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RESUMO 

Este trabalho é uma tentativa de análise da estrutura de Grande sertão: veredas, de João 
Guimarães Rosa, a partir do conceito de tragédia apresentado por Aristóteles em sua Poética. Nesse 
livro, Aristóteles diz que, na tragédia, a estrutura interna do texto - a "composição dos fatos", o 
mythos - aponta para a "peripécia", o desenlace, na qual acontece o "reconhecimento trágico": a 
passagem do ignorar ao saber, a partir dos sentimentos trágicos, "terror e piedade", gerados pela 
trama dos acontecimentos, das imagens poéticas. 

Em Grande sertão: veredas, a elaboração do tema da "matéria vertente", ligada à tentativa 
de "armar o ponto dum fato", dá à estrutura do livro uma caracterização trágica no sentido 
aristotélico. 

Riobaldo narrador conta a um interlocutor, o senhor, suas experiências de jagunço-
personagem, encontrando dificuldades de narrar ao esbarrar nos aspectos ambíguos, vertentes das 
coisas de que fala. A ambigüidade presente em todo o livro é a trama dos fatos de Grande sertão: 
veredas que representa a figura ambígua de Diadorim e que anuncia a reviravolta final, a morte 
dele e a descoberta de seu segredo: com o desenlace é que há o reconhecimento que a ambigüidade 
não é só tema, mas estrutura da obra, ou seja, Riobaldo tem sua maneira de narrar mergulhada em 
uma visão de mundo marcada pela experiência de dor e de prazer com Reinaldo-Diadorim.  

Assim, a ambigüidade, em Grande sertão: veredas, analisada sob o ponto de vista de 
estruturação trágica, é forma de construção que vincula estrutura e sentido interno do texto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tragédia, ambigüidade, Grande sertão: veredas. 
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ABSTRACT 

This work tries to analyze the structure of Guimarães Rosa's Grande sertão: veredas (GSV) 
based on Aristotle's Poetics concept of tragedy. In his book Aristotle argues that the internal 
structure of a tragic text - the "the arrangement of incidents", the mythos or plot - points to a 
"peripeteia", a reversal of the protagonist's fortune, in which there is a "tragic recognition": the 
passage from ignorance to knowledge by the tragic feelings of "terror and pity" generated by the 
structure of incidents, of poetic images. 

In GSV, the elaboration of the theme of the "pouring matter" (matéria vertente) related to 
the attempt to "set the point of a fact" gives the structure of the book a tragic character in the 
Aristotelian sense. 

Riobaldo-narrator tells an interlocutor, sir, his experiences as jagunço (ruffian or kind of 
hired-assassin) character, finding it difficult to tell the story because of the ambiguous aspects, 
"pouring" from the things he tells. The ambiguity present along the book is the structure of 
incidents of GSV that represents the ambiguous character of Diadorim and that announces the final 
reversal, his death and the revealing of his secret: the resolution brings along the recognition that 
the ambiguity is not only the theme, but the structure of the text, that is, Riobaldo has his way of 
telling embedded in a way of seeing the world marked by experiences of pain and pleasure with 
Reinaldo-Diadorim. 

This being so, the ambiguity in Guimarães Rosa's GSV, from the point of view of the tragic 
structuring, is a form of construction that links structure and internal meaning of the text. 

 

KEY-WORDS: tragedy, ambiguity, Grande sertão : veredas 
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INTRODUÇÃO 

 

Em Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa1, encontramos elementos formais que 

constituem uma estrutura essencialmente trágica, no sentido que Aristóteles conferiu a esse termo 

em sua Poética2.  A elaboração do tema da "matéria vertente" (GSV, p.93) unida à tentativa de 

"armar o ponto dum fato" (GSV, p.202) formam o núcleo da caracterização trágica. 

Riobaldo jagunço, personagem, viveu uma avassaladora experiência, que o marcou 

profundamente: amar uma mulher disfarçada de homem e descobrir a verdadeira identidade 

somente com a morte dela. A figura ambígua de Diadorim e seu segredo modelaram a maneira de 

Riobaldo olhar para tudo ao seu redor, filtrando sua forma de falar sobre o passado. O velho 

Riobaldo, narrador, ao contar cada um de seus "vivimentos"(GSV, p. 92) para seu interlocutor (o 

senhor), fala a partir da perspectiva presente de seu mundo perturbado, desconfiado: observa os 

opostos, as duplicidades, as ambigüidades3 das coisas, caracteriza tudo de maneira indefinida, 

ressalta os aspectos indeterminados: tropeça nas palavras ao tentar dizer a "matéria vertente". 

Mas, embora encontre dificuldades, sua narração tem o intuito de esclarecer o vivido, de 

buscar respostas, explicações, tem o objetivo de "armar o ponto dum fato".  Assim, a ambigüidade, 

que permeia todo o livro, é tema - matéria vertente - e, sobretudo, estrutura - os aspectos ambíguos 

da realidade, são formulados em uma narrativa em primeira pessoa, por alguém que foi personagem 

da história inquietante que conta. 

                                                 
1 ROSA, J. G. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. Todas as citações do livro são extraídas 
dessa edição. Utilizarei a sigla GSV. 
2 ARISTÓTELES. Poética. Porto Alegre: Globo, 1966. Todas as citações de Aristóteles são extraídas dessa edição, 
traduzida por Eudoro de Sousa. Utilizarei a sigla P. 
3 É importante explicar o que entendo pelo termo ambigüidade. Vou utilizar a definição de Alfredo Bosi que aparece no 
prefácio de GARBUGLIO, J. C. O mundo movente de Guimarães Rosa. São Paulo: Ática, 1972.: “...envolve 
coexistência de atributos, dificuldade de abstrair o traço exclusivo, definidor”(p.12). 
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O elemento estrutural trágico surge, justamente, quando paramos para observar mais de 

perto essa visão de mundo de Riobaldo, ou seja, quando tentamos compreender o motivo dessa 

maneira riobaldiana de narrar, e como ela funciona.  

Na Poética, Aristóteles nos diz que, na tragédia, a estrutura interna do texto - a "composição 

dos fatos" ou o "mito" (P, cap. VII) - insinua o final, aponta para a "peripécia", o desenlace (P, cap. 

XI), na qual acontece o "reconhecimento trágico", a passagem do ignorar ao saber (P. XVI), a partir 

dos sentimentos trágicos, "terror e piedade" (P, cap. IX), gerados pela trama dos acontecimentos, 

das imagens poéticas. Segundo Aristóteles, o elemento estrutural é a primeira e mais importante 

parte da tragédia (P, cap. VI), pois esta, para ele, é imitação de ações e de vida, de felicidade e de 

infelicidade, não de homens e de qualidades. Dessa forma, para Aristóteles, mesmo sem 

representação cênica, a tragédia pode manifestar seus efeitos, sendo sua estrutura interna o aspecto 

mais artístico e próprio da poesia (P, cap. VI).  

 Segundo Vernant4, o autor trágico constrói seu texto em cima de ambigüidades e oposições 

- anunciam-nos elas, sutilmente, o desfecho da tragédia, tornando-se o artifício utilizado para armar 

o texto, para organizá-lo como um todo com sentido. Esse sentido vem do reconhecimento ao qual 

espectadores (leitores) chegam quando da peripécia, da descoberta das intenções e significado das 

vivências e condições dos heróis, que se deixam ver a partir do esclarecimento final, do desfazer do 

nó trágico que nos faz  rever o texto.  

Quando terminamos de ler GSV, nossa mente está rodeada de lembranças sobre a figura 

enigmática de Diadorim, e queremos encontrar nelas as passagens que nos levaram a intuir o 

segredo de Maria Deodorina, momentos que nos intrigaram ou impressionaram - ficamos com o 

desejo de reler Grande sertão.   

                                                 
4 VERNANT, J. P.; VIDAL-NAQUET, P. Mito e tragédia na Grécia antiga.  São Paulo: Perspectiva, 1999. 



 10 

O trabalho de rever, destrinchar o texto, ultrapassando a mera curiosidade, pode seguir 

vários rumos: desde a identificação de sua estrutura formal, até a interpretação do livro, suas 

relações histórico-literárias com períodos e obras, sendo o primeiro caminho o percorrido por este 

trabalho. 

