma comunhão de corpos, que evoca uma 

alegria sem motivo, um dever de apenas ser feliz, sem expectativas, a exemplo de 

seu encontro final com iô Liodoro, em que o espera despida, sobre o leito. Esse en-

contro constitui uma verdadeira travessia, tramada ao longo de vários outros encon-

tros noturnos, entremeados pelo olhar, pela palavra erótica, por sensações diversas, 

enquanto elementos de potencialização de um intenso desejo erigido entre ambos 

na solidão das noites do sertão. Atendendo ao convite de Lalinha, iô Liodoro adentra 

em seu quarto para viverem a primeira e talvez única noite enquanto amantes: 

 

Aí, de repente, resvés a porta se abria. Era ele - o vulto, o rosto, o espesso - 
ocupava-a toda. Num aguço, grossamente - ele! Respirava, e vinha, para 
conhecê-la. De propósito, Lala riu e disse - o mais trivial, o mais sábia que 
pôde, o mais soezmente: -"Anda, você demorou… Temos de encher bem as 
horas…" (ROSA, 1988, p. 252). 

 

É essa alegria que habita os vazios desérticos do sertão, que na visão de Pe-

tronílio (2011, p. 50), se traduz na poética rosiana como um instante epifânico, uma 

alegria súbita, "eixo essencial da intensidade poética que povoa as veredas de Ro-

sa." É a alegria sentida em beber um copo d'água, após uma caminhada de muito 

calor, é a alegria de sentar-se junto a uma mesa farta em meio ao relato de causos, 

anedotas, adivinhações, é a alegria de sentir-se o cheiro e o mugir dos bois, o cantar 

alegre, festivo das aves, dos pássaros, o cantar do galo anunciando o cessar dos 

fantasmas da noite. É o sertão como um corpo de arte dionisíaca, que nos sugere a 

alegria que faz parte natural da existência, pois, "somos verdadeiramente, por curtos 

instantes, a própria essência primordial, e sentimos o desejo e a alegria desespera-

da da existência…" (NIETZSCHE, 1999, p. 136). Essa alegria fundante do ser se 

traduz em poesia, em viver o êxtase e a vertigem, em amar além do bem e do mal, 

em, segundo Drummond (2010, s/p.), amar o deserto e todo os seus vazios, que 

conduzem ao tudo e ao nada: 
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Amar solenemente as palmas do deserto,  
o que é entrega ou adoração expectante,  
e amar o inóspito, o áspero,  
um vaso sem flor, um chão de ferro,  
e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e  
uma ave de rapina. 

 

Sob o êxtase da alegria, do desejo, das sensações múltiplas,  irradiadas de 

um corpo erotizado através dos encontros noturnos com iô Liodoro, Lalinha passa a 

ver o sertão com muitos olhos, a sentir que ―[...] sua beleza se empregara, servira" 

(ROSA, 1988, p. 224), ao se perceber olhada, desejada pela avidez de seu sogro, a 

sentir-se parte integrante da natureza do sertão, de suas plantas, de seus bichos,de 

sua terra, como se fosse um deles: ― – a camada de ar ali como que se guardava 

mais fresca, e com um relento de limo, cheiro verde, quase musgoso, ora lembrava 

água em moringa nova. Respirava um barro.‖ (ROSA, 1988, p. 172). Depois de uma 

noite de intenso erotismo em um dos encontros com iô Liodoro, Lalinha acorda nu-

ma manhã radiosa e se compreende plenamente envolvida com o mugir das vacas, 

com o remugir do touro, com o corpo do Buriti Grande, com o Brejão, que, "[...] ale-

grava, se doava, doce como o ócio e o vício." (ROSA, 1988, p. 225). E ao despertar, 

Lalinha ouve, sente todo o pulsar vindo da natureza, do sertão: 

 

Ouvia as vacas, grandes de leite, bondosas. Mugia-se. O mundo era um sa-
cudido cheiro de bois, em que o canto dos pássaros se respingava. O touro, 
ora remugia o touro, e o jardinzinho vizinho estava ali, ao pé da janela, viço-
so de verdes hastes. O dia custava a começar, a passar. Glória, Glorinha, 
saíra de um sono de beleza. — "Vamos montar, vamos passear, Glorinha, 
meu bem!" — e queria-o com ímpeto. Precisava de ser muitas, abrir largos 
abraços. Pudesse rever o Buriti Bom, terra tão terra. Ir até à Baixada, até ao 
instante de lá — o fim de brumas. Como os buritis nasciam vagarosos com 
seu verde da escuridão: o Buriti-Grande tinha ao pé um pano ainda caído de 
uma branca névoa, e como cintura, ao corpo, pelo terço, um móvel anel de 
neblina. Tudo era grande, e belo. Avançavam, de alto ar, as araras, suas 
cores, fortes vozes. (ROSA, 1988, p. 225). 