Levando em consideração a existência de uma enorme bagagem crítica sobre a estrutura de 

GSV e a riqueza do livro, satisfaço-me com um singelo interesse: tentar entender o motivo da 

forma narrativa ser como é, ou seja, perguntar-me a respeito daquilo que está constatado: a 

ambigüidade do texto5. É na tentativa de resposta a essa questão que os principais conceitos de 

Aristóteles sobre tragédia surgem. Vejamos: 

Em Grande sertão: veredas há dois tipos essenciais de ambigüidade: um, formado por 

duplicidades, indefinições e oposições (Diadorim, a construção de sua figura), e outro, feito de 

pistas (de Riobaldo para o senhor). No primeiro caso, a realidade, as coisas, são espontaneamente 

representadas ambiguamente, os temas apresentados ganham uma formatação ambígua. No 

segundo, o narrador Riobaldo, deliberadamente, oferece pistas a respeito da feminidade de 

Diadorim, salientando aspectos opostos e contraditórios da personagem. Somente com o desfecho 

da morte de Diadorim, com a peripécia, olhamos para o livro como um todo e identificamos os dois 

casos de ambigüidade, reconhecendo-os como a trama dos fatos, das imagens, dos acontecimentos 

em GSV, que anunciam desde o início a reviravolta final, por estarem diretamente ligados à figura 

de Diadorim, a fonte6 de onde brota o impulso narrativo e a forma narrativa de GSV.  

 Dessa maneira, uma leitura pode ser traçada entre as considerações aristotélicas sobre a 

estrutura da tragédia e a estrutura formal de GSV. A aproximação não tem o intuito de aplicar 
                                                 
5 Refiro-me aos estudos de Antonio Candido (O homem dos avessos) e de Walnice N. Galvão (As formas do falso), que 
trabalharam o tema ambigüidade em GSV, que serão mencionados posteriormente. 
6 Entenda-se que não sustentarei a simplificação de GSV a uma personagem. Diadorim, mais do que uma personagem, 
é uma “presença interiorizada pelo narrador”, como bem ressalta GARBUGLIO, J. C., op. cit., p.76.  
Assim, a figura de Diadorim pode ser entendida como fonte da maneira de narrar de Riobaldo, na medida em que o 
espírito inquietante dele é essencialmente reflexo de sua experiência com o amigo jagunço. 
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rigidamente uma teoria ao texto literário. Embora, como será visto a seguir, o itinerário do trabalho 

inicie com a apresentação de conceitos da Poética, a intenção é pinçar aqueles conceitos que serão 

utilizados, para que numa segunda e principal etapa, se trabalhe partindo de GSV e da crítica a seu 

respeito7, levantando e desenvolvendo pontos de convergência com a primeira etapa, utilizando a 

teoria na medida em que ela possa ser útil para o entendimento da obra literária. Assim, embora se 

tente aproximar formas diferentes de texto - tragédia e romance, as peculiaridades de GSV serão 

respeitadas. 

Desta forma, este trabalho é uma tentativa de pensar a ambigüidade em GSV como uma 

forma de construção que vincula estrutura e sentido, melhor dizendo, que revela em si mesma o 

sentido interno do texto. Por sentido entenda-se aqui a resposta à simples, porém não banal, 

pergunta: Por que a estrutura de GSV é como é8? Pretendo mostrar que em GSV a ambigüidade é, 

ao mesmo tempo, o aspecto formal que insinua o desfecho do livro e expressão da maneira de sentir 

e de pensar de Riobaldo narrador, em outras palavras, narrar a "matéria vertente"(ambigüidade) e 

"armar o ponto dum fato" (o tipo particular de narrativa do velho jagunço) estão imbricados na 

maneira de narrar de Riobaldo, são fatores de coesão interna da obra. 

Como se pode ver, a intenção deste trabalho é pesquisar um aspecto bem delimitado. Assim 

o é devido à grandeza e profundidade da obra em questão, e devido ao meu interesse no tema 

abordado. Por entender que somente espaços bem demarcados poderão gerar material útil para 

meus estudos posteriores mais profundos, satisfaço-me com a tentativa de análise estrutural de 

GSV a partir de um aspecto pouco trabalhado sobre a obra nesse sentido: a dimensão trágica. 

 

                                                 
7Não construirei um capítulo dedicado à revisão exaustiva da crítica a respeito do tema ambigüidade em GSV. A 
fortuna crítica aparecerá diluída ao longo do trabalho, nos vários momentos em que será pertinente para a o andamento 
dele.  
8 Não me refiro ao sentido da obra no cenário histórico-cultural. 
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1 A  TRAGÉDIA  NA POÉTICA  DE ARISTÓTELES 

 

1.1 O Conteúdo da Poética - o Conceito Aristotélico de Tragédia 

 

No sexto capítulo da Poética, dá-se o início do estudo da tragédia, o que ocupa a maior 

parte do livro - dezessete capítulos. A razão disso está no fato de Aristóteles considerar a tragédia a 

arte mimética por excelência, como veremos a partir do desenvolvimento de sua teoria. 

O primeiro passo aristotélico é definir tragédia: ela é uma determinada forma de mímese, de 

acordo com os critérios que distinguem as artes miméticas e com o efeito causado no espectador 

pela representação. A tragédia é uma representação de homens superiores em ação (objeto) em 

linguagem "ornamentada"(meio) - linguagem que tem ritmo, harmonia e canto -,  construída a 

partir do diálogo e do espetáculo cênico (modo), que tem o objetivo de purificar as emoções 

(catarse) ao suscitar os sentimentos de terror e de piedade (P, cap. VI, §27) 

O passo seguinte são as partes qualitativas, de que a tragédia possui seis: mito, caráter, 

pensamento, elocução, melopéia e espetáculo. As três últimas são qualidades externas, elas dizem 

respeito à representação cênica: espetáculo, melopéia (canto coral) e elocução (falas, expressão); as 

três primeiras são internas: caráter (qualidade moral), pensamento (elemento pelo qual pode-se 

caracterizar a qualidade moral) e o mito (imitação e composição de ações).  

De acordo com os traços distintivos da mímese, Aristóteles identifica as partes da tragédia: 

os objetos são o mito, o caráter e o pensamento; a elocução e a melopéia são os meios; o espetáculo 

é o modo. Para o Autor, o elemento qualitativo fundamental é a composição das ações - o mito. Diz 
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Aristóteles no §32 do capítulo VI: "[...]o elemento mais importante é a trama dos fatos, pois a 

tragédia não é imitação de homens, mas de ações e de vida (...)".  

Assim, na tragédia, o principal vem a ser a finalidade do homem, isto é, sua vida e sua ação, 

e não o homem com o caráter que o qualifica moralmente. Os homens possuem qualidades de 

acordo com seus caracteres, mas são bem ou mal-aventurados pelas ações que praticam. Na 

tragédia, não agem as personagens para imitar este ou aquele caráter, mas encarnam certos 

caracteres para efetuar determinadas ações. Sem caracteres, diz Aristóteles, poderia existir tragédia, 

mas sem ação, não poderia haver(§ 33), pois a finalidade dela são as ações e o mito, e a finalidade é 

"tudo o que mais importa"(§32). 

Participam ainda do mito, como efeito trágico (como meios de "mover os ânimos", diz o 

Autor), a peripécia e o reconhecimento, sendo ambos desenvolvidos por Aristóteles só mais tarde. 

Após essa informação, o capítulo VI fecha-se com breves comentários sobre as demais partes da 

tragédia: o pensamento é a capacidade de dizer o que é inerente a um assunto e o que a ele convém; 

o caráter é o que revela determinada decisão, o fim que foi preferido ou evitado; a elocução é o 

enunciado (em verso ou prosa) dos pensamentos por meio das palavras; a melopéia, das partes que 

restam, é o principal ornamento, ao passo que o espetáculo cênico, embora seja o mais 

emocionante, é o menos artístico e menos próprio da poesia, segundo Aristóteles. Para ele, mesmo 

sem representação e sem atores, a tragédia manifesta seus efeitos próprios (P, cap. XXVI, §182).  

O próximo capítulo é dedicado à análise do principal elemento da tragédia: o mito trágico. 

Relembrando a definição dada - "a tragédia é imitação de uma ação completa, constituindo um 

todo" (P, cap VII, § 44), Aristóteles começa com o esclarecimento do que significa "todo": ele é um 

ordenamento de partes: princípio, meio e fim. Esse encadeamento ordenado é condição para o poeta 

compor bons mitos, de tal maneira que, necessariamente, um mito não possa começar nem terminar 

ao acaso.  
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Aristóteles associa a composição ordenada de partes à beleza - "o mito como ser vivente" 

(cap.VII, §44). Diz ele que o belo consiste na grandeza (extensão) e na ordem. Esclarecendo, diz 

que algo de dimensão muito grande ou muito pequena não poderia ser belo, pois o espectador 

perderia a "visão do conjunto", a "totalidade". Assim, da mesma maneira que os organismos vivos, 

o mito deve ter uma dimensão que a memória possa reter. Beleza e mito estão vinculados, então, a 

partir do efeito gerado no espectador.  

A tragédia, diz o filósofo, tem sua extensão limitada por sua própria natureza, ou seja, pelo 

limite que as coisas impõe: 

 

  [...] desde que se possa apreender o conjunto, uma tragédia tanto mais bela 
será, quanto mais extensa. Dando uma definição mais simples, podemos 
dizer que o limite suficiente de uma tragédia é o que permite que nas ações 
uma após outra sucedidas, conformemente à verossimilhança e à 
necessidade, se dê o transe da infelicidade à felicidade ou da felicidade à 
infelicidade. (P, cap. VII, § 45) 

 

Após examinar a questão da totalidade do mito, a análise passa a tratar da unidade do mito 

quanto à ação (cap. VIII). O mito deve ser, assim como outras artes miméticas, nas quais a unidade 

da ação vem da unidade do objeto, imitação de uma ação una e completa, que forme um todo, no 

sentido que foi atribuído a esses termos. Qualquer parte deslocada ou suprimida causa mudança ou 

confusão no todo, já que todos os acontecimentos encontram-se enredados, conectados. 

Para Aristóteles, é mais poeta aquele que compõe histórias (mitos), do que o que compõe 

versos, já que a definição de poeta aponta a representação de ações como o essencial. A ação tem 

como âmbito o domínio do persuasivo, daquilo que o espectador aceita acreditar, não fazendo 

diferença se as ações representadas pelo poeta vêm de fatos reais ou não - a ele cabe organizar uma 

história, um mito. 
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A partir do capítulo IX, entram em análise os níveis de qualidade do mito - episódicos 

(inferiores) e com efeito de surpresa (superiores). Os primeiros são aqueles em que a relação entre 

os episódios não é necessária, nem verossímil, por esse motivo são classificados como os piores.  

Os mitos com efeito de surpresa são considerados os melhores. Neles, a partir do 

encadeamento causal, necessário e verossímil, fatos inesperados geram emoções nos espectadores.   

Os mitos são divididos ainda segundo sua espécie: simples e complexos (cap. X). O critério 

para tal distinção é o tipo de ação representada. Os mitos complexos são aqueles que operam a 

mudança de sorte através de dois elementos: a peripécia e o reconhecimento. Os simples não usam 

esses elementos na mudança.  

O esclarecimento dos dois elementos é feito a partir do capítulo XI, onde as partes do mito 

são apresentadas. Antes disso, Aristóteles salienta que a peripécia e o reconhecimento devem ser 

frutos da estrutura interna do mito (o ordenamento causal, verossímil e necessário). 

As três partes do mito são a peripécia, o reconhecimento e a catástrofe. A peripécia é a 

mutação dos fatos em sentido contrário, seguindo sempre a estrutura interna do mito. Aristóteles dá 

como exemplo o acontecido em Édipo, quando o mensageiro que tinha a intenção de acalmar o rei 

causou o efeito contrário (P, cap.XI, §60). O reconhecimento é a passagem da ignorância ao 

conhecimento, que se faz com a revelação de uma hostilidade ou aliança entre os personagens, o 

que gera felicidade ou infelicidade para eles. O Autor ressalta que, embora haja outros tipos de 

reconhecimento, a mais bela forma dele é a que se dá juntamente com a peripécia, porque, segundo 

ele, é a que mais se integra ao mito e à ação, e que produz os sentimentos de terror e piedade, 

emoções que são despertadas nas ações imitadas pela tragédia. O exemplo é, mais uma vez, Édipo. 

A catástrofe é definida como ação que produz destruição e dor, efeitos violentos, tais como mortes 

em cena, dores, ferimentos e casos desse tipo. 
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O capítulo XIII relaciona-se diretamente com o conteúdo do capítulo XI9. Tem o objetivo 

de apresentar o que deve ser buscado, ou evitado, quando da composição dos mitos (complexos) 

pelo poeta, e os meios que devem ser utilizados para que o efeito da tragédia seja alcançado. Em 

outras palavras, já que a estrutura da tragédia mais bela é complexa, e que ela deve representar 

acontecimentos que despertem terror e piedade, é importante investigar que espécie de peripécia 

provoca essas emoções, qual a estrutura ideal de tragédia para a produção do efeito trágico por 

excelência. 

Aristóteles passa à exposição de várias situações possíveis para o trágico. Todas elas 

apresentam dois elementos em comum: a presença de felicidade/infelicidade na reviravolta, e a 

caracterização ética dos personagens, segundo virtude/vício. Em resumo, a análise das situações 

nos diz que não devem ser representados homens muito bons e nem muito maus, que passem da 

boa para a má fortuna e vice-versa. 

Esses casos são rejeitados pelo Autor por não satisfazerem os efeitos exigidos pela tragédia 

e por se distanciarem dos sentimentos humanos. A situação ideal de representação do herói é 

descrita como: 

[...] a do homem que não se distingue muito pela virtude e pela justiça; se 
cai no infortúnio, tal acontece, não porque seja vil e malvado, mas por força 
de algum erro; e esse homem há de ser algum daqueles que gozam de 
grande reputação e fortuna, como Édipo e Tiestes ou outros insignes 
representantes de famílias ilustres. (P, cap.XIII, §70) 

 

Segundo a descrição acima, a situação ideal deve conter o "erro" como fonte da passagem 

para a infelicidade. O homem falível, que tem virtudes e vícios equilibrados, é o modelo que 

contribui para a verossimilhança da ação; a ignorância (não-conhecimento), que faz parte do erro 

                                                 
9 O capítulo XII interrompe a teoria do mito complexo, que tem continuidade no cap. XIII, para introduzir as partes 
qualitativas do mito: prólogo, êxodo, coral (párodo e estásimo) e “kommós”.  As partes qualitativas não são relevantes 
para nosso trabalho. 
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do herói, está ligada diretamente ao momento que constitui a ação complexa (o reconhecimento), e 

integra-se totalmente ao processo construtivo da tragédia.  

O capítulo XIV trata do efeito próprio da tragédia e das ações que levam a ele. Aristóteles 

enfatiza, mais uma vez, a preferência pela composição dos fatos: mesmo podendo surgir do 

espetáculo, os sentimentos de terror e de piedade devem, preferencialmente, vir da íntima conexão 

dos fatos, porque o mito deve ser composto de tal maneira que mesmo quem somente o ouça, sinta-

se emocionado, "trema e se apiade"(cap. XIV, p. 213, §74). Nesse sentido, a palavra tem papel 

fundamental para a produção do efeito catártico, sendo considerado secundário, externo à arte 

poética, o espetáculo visual. O prazer próprio da tragédia vem da piedade e do terror provocados 

pela imitação e pela trama dos fatos.  

O autor desenvolve com atenção as ações ligadas às emoções trágicas. Estabelece que tais 

ações devem desenrolar-se entre membros da família. Na criação, o poeta deve usar os mitos 

tradicionais sem alterá-los. 