 

Pela via transgressora da alegria, do cômico, do humor, em confluência com 

uma visão mitopoética em torno do existir, Guimarães Rosa sempre trabalha em su-

as narrativas a vida e a morte, o riso e a dor, o cômico e o trágico, "eternos polos 

problematizadores da condição humana, que constituem pela sua própria fluidez, a 

temática privilegiada da tessitura das artes em geral." (SEGUNDA, 2008, p. 88). Lé-

lia Duarte diz que, em Rosa, através de seu olhar direcionado para o lugar da cria-

ção, o trágico é redimensionado através do humor, ressaltando especialmente em 
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suas narrativas, o jogo, a brincadeira, o significante, o exercício lúdico do contador 

de estórias: 

 

É assim que Guimarães Rosa se aproxima do Íon de 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 contin-
gência. 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 ar-
te. (DUARTE, 2006, p. 292). 

 

Através da arte do embuste, do riso entranhado por um prazer dionisíaco, 

avultam-se em Buriti as mulheres da cozinha, evocando saberes nômades, o papel 

do antigo coro da tragédia grega, o coro de sátiros, de videntes, que conta estórias 

de um tempo remoto, imensurável, através da condensação de aforismos, senten-

ças, entremeadas por um sentido visionário, em que se manifesta uma espécie de 

visões alucinatórias sobre o que se passa no inconsciente das vozes recalcadas de 

outros seres que compõem seu universo. Essas mulheres da cozinha, "que eram 

moças e velhas, risadinhas tossicavam e conversavam irmãs as novidades repassa-

das, como os acontecimentos da vida chegavam a elas já feitos no livro de figu-

ras…" (ROSA, 1988, p. 216). Essas mulheres estavam sempre juntas, falando todas 

ao mesmo tempo, falando coisas de um alegre espanto, como se fosse um verdadei-

ro coro de vozes a contar estórias que os ventos dos sertões levam pelo ar:  

 

— Sinhana Cilurina falou, tudo está regrado na História Sagrada…  
— Dentro da lua, diz que moram umas coisas…  
— Sei assim, de um parente meu que ensandeceu: quem fica pobrezinho 
de não dormir, acaba é com sofrer de amores…  
— Bem dizia sempre o Chefe: que risadas, que corujas…  
— Se o frio não consegurar, logo, é ruim: diz que já estão por aí muita fe-
bre…  
— ―Alecrinzinho, é: o amor gosta de amores…‖ (ROSA, 1988, p. 220, p. 
216, p. 246, p. 228, p. 250). 

 

Reportando-nos à configuração do corpo coletivo das mulheres da cozinha, 

da diluição do individual enquanto sujeito, vemos na dinâmica dessas mulheres uma 

espécie de ditirambo dionisíaco, em que:  

 

O homem é arrebatado até à exaltação máxima de todas as faculdades 
simbólicas; experimenta e quer exprimir sentimentos até então desconheci-
dos: perante os seus olhos, rasga-se o véu de Maia; elevado a gênio tutelar 
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da espécie, e até da própria natureza, desinvinduou-se para ser absoluta-
mente a unidade. (NIETZSCHE, 1999, p. 58). 
 

Encarnando uma outra espécie de alegria, distinta desse aspecto dionisíaco, 

primordial, e assumindo uma feição mais burlesca, mais risível, inscrita mais na or-

dem do propriamente cômico, temos o personagem de nhô Gualberto Gaspar, "o 

nhô Gual; de certo por motejo assim o abreviavam, num cordial menosprezo." (RO-

SA, 1988, p. 164). Nhô Gual, apesar de ser um rico fazendeiro, não transmitia a 

imagem de autoridade, de reverência, evocada pela figura majestosa de iô Liodoro, 

despertando sempre no outro uma reação de escarninho, de riso, ante sua aparên-

cia grotesca, ridícula, buscando repassar uma superioridade da qual não era genui-

namente possuidor: 

 

Nhô Gualberto Gaspar não escondia igual a esperança de ainda poder pas-
sar por festeiro lépido e garboso, modesteava de falso. Um cômico homem, 
bamboleão, molenga, envergonhado de sua própria pessoa e de seu desejo 
de ter uma porçãozinha maior das coisas da vida […] Não tirava os olhos 
das pernas, das formas convidativas de Maria da Glória […] Aqueles olhos, 
a ingênuo serviço de uma gana profunda, imperturbada, igual a fome com 
que as grandes cobras se enrolam, como máquinas, como vísceras. (RO-
SA, 1988, p. 185). 

 

Nhô Gualberto Gaspar assume a postura de um falastrão, exibindo uma lo-

quacidade muitas vezes indiscreta, e, segundo Lalinha, beirando ao sórdido, ao vil. 

E, como uma maneira de extrair uma espécie de prazer em meio a essa tagarelice, 

ele se investe pretensamente do papel de uma espécie de filósofo do sertão, enun-

ciando máximas sobre a vida e seus mistérios: 

 

Quem souber o que é sorte, sabe o que é Deus, sabe o que é tudo. […] Um 
bicho é um bicho e a lua é de todos. […] Moça da cidade raciocina muito. 
[…] ―O fazendeiro vive e trabalha, e, quando morre, ainda deixa serviço por 
fazer!‖… […] Digo mesmo ao senhor: não se ter filho, na roça, é um prejuí-
zo. […] ―Mulher tira ideia é do corpo...‖ […] Conforme se diz: a vida vai, mas 
vem vindo. […] O demo tem seu silêncio. […] – ―Mulheres têm a ideia sem 
sossego…‖ […] ―Sempre a gente tem mais fogo do que juízo‖ […] ―O que 
dana as mulheres é o ciúme.‖ ―[…] O bom da vida é só de chuvisco‖ […] ―O 
amor tira ninhadas de seus ciúmes… Mocidades‖ […] A gente chupa o que 
vem, venha na hora. É o que resolve… Às vezes dá em desengano, às vez 
dá em desordem… Acho, de mim: muito que provei, que para mim não era, 
gozei furtado, em adiantado. Por aí, pago! Ai-ai-ai, mas é o que tempera… 
A gente lucra logo. Viver é viajável …" (ROSA, 1988, p. 101, p. 104, p. 106, 
p. 109, p. 112, p. 128, p. 140, p. 256). 

 
Contrariando o pensamento instituído de que é a dor que humaniza o ser, nhô 

Gual, ao final da narrativa, aparece ao leitor mais humanizado através da porção de 
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alegria que a vida lhe deu, mediante a experiência sexual vivida com Maria da Glória 

- "muito que provei, que para mim não era, gozei furtado [...]" (ROSA, 1988, p. 256) - 

cabendo-lhe a missão, de uma forma imposta por ela, de torná-la mulher, de condu-

zi-la de uma maneira transgressiva para o mundo interdito da sexualidade. É como 

se nhô Gual tivesse se revestido de um papel mítico, na condição incestuosa de um 

substituto paterno, compadre de seu pai, iô Liodoro, em que se autorizou de Maria 

da Glória e a fez descobrir o sexo, na perspectiva do desvirginamento, como um ri-

tual de passagem a ser feito por todas as mulheres. Em uma conversa franca com 

Lalinha, Maria da Glória diz: "o Gual se autorizou de mim […] Quase o obriguei a 

fazer tudo, a perder o respeito, que ele tinha demais...‖ […] Isso não é para aconte-

cer com todas?…" (ROSA, 1988, p. 248-249). Segundo Araújo (1992, p. 154), atra-

vés de um homem conhecido, seguro, "fica para trás, no passado, a ninfa que ficou 

na infância. Agora é a vez da mulher, completada, diante do dia." 

Dentre os rituais sagrados, rituais de passagem, figuram as festas cíclicas, de 

caráter religioso, sagrado, a exemplo da festa do Natal, que se intercalam no sertão 

aos períodos de passagem do tempo profano, dos cuidados com a terra, a serviço 

da sobrevivência, que se projetam como o tempo cosmogônico, da alegria primordi-

al, como expressão da potência dionisíaca: "Festas da redenção liberadora do ho-

mem e dias de transfiguração. Nelas, pela primeira vez, o alegre delírio da arte inva-

diu a natureza; pela primeira vez nela, o aniquilamento do princípio de individuação 

tornou-se um fenômeno artístico." (NIETZSCHE, 1999, p. 48). 