Dos outros elementos qualitativos, o mito é o mais importante, pois a elocução, o 

pensamento e o caráter podem, de certo modo, reduzir-se ao mito. Dessa forma, todas as páginas 

que vão desde o início do capítulo VI até o fim do capítulo XVIII, - somente com duas 

interrupções, a do capítulo XII (partes quantitativas) e a do capítulo XV (caracteres) -, são 

totalmente ocupadas por uma teoria da efabulação trágica. 

A questão de Aristóteles é determinar o procedimento a seguir pelo poeta para obter do mito 

as emoções de terror e de piedade. Neste ponto, então, introduz o "reconhecimento" e a "peripécia", 

o "nó" e o "desenlace" da intriga, que devem ser resultado da trama dos fatos, conformemente à 

verossimilhança e à necessidade. 

Por considerar a epopéia na perspectiva teórica da tragédia, sendo-lhe assim aplicáveis as 

regras precedentes expostas, Aristóteles esboça nos capítulos XXIII, XXIV e XXV, uma breve 
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teoria do poema épico, finalizando esta parte pela comparação da epopéia com a tragédia, no 

capítulo XXVI, quando conclui pela superioridade da tragédia sobre a epopéia, parágrafo 183: 

Mas a tragédia é superior porque contém todos os elementos da epopéia 
(chega até a servir-se do metro épico), e demais, o que não é pouco, a 
melopéia e o espetáculo cênico, que acrescem a intensidade dos prazeres 
que lhe são próprios. Possui, ainda, grande evidência representativa, quer na 
leitura, quer na cena; e também a vantagem que resulta de, adentro de mais 
breves limites, perfeitamente realizar a imitação (resulta mais grato o 
condensado que o difuso por largo tempo; imagine-se, por exemplo, o efeito 
que produziria o Édipo de Sófocles em igual número de versos que a 
Ilíada). Além disso, a imitação dos épicos é menos unitária (demonstra-o a 
possibilidade de extrair tragédias de qualquer epopéia), e, portanto, se 
pretendessem eles compor uma epopéia [com argumento em] um único 
mito trágico, se quisessem ser concisos, mesquinho resultaria o poema, se 
quisessem conformar-se às dimensões épicas, resultaria prolixo.   

 

 

1.2 As Noções de Mimesis e de Poiesis 

 

Para a posterior análise de Grande sertão: veredas, convém apresentar, após a exposição do 

conceito de tragédia, algumas considerações a respeito das noções de mimesis e de poiesis na 

Poética: observar em que consiste para Aristóteles o fazer poético, como ele está estruturado. Para 

tanto, é necessário passar, antes, por Platão e sua visão da arte, para contrastá-la com a aristotélica, 

que, por sua vez, reformula elementos platônicos. 

 

1.2.1 Platão 

 

Em Platão, a verdade reside na idéia, no eidos, no que se apresenta em seu aparecer. Em 

Aristóteles, a verdade vincula-se a ousia, à presença, e a phusis, sendo esta um modo de vir ao 

desvelamento, à presença. Onde está tal conceito de ser, também se toma a verdade como 
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aletheia10. Assim, em ambos filósofos a questão do ser e da verdade está definitivamente 

relacionada com o originário manifestar-se, com o mostrar-se, com o desvelar-se.  

Entretanto, diferenças entre eles surgem no que diz respeito ao estatuto da poesia enquanto 

tal.  

Um primeiro ponto a considerar é que, para Platão, o modo de desvelar próprio da mimesis 

caracteriza-se pelo afastamento do ser e de sua pura manifestação, sem, por isso, deixar de ser 

manifestação de ser. O decisivo na interpretação da mimesis não é o reproduzir, o retratar, o fato de 

um pintor que pinta uma cama, por exemplo, tornar presente o que existe como idéia. O decisivo é 

que ele não pode reproduzir a cama concretamente, e que ele somente pode fazer menos que isso. 

Dessa maneira, na escala de produção há uma hierarquia, segundo Platão, e o artista (mimetes) 

ocupa um lugar distante do ser, da verdade, do desvelamento pleno - isto determina a fragilidade da 

obra de arte. 

Mas essa possibilidade menor de manifestar o ser em sua verdade, de desvelar, não diminui 

o valor e a dignidade da criação artística segundo Platão. Aqui, entra-se no segundo ponto a 

considerar, o que estabelecerá a grande diferença entre Platão e Aristóteles. 

Em nenhum momento de sua obra, Platão menosprezou o valor da poesia, ou 

incompatibilizou o conceito de verdade com a mimesis11 Já no diálogo Menon as "opiniões 

verídicas"(85c - 86 a)12 exercem  a função fundamental de afirmar o valor prolixo  da intuição 

profética ou da excelência política e ética dos personagens ilustres dos velhos tempos - de Homero 

e Hesíodo a Themístocles. Porém, apesar de o filósofo exaltar as palavras e as obras dos grandes 

                                                 
10 Sobre este tema, ver STEIN, E. A mímesis poética como poíesis da alethéia ou “Bem distante da verdade situa-se a 
arte”. In: _____. Instauração do sentido. Porto Alegre: Movimento, 1997. p. 29. 
11 Como mostrou ROSENFIELD, K. “ “Control through the imaginary” to the control by the imaginary”. In: 
BARBIERI, I.; ROCHA, J. C. de C. Masks of Mimesis: the work of Luiz Costa Lima. Stanford University Press, 1998. 
p. 9. Minhas reflexões utilizarão amplamente esse ensaio. 
12 PLATÃO. Menon. In: _____. Five Dialogues. Indianopolis, Hackett Publishing Company, 1981. 
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poetas, as "opiniões verídicas" se comparam às estátuas de Dédalo: figuras maravilhosas que os 

antigos identificavam com a proverbial fugacidade das coisas vivas (Menon , 97 c - d). 

Assim, elas escapam do domínio do inteligível, manifestando-se paragignomene (Menon, 

100 a), sem a intermediação da inteligência e do conhecimento.  Essa concepção revela a 

eliminação, por parte de Platão, da imaginação poética como inacessível ao intelecto propriamente 

humano. Aristóteles, ao contrário, considera a intuição poética como um modo de intelecção e de 

compreensão que repousa sobre a liga da sensação e da razão. 

Ainda considerando a posição de Platão frente à poesia, cabe lembrar o diálogo Ion, ou 

sobre a "Ilíada"13. Nesse texto, o tema central diz respeito ao estatuto da poesia enquanto prática 

social, e toda a argumentação gira em torno de uma distinção crucial entre duas noções - theia 

moira e episteme,(techne) - expressando o objetivo do pensamento platônico de criar um campo de 

saber lógico. 

As alfinetadas irônicas, dirigidas ao aedo Ion, visam marginalizar sua prática, rejeitar seu 

"dom" a uma categoria à parte, que não contém critérios objetivos de conhecimento. Platão não 

deixa, porém, de reconhecer o mérito da poesia homérica - não são os poetas, neste caso, seu 

visado, mas especificamente o uso da poesia, a pretensão do aedo de saber comentar esses poemas, 

e de assim o fazer sob o rótulo de ter captado a essência poética14. 

Essência caracterizada quando da distinção entre theia moira (inspiração divina) e 

techne,(episteme): Platão engrandece a sabedoria poética como inspiração divina, porém a elimina 

como inacessível ao intelecto humano. 

O ponto importante é o de que, por mais que se exalte as palavras de Homero, por exemplo, 

não se pode deixar de afirmar, segundo Platão, que elas constituem uma faculdade passiva, da 

                                                 
13 PLATÃO. Obras completas. Madrid: Aguilar, 1988. p. 143. 
14 O rapsodo deveria ressaltar as sutilezas ao interpretar - isso seria o seu domínio. 
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ordem do divino - um saber não legitimado humanamente. O filósofo ironiza, em conseqüência, a 

pretensão dos poetas  de serem educadores na pólis15. 

Dessa maneira, a theia moira não se inscreve no âmbito do conhecimento racional humano, 

cabendo, então, à episteme o centro da cognição do homem. Sob essa perspectiva, o artista (o 

poeta), na escala da produção, da manifestação da presença, ocupa um lugar distante do ser, da 

verdade, do desvelamento pleno, já que os poetas épicos, no caso, são inspirados (possuídos) por 

deuses para fazerem poemas, e o aedo é o último anel, o último elo da cadeia impulsionada pela 

força inspiradora. 

Assim, Platão considera a sabedoria poética inacessível ao conhecimento. Aristóteles, por 

sua vez, não põe o saber poético em um nível inferior ao conhecimento conceitual, mas examina a 

poiesis, em sua Poética, como inteligência propriamente imaginativa. 

 

1.2.2 Aristóteles 

 

O conceito de mimesis na Poética, segundo Ricoeur16, é definido contextualmente num só 

de seus empregos, ou seja, a imitação ou a representação da ação. Está expressamente definida a 

imitação ou representação da ação própria da tragédia, a arte mimética por excelência (cap. XXVI), 

segundo Aristóteles: "imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em 

linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamentos distribuídas pelas diversas partes 

(do drama), (imitação que se efetua) não por narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o 

'terror e piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções'." (P, cap.VI, §27). 

                                                 
15 O ponto chave da crítica é que os rapsodos não partem de idéias sob forma de conceitos abstratos. 
16 RICOEUR, P. Tempo e narrativa. Campinas: Papirus, 1995, v. 1, p. 59. 
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Pode-se perceber, segundo Ricoeur, a quase identificação entre as duas expressões: 

imitação, ou representação da ação, e intriga. Essa identificação é garantida pela fórmula: "É a 

intriga que é a representação da ação"(P, cap. VI, 50a 1). Assim, quando Aristóteles enumera e 

define as seis "partes" da tragédia, no capítulo VI, é preciso entender não as "partes" do poema, mas 

as da arte de compor, ou seja, o processo mimético exprime a própria atividade poética. A 

terminação em -sis, comum à poiseis, sustasis, mimesis, sublinha o caráter de processo de cada um 

desses termos. Mimesis, quer se diga imitação, quer representação, deve ser entendida como uma 

atividade (mimética), um processo ativo de imitar ou representar. E a poética é identificada, 

fundamentalmente, como a arte de "compor as intrigas", a "trama dos fatos". 

Dessa maneira, está excluída toda interpretação da concepção de mimesis aristotélica como 

cópia, réplica do idêntico. A imitação ou a representação é uma atividade mimética enquanto 

produz algo, a saber, a disposição dos fatos. Assim, Aristóteles se distancia de Platão, para o qual o 

sentido metafórico dado à mimesis tem ligação com o conceito de participação, em virtude do qual 

as coisas imitam as idéias, e as obras de arte imitam as coisas. Ao passo que a mimesis platônica 

afasta a obra de arte dois graus do modelo ideal, que é seu fundamento último, a mimesis de 

Aristóteles tem só um espaço de desenvolvimento: as artes de composição. 

Rosenfield expõe a concepção aristotélica de sabedoria poética17. Aristóteles, segundo a 

autora, investiga a poiesis como processo específico de cognição poética que converge sensação e 

razão no "reconhecimento" trágico (anagnôrisis). Este conceito aristotélico é construído com o 

prefixo ana- (que remete ao procedimento platônico da anamnese) e um substantivo derivado do 

radical gno- (que Platão reserva a processos propriamente intelectuais, como gignosko, gnôme). 

Assim, o reconhecimento poético torna-se um processo duplamente sensível e intelectual, 

                                                 
17 ROSENFIELD, K., op. cit. 
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conferindo ao pensamento poético uma relevância racional propriamente humana (justamente o que 

Platão havia negado à sabedoria poética). 

Ao mesmo tempo sensível e intelectual, a poiesis exige atitudes que não são exclusivamente 

intelectuais. Isso explica porque sensações e sentimentos como a surpresa admirativa, por exemplo, 

têm importância e função fundamental na Poética. Eles são os responsáveis pela sustentação da 

percepção como processo virtualmente cognitivo, como compreensão, segundo Rosenfield, 

"implícita" da obra poética. Compreensão esta que se distingue da intelecção discursiva apenas pelo 

modo de representação específico - a utilização de imagens de objetos, sensações, etc. 

Em conseqüência, Aristóteles constrói seu conceito de "reconhecimento" poético 

(anagnôrisis) através de uma modulação do vocabulário platônico de cognição: o verbo anagnorizo 

repousa sobre a mesma combinação que a do platônico ana-mimneskesthai, o "rememorar", que 

estabiliza as difusas verdades das intuições poéticas ou proféticas no conceito. Porém, ao contrário 

de Platão, Aristóteles confere ao "reconhecer" um estatuto próprio - valor intelectual e racional do 

verbo anagnorizo e do substantivo anagnôrisis. Ambos, verbo e substantivo, subsistindo ao lado de 

theorein e episteme - termos que designam a intelecção discursiva e abstrata. Assim, Aristóteles 

reconhece o valor cognitivo de processos que unem sensação e razão, isto é, reserva à imaginação 

um estatuto teórico próprio. 

Aristóteles, na Poética, salienta insistentemente a diferença entre as proposições poéticas e 

as discursivas, que não procedem da mesma maneira. Precisamente no capítulo VI encontra-se a 

idéia de que o personagem poético (o herói) não é uma representação alegórica de uma abstração - 

do ethos, "caráter" (cap.VI, §27). Ele é um "personagem-em-ação" (cap.VI, §30) segundo 

Aristóteles, ou seja, suas disposições caracteriais desenvolvem-se progressivamente na "trama dos 

fatos" (cap.VI, §16) arquitetada pelo poeta - elemento mais importante da tragédia segundo o 

filósofo, já que ela não é imitação de homens, mas imitação de ações, de vida (cap. VI, § 32). 
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Dessa maneira, assistindo-se a uma tragédia, não se vê o ethos (qualidade isolada do todo), 

porém, ações que atualizam múltiplas virtualidades éticas. O sentido dessa rede confusa de 

virtualidades é estabelecido através da "reviravolta" (cap.XI, §22) e do "choque de surpresa" 

(cap.XI, §62) que indicam, dentre dois ou múltiplos sentidos, um  outro mais profundo, implícito 

nos mesmos fatos. 

Assim, a reviravolta reveladora permite ao espectador reconhecer o conflito entre ações 

paradoxais quando do desenlace trágico - a queda de um dos heróis. 

O que gera a surpresa admirativa do espectador, o "choque de surpresa" (thaumaston) e a 

"reviravolta" (metabole) - responsáveis pela inversão da ordem do que foi visto - é a "forma 

própria" (cap.VII, §22) da tragédia, ou seja, o sistema de composição dos atos, figuras e imagens da 

tragédia, que culmina no desfecho dela, encadeando, assim, progressivamente, sensação, surpresa e 

cognição. 

Aristóteles ressalta que o "efeito próprio" e o "prazer próprio" da tragédia são produzidos 

pelo processo de ver-e-rever a mesma coisa de maneira diferente. Isso se explica da seguinte 

maneira: observando-se uma mesma ação, descobre-se um ou mais novos aspectos da mesma, 

justamente por causa da "trama dos fatos". E os aspectos descobertos não se anulam mutuamente, 

mas conferem ao herói e à tragédia um aspecto, uma aura de densidade, de beleza, de ambigüidade 

assombrosa, como via para o reconhecimento (pelo espectador) da necessidade ética e poética da 

queda do herói. 

Aristóteles, no capítulo XIII, afirma que a mais bela composição das tragédias deve  "imitar 

casos que suscitam o terror e a piedade (por que tal é o próprio fim desta imitação)" (P, §69). A 

piedade é o sentimento em face do que é "infeliz sem o merecer" (P. cap.XIII, §69), e o terror toma 
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conta de nós ao vermos o "nosso semelhante desditoso" (P. cap.XIII, §69). Segundo Sousa18, o 

"semelhante desditoso sem o merecer" atrai e repele, ao mesmo tempo, as almas dos espectadores e 

leitores. A piedade, "comiseração ou simpatia", diz o autor, é a tonalidade emocional de uma 

atração; e o terror, "medo ou angústia", é a tonalidade emocional de uma repulsão. 