É a festa do Natal no sertão de Buriti, que em meio à criação artesanal do 

grande presépio, montado no quarto da sala do casarão de Buriti Bom, funciona co-

mo um grande ritual do tempo de origem por excelência, o tempo da criação, mani-

festo através de um mundo de sensações em torno de um novo nascimento, media-

do pela imagem do Menino Jesus. E o narrador fala sobre a festa do Natal no sertão 

de Buriti enquanto um corpo coletivo, através do qual fluem sentimentos de partilha, 

de troca, entre as distintas classes sociais, entre o humano e o animal, em que os 

pobres do mato e os moradores do Buriti Bom trocam presentes entre si, em que os 

homens dão voz aos animais na noite de Natal, colocando-os na condição profética 

de videntes:  

 

"O que a gente deve de deixar para trás é a poeira e as tristezas… — sem-
pre diziam as duas irmãs, lembrando vovó Maurícia. Admiravam-na de cor. 
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E os pobres do mato não pediam esmolas: vinham receber presentes — de 
farinha, toucinho, rapadura, sal, café, um gole de cachaça. E traziam pre-
sentes — cestinhas de taquara, colheres de pau bem trabalhadas, flores, 
mel selvagem, bênçãos e orações. No mês do Natal, para o presépe, vi-
nham com balaios de musgo, barbas-de-árvore, ananases, parasitas flori-
dos, penas coloridas de pássaros, frutas de gravatá, cristais de belo bisel; e 
exultavam com o próximo nascimento de Jesus Nosso Senhor […] Era o 
resplendor do Nascimento, naquele dia até os bichos se saudavam. Meio de 
meia-noite, a gente silenciava, para ver se ouviam vozes deles — dos bois e 
burros e galos — dando recados dos Anjos, que à Terra não vinham mais. 
Uma vaca berrasse, no instante, e a fazenda estaria abençoada. Pinto que 
se espicasse do ovo antes da madrugada iria dar um galo músico, cantante 
duma futura alegria invisível. Depois da meia-noite, finda a abstinência, se 
bebia vinho, se consoava. (ROSA, 1988, p. 191-192). 

 

O Natal, dentre outras festas sagradas, se sobressai junto ao espírito religioso 

do homem do sertão como uma forma de purificação, de renascimento, de domar os 

monstros internos e externos que habitam o cosmos, inserindo nele o elemento lúdi-

co dos ditos, das orações, das sentenças, das adivinhações, provenientes do uni-

verso da oralidade.  

Falando sobre a poética oral impregnada na narrativa de Guimarães Rosa, 

podemos 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 em várias passa-

gens da narrativa de Buriti, em que o humano, o vegetal e o animal se fundem como 

um corpo dionisíaco, de onde irrompem vozes múltiplas, vozes dos homens, vozes 

dos animais, urdidas poeticamente em favor da alegria, do encantamento da vida, 

mesmo atravessada pela morte como destino final de todos os seres que integram a 

natureza. Segundo Zumthor,  

 

a voz poética assume a função coesiva e estabilizante sem a qual o grupo 
social não poderia sobreviver […] As vozes cotidianas dispersam as pala-
vras 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). 

 

É a voz poética tão presente nos homens do sertão, manifesta especialmente 

através dos rituais sagrados das festas, da religiosidade, enquanto um instante de 

performance, que envolve a teatralização de papéis, a ludicidade, a máscara que 

sempre remete a um outro, e cuja poiésis, a exemplo da poesia da antiguidade, ―é 

simultaneamente ritual, divertimento, arte, invenção de enigmas, doutrina, persua-

são, feitiçaria, adivinhação, profecia e competição. ‖ (HUIZINGA, 1999, p. 134). É a 

poesia que irrompe nas festas populares, religiosas, que assegura momentos fugidi-
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os de encantamento e magia, a exemplo da festa de Natal do sertão de Buriti Bom, 

em que homens e animais permutam teatralmente seus respectivos papéis, cujas 

vozes de bois, burros e galos ascendem à condição instantânea de protagonistas 

principais, como videntes, profetas, músicos, arautos da boa-nova, da esperança, da 

alegria, ―diante do dia.‖ (ROSA, 1988, p. 258). 
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5 AFINAL, O PATCHWORK ROSIANO 

 

Quando se vem vindo sertão a  
dentro, a gente pensa que não                                                                                     
vai encontrar coisa nenhuma. 