Ao equilibrarem-se essas duas forças, segundo o comentador, o leitor ou espectador situa-se 

numa "distância ótima entre o cognoscente e o cognoscível, que condiciona o mais perfeito 

conhecimento do que é, ou deve ser, nas suas proporções naturais" (p. 67). Estão envolvidas, aqui, 

(além da função catártica) as noções de verossimilhança e necessidade. O poeta, diz Aristóteles no 

capítulo IX, tem como ofício representar o que poderia acontecer, quer dizer: "o que é possível 

segundo a verossimilhança e a necessidade" (P. cap.IX, §50). 

Tanto na representação dos caracteres como no entrecho das ações, importa, de acordo com 

o capítulo XV (P, § 88), "procurar a verossimilhança e a necessidade" a fim de que os atos dos 

personagens sejam justificados por essas características. Em suma, a tragédia deve ser uma 

imitação de casos que suscitem o terror e a piedade, e estas emoções se manifestam principalmente 

quando se nos deparam ações paradoxais. Diante de casos semelhantes, maior será o espanto frente 

aos acontecimentos do acaso e da fortuna. 

Segundo Ricoeur19, "a resposta emocional do espectador é construída no drama, na 

qualidade dos incidentes destruidores e dolorosos para as próprias personagens". O autor salienta 

que o papel do reconhecimento, como mudança da ignorância para conhecimento, é o de 

compensar o efeito da surpresa, contido na peripeteia (golpe de teatro), pela lucidez que instaura. O 

                                                 
18 Em comentário, na sua tradução de ARISTÓTELES, op. cit., p. 67. 
19 RICOEUR, P., op. cit., p. 72-3 
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destino do herói é selado por um último acontecimento que "clarifica toda a ação e produz no 

ouvinte a katharsis da piedade e do terror"20.  

Na perspectiva de Vernant21, em primeiro lugar, o lamentável e o aterrorizante são 

qualidades estritamente ligadas às mudanças de sorte e mais inesperadas e orientadas para a 

infelicidade. São esses incidentes discordantes que a trama dos fatos tende a tornar necessários e 

verossímeis. Em segundo lugar, esses acontecimentos dolorosos, aterradores, que a tragédia coloca, 

tocam o público e produzem um efeito como se fossem reais. Purificam os sentimentos de terror e 

piedade que produzem na vida cotidiana. Se isso acontece é porque, ao invés de simplesmente 

experimentá-los, através da organização dramática - encadeamento e articulação da coerência dos 

episódios num todo -, chegam a uma inteligibilidade que as experiências vividas não comportam. 

Assim, para Vernant, a "reviravolta" reveladora e os sentimentos que gera trazem uma lucidez em 

relação à obra e em relação à condição do espectador.  

Tanto em Ricouer, quanto em Vernant, há o traço interpretativo fundamental para o objetivo 

da análise de Grande sertão: veredas: lucidez em relação à obra, que é uma instauração de sentido. 

Os sentimentos trágicos, sobre os quais tanto insiste Aristóteles quando trata da finalidade da 

tragédia: "a representação trágica tem por objeto não apenas uma ação levada ao seu término, mas 

acontecimentos que inspiram terror e piedade, emoções particularmente fortes quando um 

encadeamento causal se produz contra qualquer expectativa" (§ 56), são dois lados de um trauma, 

de um choque que é superado pela piedade. É dessa maneira que os sentimentos trágicos produzem 

katharsis, choque, causado por um acontecimento inesperado, "contra qualquer expectativa", que 

faz a passagem da mera visão do espetáculo para a compreensão dele, o reconhecimento trágico. Os 

sentimentos trágicos vertem em raciocínio, em reconhecimento racional do desconhecido 

                                                 
20 Idem. Do texto à acção - ensaios de hermenêutica. Portugal: Rés-Editora, 1995. v. 2, p. 26. 
21 VERNANT, J. P.; VIDAL-NAQUET, P. O herói trágico: historicidade e trans-historicidade In: _____. Mito e 
tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Brasiliense, 1999. v. 2, p. 95-6. 
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(anagnorisis22), e uma lucidez em relação à obra se instala. Para a análise de GSV, interessa esse 

aspecto, o reconhecimento que produz uma compreensão do livro, como veremos a seguir. 

Em resumo, Aristóteles nos diz que quando vemos ou lemos uma tragédia, ocorre um duplo 

processo: de um lado, o sensível, emocional; de outro, o cognitivo e inteligível. Ambos estão 

enlaçados e confundidos na "trama dos fatos" graças à maneira como o poeta arranja esses fatos. A 

sensação de choque, de surpresa, vem da identificação de diversos aspectos (virtuais) de um mesmo 

objeto observado - processo este conduzido pela atividade livre do intelecto. Assim, ficar admirado, 

surpreso, é um choque afetivo apontando para um fato intelectual. Choque ao qual somos 

conduzidos pela construção poética (tragédia) - uma montagem de virtualidades intelectuais que 

estão implícitas nas sensações como possibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 ROSENFIELD, K. Ética e estética: o problema da análise filosófica da literatura. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 32, 
n. 2, p. 29, jun. 1997. 
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2. A DIMENSÃO TRÁGICA EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS 

 

2.1 A Caracterização Trágica (a Lógica da Organização Interna da Obra) 

 

Em Grande sertão: veredas, podemos identificar essencialmente dois aspectos que 

caracterizam uma estrutura trágica aristotélica: a elaboração da "matéria vertente" (GSV, p.93) e a 

tentativa de "armar o ponto dum fato" (GSV, p.202). O primeiro é a aparência ambígua da 

realidade, para Riobaldo narrador, salientada incessantemente por ele ao longo de sua narração do 

passado; o segundo, a intenção da personagem de, ao narrar, entender sua vida. Os dois elementos 

estão unidos por um mesmo laço: Diadorim - é a ambigüidade dessa personagem que permeia o 

modo de sentir e de pensar de Riobaldo no presente da narração, fazendo com que, para ele, chame 

atenção os aspectos indefinidos, contraditórios das coisas, que ganham formulações desde a 

primeira página de Grande sertão. Nessas formulações, está presente a marca da experiência com 

Diadorim, como insinuações e anúncios de seu grande segredo, revelado no final do livro ao senhor 

e aos leitores. Riobaldo, a partir de seu espírito inquieto pela experiência confusa e fascinante desse 

segredo, quer compreender o que aconteceu.  

Vernant, em seu artigo Ambigüidade e reviravolta. Sobre a estrutura enigmática de Édipo-

Rei23, distingue três tipos de ambigüidade trágica (p. 73), o terceiro é o que ele identifica em Édipo-

Rei, tragédia sobre a qual dedica a maior parte do ensaio. Segundo ele, em Édipo, a ambigüidade 

encontrada nas palavras de Édipo corresponde ao estatuto ambíguo que lhe é conferido no drama e 

sobre o qual toda tragédia está construída; a ambigüidade de suas palavras revela a duplicidade de 

                                                 
23 VERNANT, J. P.; VIDAL-NAQUET, P., op. cit. 
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seu ser, reconhecida na descoberta de sua identidade (p.77).Para Vernant, Édipo-Rei não está 

somente centrado no tema do enigma, mas a sua apresentação, seu desenvolvimento, seu desenlace, 

toda a peça é construída como enigma (p.81). A ambigüidade, o reconhecimento, e a peripécia, 

integram-se, segundo o autor, na estrutura enigmática da obra. 

Em GSV, a ambigüidade, representada pela "matéria vertente", é a expressão da visão de 

mundo de Riobaldo e elemento de composição da obra. O caminho que leva a essa conclusão 

inicia-se com o final do livro, a partir da surpreendente revelação sobre Maria Deodorina, quando 

se contempla a trajetória de Diadorim, sua representação ambígua, intrigante.  

Identificação e compreensão da estrutura se completam quando o olhar direciona-se para o 

narrador, aquele que reconstrói seu passado no exercício narrativo: é ele que apresenta Diadorim, 

que espalha pistas sobre o segredo, ele que caracteriza tudo - coisas, homem, sertão, Deus e o demo 

- ambiguamente, a partir de sua perspectiva confusa, marcada por Diadorim. 