Guimarães Rosa 

 

Na condição de um percurso construído ao longo destes cinco últimos anos, 

iniciamos nosso trabalho com o propósito de analisar Buriti, obra de Guimarães Ro-

sa, à luz da discussão dos pensadores franceses contemporâneos como Deleuze, 

Guattari, Foucault, Bataille, Derrida, Blanchot, sobretudo pelo papel que a literatura 

tem em seus estudos, redimensionando o que se entendia como sistema literário, 

as práticas de singularidades criadoras, anônimas e nômades, dando lugar a novos 

conceitos ontológicos, de obra, espacialidades e temporalidades, fabulações do 

novo, operando com potências das palavras e potências de imagens. Percebemos 

como na narrativa rosiana ocorriam instâncias que instauravam problemáticas con-

cernentes a tais aspectos, que acabavam confirmando a produção de novos valo-

res, a saída da representação clássica, a afirmação da diferença e a determinação 

do outro ou alteridade. Uma alteridade que provoca o próprio gênero narrativo a se 

interpelar, fazendo-se cinema ou poema, descaracterizando categorias a priori. 

Em nosso próprio fazer, deparamo-nos com bifurcações as quais nos leva-

vam, considerando nossa formação acadêmica, a encontrar nessa obra rosiana, 

como em outras do autor mineiro, já lidas por nós, direções que nos pareciam aten-

der a uma dimensão metafísica de origem cristã, fundada no uno, no mesmo e no 

semelhante, em busca de uma identidade plena, sustentada por uma razão repre-

sentativa, por idealizações filosóficas, religiosas, literárias e mitológicas, como em 

Mircea Eliade e leituras rosianas nacionais afins que reforçam e legitimam o valor 

de verdade do eterno retorno do mesmo, ao contrário de Deleuze que, através de 

Nietzsche, propõe o eterno retorno da diferença e afirma quanto às ideias: 

 

As Ideias são multiplicidades; cada Ideia é uma multiplicidade, uma varie-
dade. [...] é preciso dar a maior importância à forma substantiva: a multipli-
cidade não deve designar uma combinação de múltiplo e de uno, mas, ao 
contrário, uma organização própria do múltiplo como tal, que de modo al-
gum tem necessidade da unidade para formar um sistema (DELEUZE, 
2006b, p. 260).  
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Vimos, em Guimarães Rosa, a presença do uno e do múltiplo, sem ele che-

gar propriamente a uma combinação, ou a uma dialética intelectualizada, e sim 

mantendo essas relações como procedimento filosófico, estético e literário de coe-

xistência e simultaneidade, fazendo consistir na obra uma organização que, ao con-

trário da filosofia, não necessita atingir a formação de um sistema literário ou outro, 

conferindo com a maneira expressa em Deleuze para as artes. 

 Logo, trilhamos o duplo caminho, que achamos também simultaneamente de-

sempenhável no discurso da tese, tomando Buriti como uma escrita rizomática com 

várias entradas, com aberturas temáticas e problemáticas seja para o sonho, o de-

vaneio, o onírico, o delírio, a fabulação do novo, ou para percepções poéticas, em 

movimentos e fluxos que se dão como uma espécie de dança de linguagens, de pa-

lavras, de imagens. O que conduz a uma viagem delirante nos interstícios da língua, 

operando assintaticamente, na fuga do sentido, este, nomadizado em veredas para 

a captura do indizível, do que ainda não tem nome, ou significados preenchidos. 

Mas em vista da presença igualmente encontrada ali do uno e do semelhante, po-

demos confirmar uma concepção filosófica desdobrada entre a unidade e a potência 

do múltiplo, numa dimensão mitopoética rosiana que se retirava do transitório, em 

busca de um espaço do fundamento e remeteria a um universal, a um além do sen-

sível, pelo viés do simbólico, quando não tendendo a uma mística cristã.  

Situamo-nos, dessa maneira, durante o decurso da tese entre o rizomático e o 

livro-raiz, num entrelugar que nos permitia pensar a coexistência da multiplicidade 

com esse espaço do fundo metafísico. Aos poucos, dávamo-nos conta de que em 

Buriti não se organizava uma estrutura, mas uma disseminação ou proliferação de 

pedaços, retalhos discursivos de diversas procedências, mesmo no que nos parecia 

reafirmar o pensamento do uno. Concretude, sensível, carne, corpos, por um lado, 

por outro, entes, que se colocam ao nível da representação metafísica, do infinito, 

diante do finito, do suprasensível, concorrendo com a sensibilidade mais aguda, sem 

que se estabelecessem, entretanto, sentidos conclusivos. É que o narrador rosiano 

se comportava como um pintor que tem diante de si composições com as cores de 

Eros, cores da carne, ou se situasse a partir de uma superfície que busca flagrar o 

invisível, que aspira ao fundamento, à transcendência, num mundo sem esta. 

A nosso ver, Guimarães Rosa atingia uma concepção de arte que conduziria o 

artista ou o escritor a uma espécie de artesania que associamos ao patchwork (co-

mo sabemos), obra feita de retalhos, cujo efeito não é de uma estética do sublime, 
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nem tem o propósito de oferecer uma leitura de totalidade. Tratar-se-ia, nessa pro-

dução rosiana de praticar a vertigem do espaço, do tempo e do sentido para que o 

leitor, na leitura da obra participasse das tensões da escritura, dos seus silêncios e 

dos seus vazios. 

A materialidade escritural e discursiva rosiana enquanto máquina de expres-

são propõe-se, assim como um processo criativo, tornando-se uma arte de escrever 

que coparticipa de uma fuga da estruturalidade. Adota a experimentação de um teci-

do que rompe com a sintaxe linear, com analogias ou paralelismos, para distribuir 

esse tecido despedaçado numa tessitura equivalente ao patchwork.   

Sobre essa arte, fala-nos Deleuze e Guattari, que nela se verifica uma tece-

dura: ―o patchwork, com seu pedaço por pedaço, seus acréscimos de tecido suces-

sivos e infinitos‖ (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p.194). Os dois estudiosos ainda 

descrevem esse trabalho de tecedura, em relação ao bordado:  

 

[...] no patchwork o espaço não é de modo algum constituído da mesma 
maneira que no bordado: não há centro; um motivo de base (block) é 
composto por um elemento único; a repetição desse elemento libera valo-
res unicamente rítmicos, que se distinguem das harmonias do bordado 
(em especial no crazy patchwork, que ajusta vários pedaços de tamanho, 
forma e cor variáveis, e que joga com a textura dos tecidos). (DELEUZE; 
GUATTARI, 2012b, p. 194). 

 
Além disso, dizem: ―O espaço liso do patchwork mostra bastante bem que ―li-

so‖ não quer dizer homogêneo; ao contrário é um espaço amorfo, informal e que 

prefigura a op art” (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p. 195), o que produz nas com-

posições-patchwork, potências visuais como as que deparamos na narrativa-

patchwork rosiana. 

Torna-se significativo, nessa medida, pensar que a obra rosiana tenha esse 

engendramento, que é o contrário da tradição narrativa linear, baseada na metáfora 

da tecelagem com designação doméstica de vertente platônica. Donde encontrar-se 

nas narrativas homéricas a célebre tessitura de Penélope, pacientemente devotada 

ao ‗heróico‘ Ulisses, passando ela os seus dias, com urdiduras e tramas sempre 

desmanchadas, já exemplificando o trabalho do sedentarismo no tecido-tapeçaria, 

consagrada à casa imóvel, ao assujeitamento da mulher ao masculino, o que com-

preenderá a marcação do espaço estriado, ocupado, como modelo literário da mo-

dernidade vindoura grega, pós-platônica. 
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Ademais, tendo em vista, que nessa mesma tradição a artesania é função do 

feminino, que assegura a fixação no espaço, a espera, a promessa, o que não acon-

tece na obra rosiana, na medida em que o homem, a mulher, os vegetais, os ani-

mais, inclusive, podem exercer o lugar do artesão ou da artesã, na cultura ou na na-

tureza. Como se mostra, para nós, a árvore do Buriti, ou os bichos do sertão. Ainda, 

a noite que desenha sua própria artesania. Antes, Guimarães Rosa se move entre o 

espaço liso e o espaço estriado para representar trajetos, nele concebidos como ve-

redas. O espaço liso pode cruzar com o espaço estriado, mensurável, coercitivo, 

dado que há um lugar – a fazenda do Buriti Bom, ou, pode-se dizer, a casa imóvel e 

o sedentarismo patriarcal, mas há ao mesmo tempo o liso, intensivo, ventos, ruídos, 

―as forças e as qualidades tácteis e sonoras, como no deserto, na estepe, ou no ge-

lo‖ (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p.198).  