A construção formal de GSV elabora a trama identificada por Aristóteles na tragédia, uma 

concatenação dos fatos - de imagens, temas e de personagens - que aponta para a peripécia, a 

reviravolta da sorte do herói que cai: a morte sangrenta de Diadorim e a revelação de seu 

assombroso segredo. Essa reviravolta provoca no leitor um choque de surpresa admirativa com 

relação à figura de Diadorim, que surge como uma união nebulosa de traços opostos, rumando 

obstinada e exclusivamente para a cega vingança, para a morte. O choque é acompanhado pelos 

sentimentos trágicos de terror e de piedade frente à condição de renúncia à vida: à feminidade, à 

sexualidade, ao convívio social24.  

                                                 
24 Em ROSENFIELD, K., op. cit.; um capítulo é dedicado à dimensão trágica em GSV. Nesse capítulo, a autora 
aproxima a figura de Diadorim a de Antígona de Sófocles, considerando os aspectos aristotélicos sobre a tragédia. 
Ambas dedicam suas vidas unicamente à defesa da honra de um parente morto: Antígona, do irmão; Diadorim, do pai, 
Joca Ramiro. A rejeição obstinada às “razões da vida” (p. 165) encaminha, necessariamente, as duas personagens ao 
destino trágico, e isso é reconhecido por intermédio da forma específica da apresentação poética, que faz aparecer o  
inevitável como um erro (trágico) que poderia ser evitado. Interessa, particularmente, o comentário sobre GSV: 
Diadorim segue seu itinerário sem hesitar, não insinua sequer uma alternativa de abandono da jagunçagem; Riboaldo 
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Eles são veículos para o reconhecimento (trágico) da organização interna do texto: a forma 

como as imagens, figuras, metáforas e temas estão apresentados expressa a situação paradoxal em 

que Diadorim se encontrava. Assim, peripécia e reconhecimento estão, necessária e 

verossimilmente, veiculados à trama dos fatos. Aristóteles diria trama dos fatos feita pelo poeta 

trágico; no caso de GSV, completamos com feita pelo narrador Riobaldo. Em que implica essa 

diferença? 

A diferença acarreta a divisão do reconhecimento, em GSV, em dois tipos: o primeiro diz 

respeito às considerações a que se chega a partir dos dados de Riobaldo sobre Diadorim, a partir do 

choque de surpresa com as informações da morte de Diadorim e da descoberta da identidade dele. 

Com elas, a condição de Diadorim como ser marginal, destinado à morte, se revela. 

O segundo tipo é o que ocorre através da observação do que Riobaldo, em seu relato, fala 

sobre Diadorim, a maneira como ele constrói a figura do amigo. Esse é o reconhecimento 

responsável pela identificação da organização interna da obra, pois se observa com atenção o 

narrador que viveu um amor impossível e que, marcado por essa impossibilidade, verte seu passado 

em relato ambíguo e desnorteado, conforme sua desconfiança em relação às coisas (que vertem em 

seus contrários) - reflexo da figura vertente de Diadorim. De outro lado, espalha conscientemente, 

durante o livro, pistas da feminidade de Diadorim para ver se seu interlocutor consegue ver aquilo 

que ele não viu.  

Temos, assim, duas espécies de reconhecimento, decorrentes de duas formas de 

enredamento dos fatos: pistas espalhadas e a ambigüidade presente nos elementos, temas e imagens 

do livro. Tanto um quanto outro tipo de trama tem Diadorim como núcleo e Riobaldo como 

articulador.  

                                                                                                                                                                 
narrador, apenas retrospectivamente, consegue vislumbrar, como espectador de sua história, um final diverso para o 
amigo, ao perguntar-se sobre sua incapacidade de ter enxergado o enredamento no qual Diadorim estava preso. 
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No livro A personagem de ficção25, sobre romance e tragédia é observada uma essencial 

diferença formal, lembrando-se os comentários de Aristóteles sobre poema épico e tragédia:   

[...] notando que teatro é ação e romance narração, Aristóteles, em sua 
Poética, foi quem primeiro colocou a questão nesses termos, ao cotejar o 
poema épico (que sob este aspecto se assemelha romance) com a tragédia: 
"Efetivamente, com os mesmos meios pode um poeta imitar os mesmos 
objetos, quer na forma narrativa (assumindo a personalidade de outros, 
como faz Homero, ou na própria pessoa, sem mudar nunca), quer mediante 
todas as pessoas imitadas, operando e agindo elas mesmas. [...] Donde vem 
o sustentarem alguns que tais composições se denominam dramas, pelo fato 
de imitarem agentes"(Aristóteles, tradução de Eudoro de Souza). A 
personagem teatral, portanto, para dirigir-se ao público, dispensa a 
mediação do narrador. A história não nos é contada mas mostrada como se 
fosse de fato a própria realidade.(p. 85) 

 

Na tragédia, o herói segue um enredamento, um itinerário trágico que o espectador/leitor 

observa, depois da reviravolta, na personagem agindo, sendo devido ao enredamento que a morte, 

ou catástrofe final, é vista no reconhecimento como fruto necessário e verossímil. Em GSV, temos, 

entre a personagem e o leitor, o narrador, modulando o acesso às informações, apresentando-nos as 

personagens e tudo o mais que ao leitor chegam a partir de seu molde. De Diadorim sabemos o que 

o jagunço velho nos diz de Diadorim. Assim, a necessidade verossímil da morte de Diadorim está 

inscrita na concatenação do relato riobaldiano, na trama por ele armada. Por esse motivo, para a 

análise de GSV a partir de conceitos de Aristóteles sobre tragédia, se faz necessário começar 

tratando da dupla posição de Riobaldo: personagem e narrador.  

 

 

 

 

 

                                                 
25 CANDIDO, A. et al. A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 1976. p. 85. 
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2.2 O Modo de Construção Formal de Grande Sertão: Veredas 

 

2.2.1 Os Dois Planos da Narração e a Maneira "Desalinhavada" de Narrar 

Em GSV, temos dois planos narrativos: o objetivo (diacrônico) e o subjetivo (sincrônico). 

No primeiro temos o "tempo da história", os fatos passados da vida de Riobaldo personagem, a 

"estória contada"(GSV, p. 321); no segundo, o "tempo da escrita"26, o refluxo dos acontecimentos 

no presente de sua narração. Esse é o mais importante, pois nele está o exercício riobaldiano de 

trabalhar a linguagem para representar as experiências, para interpretá-las, para compor o relato. 

Entre os dois planos há uma distância, não revelada, mas perceptível, pela situação em que 

se encontra nosso narrador: "De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. [...] Ma, agora, 

feita a folga que me vem, e sem pequenos dessossegos, estou de range rede. E me inventei neste 

gosto, de especular idéia."(GSV, p. 9). 

A distância entre o "eu narrador" e o "eu narrado" traz para o segundo plano uma 

ambigüidade: o pronome eu utilizado constantemente é um mesmo suporte27 de opiniões e valores, 

para dois eus. Essa ambigüidade explica a dificuldade de se identificar quando Riobaldo fala do que 

pensava sobre seu passado e quando fala do que pensa: "Eu era assim. Hoje em dia, nem sei se sou 

assim mais." (GSV, p. 176). Em última análise, a dificuldade diz respeito ao reconhecimento de que 

quem conta as estórias, os fatos, é um narrador distanciado dos fatos que narra. A focalização 

autodiegética produz, assim, a mistura dos dois eus. 