Nesse sentido, pensaríamos que se faz alusão ao mar, relacionado ao sertão, 

para que, ao aproximar os dois modos, haja confrontação com a estriagem, mensu-

rável, deleuzianamente e guattarianamente falando, expondo-se a potencialidade 

conferida às qualidades visuais ao liso, não passíveis de mensuração, ao contrário 

do céu, da cor do céu, afirmam eles, que é mensuração metafísica: ―Evidentemente 

os espaços lisos por si só não são liberadores. Mas é neles que a luta muda, se des-

loca, e que a vida reconstitui seus desafios, afronta novos obstáculos, inventa novos 

andamentos, modifica os adversários.‖ (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p. 228). Con-

tudo, lembram os dois: ―Jamais acreditar que um espaço liso basta para nos salvar.‖ 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p. 228). 

Por isso, vemos que Miguel, com um nome cristão, não se confunde com o 

salvador, nem é aquele que selou os ouvidos aos cantos da sereia. Esse persona-

gem não faz parte nem de odisseias, sequer é um Prometeu, nem faz parte de um 

messianismo colonial. É aquele que viaja de modo liso: ―Viajar de modo liso é todo 

um devir, e ainda um devir difícil, incerto‖ (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p.204). 

Miguel projeta-se na narrativa como uma espécie de tecelão, de artífice, em 

meio a um fluxo livre de pensamentos, ocorrido no corpo noturno do sertão de Buriti, 

à maneira de um sonho, de uma composição cinematográfica, onde se entrecruzam 

o presente, o passado e o futuro, em que ele mistura fragmentos, retalhos de cores, 

formas, tamanhos e texturas as mais diversas. Como algo equivalente a um 

patchwork, Miguel vai engendrando pedaços de sua vida atual e pretérita, entreme-

ando com outros pedaços da vida de outros personagens, compondo rizomatica-
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mente uma trama de feição onírica, flutuante, como uma forma de arte nômade, mi-

gratória, em que se avizinham o tecer patchwork, o tecer sonhos, o tecer estórias, 

conforme a multiplicidade deslizante de vozes e escutas que constituem as narrati-

vas de Buriti. 

Mediante a percepção de elos de aproximação, de vizinhança entre a urdidu-

ra multifacetada do patchwork e a não-linearidade de Buriti, podemos falar deste 

enquanto um patchwork rosiano, visto que, à maneira desse tipo de artesania, trata-

se de composições de fragmentos, de retalhos, que põem em destaque lugares de 

coexistência e temporalidades simultâneas, com elementos diferenciais irredutíveis 

a efeitos totais de harmonização, não podendo submetê-los à estética do sublime 

ou apenas a uma estética ocidental contemporânea. Em relação ao patchwork, co-

mo um trabalho de matérias e texturas múltiplas, podemos falar de Buriti sob as 

vozes de Deleuze e Guattari (2012b, p. 195), a respeito do caráter migratório, nô-

made, que perpassa ambas as tecelagens: 

 

Em conformidade com a migração e seu grau de afinidade com o noma-
dismo, o patchwork tomará não apenas nomes de trajetos, mas ‗represen-
tará‘ trajetos, será inseparável da velocidade ou do movimento num espa-
ço aberto. 

 
As narrativas de Buriti apresentam-se aos nossos sentidos como uma arte-

sania de vozes, imagens, percepções ótico-sonoras, táteis, olfativas, tessituras ir-

rompidas em meio ao tecido liso do sertão, compondo uma espécie de colcha de 

retalhos, urdida por silêncios, palavras, ruídos, sons os mais diversos, emanados 

dos homens, dos bichos, das árvores, das águas, do riinho, do barulho do monjolo, 

do cantar do galo anunciando o raiar de um novo dia. A mistura desses elementos 

em meio ao abissal noturno, reverbera como uma orquestra dissonante, orgiástica, 

em que se destaca uma voluptuosidade dos sons da língua, dando vez a que o lei-

tor se coloque também como um sonhador, um tecelão, a partir de seus próprios 

retalhos, cujo enredamento por meio de velocidades e lentidões enseja a composi-

ção de uma comunidade mínima de pensamento, sensibilidade e arte de tecelões, 

escritores, artesãos e leitores.  
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