Podemos pensar no fato de a condição de Riobaldo estar dividida também em ter sido 

letrado e jagunço, enquanto personagem. Estudou com Mestre Lucas no Curralinho, foi professor 

de Zé Bebelo, gostava de ler, fazia versos:  

                                                 
26 DUCROT, O.; TODOROV, T. Dicionário das ciências da linguagem. Paris: Publicações D. Quixote, 1972. p. 375. 
27Problemas de continuidade e ruptura na focalização autodiegética: SILVA, V. M. A. e. Teoria da literatura. Coimbra: 
Livraria Almedina, 1982. v. 1, p. 738.  
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  Aire, me adoçou tanto, que dei para inventar, de espírito, versos naquela 
qualidade. Fiz muitos, montão. (...) Pois foi - que eu escrevi os outros 
versos, que eu achava, dos verdadeiros assuntos, meus e meus, todos 
sentidos por mim, de minha saudade e tristezas.(GSV, p. 113-4) 
Conforme eu pensava: tanta coisa já passada; e, que é que eu era? Um raso 
jagunço atirador, cachorrando por este sertão. [...] Os outros, os 
companheiros, que viviam à-toa, desestribados; e viviam perto da gente 
demais, desgovernavam toda-a-hora a atenção, a certeza de ser... De que é 
que adiantava, se não, estatuto de jagunço? (GSV, p 377) 

 

Quem narra conheceu de muito perto a jagunçagem, mas ao mesmo tempo conserva um 

olhar crítico em relação à violência desmedida daquela vivência. Riobaldo, enquanto viveu com o 

bando, questionava-se a respeito do sentido da vida, da existência. Sua instrução o permitiu manter 

um estranhamento em relação ao mundo selvagem da jagunçagem. No presente da narração, ele 

percebe seu comportamento diferente em comparação aos jagunços: "Eu era diferente de todos ali? 

Era."(GSV, p.148).  

O que poderia parecer, para a análise trágica de GSV, um problema - a narrativa em 

primeira pessoa, pois como estabelecer a estratégia de armar o texto apontando para o final se não 

temos, como na tragédia, o autor trágico como organizador da trama, mas um narrador mediando a 

relação entre fatos e espectador/leitor? -, revela-se um recurso, um elemento do qual parte a trama 

dos fatos: quem arma o texto é uma figura dupla, e exatamente por ser dupla é que constrói o relato 

da maneira como o faz, insinuando o desfecho. A condição de personagem e narrador de Riobaldo 

faz da "matéria vertente" tema, e do "armar o ponto dum fato" o objetivo do exercício narrativo. 

Riobaldo, "camponês sedentário"28, quer contar suas experiências vividas. Esse contar se 

desdobra num monólogo na presença de um interlocutor que nunca toma a palavra: o senhor - 

                                                 
28 Expressão de Benjamin, referindo-se a um tipo de narrador, aquele homem que “ganhou honestamente, sua vida sem 
sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições.” BENJAMIN, W. et al. O narrador, observações acerca da  
obra de Nicolau Leskov.  São Paulo: Cultural, 1975. Coleção Os Pensadores, p. 198. 



 34 

descritivamente um homem letrado, "assisado e instruído" (GSV, p. 12), de "suma doutoração" 

(GSV, p. 15), que chega à fazenda onde Riobaldo vive com sua mulher, ficando três dias ali. Esse 

senhor, a pedido de Riobaldo, deve auxiliá-lo na construção de um sentido para tudo que vai sendo 

narrado - a evocação desordenada de fatos: "Quero é armar o ponto dum fato, para depois lhe pedir 

um conselho" (GSV, p. 166). Todas as enunciações esperam uma articulação por parte desse 

interlocutor que tem, afinal, o domínio da linguagem, a capacidade de esclarecer as dúvidas de 

Riobaldo:  

 

Conto ao senhor é o que o senhor saiba (GSV, p. 175).  
O senhor pense, o senhor ache. O senhor ponha enredo.(GSV, p. 292,   
grifos nossos).  
Mais hoje, mais amanhã, quer ver que o senhor põe uma resposta. Assim, o 
senhor já me compraz.(GSV, p. 103) 

                                      Algum significado isso tem?(GSV, p. 114)    
                                      Eu quero é que o senhor repense minhas tolas palavras.(GSV, p. 159) 
                                      O senhor tece?(GSV, p. 173) 

O senhor me organiza?(GSV, p. 340) 
 

Tecer, colocar enredo, é conectar, de maneira coerente, início, meio e fim; estabelecer um 

fio que costure as partes do material narrado, esclareça aquilo que "enquanto se ata, a gente sente 

mais é o que o corpo a próprio é: coração bem batendo"(GSV, p. 130). 

O homem instruído, assim, deve juntar as peças do relato de maneira a dar uma forma ao 

que for sendo dito pelo jagunço velho. O que ocorre, no entanto, é que o senhor, durante todo o 

romance, é uma mera referência que aparece somente através da fala de Riobaldo. Os sinais de 

intervenção surgem como pedidos de explicação, aos quais Riobaldo responde: "Hem? Hem? Ah, 

figuração minha, de pior para trás, as certas lembranças." (p.4) 

Nem por isso a importância do senhor é nula. Pelo contrário, sua figura ressalta a função 

hermenêutica que a narração tem para o jagunço. Essa função é expressa pelo fato de Riobaldo 
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depositar no senhor o papel de interesse e atenção em tudo que vai sendo dito, ou seja, o papel de, 

ainda que virtualmente, produzir sentido e organizar suas experiências vitais, sua subjetividade e 

sua relação com o mundo, na medida mesma em que o relato vai sendo construído: "o senhor vá 

pondo seu perceber, a gente vive repetido, o repetido, e, escorregável, num minuto, já está 

empurrado noutro galho." (GSV, p. 60). 

O interlocutor, por não ter voz alguma no romance, pode ser tomado como cada leitor da 

obra - a nós leitores de GSV é dada a "missão" de desvendar o significado do emaranhado de 

imagens, encontradas no processo de livre associação e tentativa de auto-interpretação de 

experiências passadas de Riobaldo29: "Conto para mim, conto para o senhor. Ao quanto não me 

entender, me espere."(GSV, p. 135). "Falar com o estranho assim, que bem ouve e logo longe se vai 

embora, é um segundo proveito: faz do jeito que eu falasse mais mesmo  comigo."(GSV, p. 37) 

A narrativa em GSV, assim, desempenha função fundamental na organização do passado, 

encarnando o significado do ato de narrar, salientado por Ricoeur apud Nunes30: 

 

  Contando histórias, os homens articulam sua experiência de tempo, 
orientam-se no caos das modalidades potenciais de desenvolvimento, 
marcam com enredos e desenlaces o curso muito complicado das ações 
raias dos homens. Deste modo, o homem narrador torna inteligível para si 
mesmo a inconstância das coisas humanas, que tantos sábios, pertencendo a 
diversas culturas, opuseram à ordem imutável dos astros.(grifo nosso) 

 

                                                 
29 Em todas as especulações de Riobaldo, o alvo sutil é quase sempre atingir um conhecimento universal, ou seja, 
buscar , a partir de suas próprias experiências, uma interpretação que alcance um nível conceitual. Riobaldo parece 
querer encontrar o núcleo - o conceito - que está perdido nas dificuldades de formulação de questões, submerso nas 
imagens  daí criadas. Um bom exemplo disso é a “discussão” a respeito do diabo. A questão da existência dele, seus 
vários nomes, os aspectos demoníacos de coisas e homens, etc., perseguem a pergunta chave o que é o mal? O objetivo 
do autor abrange não só o trabalho com as palavras, os elementos de sua linguagem, mas a forma de apresentar temas, a 
fim de que eles não deixem de ser “legíveis”, como Guimarães Rosa diz no diálogo com G. Lorenz: “quero escrever 
livros que depois de amanhã não deixem de ser legíveis”(p.45). 
30 RICOEUR, P. apud NUNES, B. Narrativa histórica e narrativa ficcinal. In: RIEDEL, D. (Org.) Narrativa, ficção e 
história. Rio de Janeiro: Imago, 1988. 
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Através da forma de contar experiências é que se dá a compreensão delas. Riobaldo narra 

despreocupado com a ordem cronológica, ela não é o caminho que pode revelar a intensidade e 

valor das experiências. É dentro da experiência reconstitutiva da memória, da "retentiva" (GSV, 

320), que está o que aconteceu, ou seja, no como se recorda e fala dos acontecimentos, buscando 

razões para eles, procurando "nos efeitos as causas"31 das ações passadas.  

 

Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. 
De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez 
daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa. Sucedido 
desgovernado. Assim  eu acho, assim é que eu conto. O senhor é bondoso 
de me ouvir. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do 
que outras, de recente data. O senhor mesmo sabe.(GSV, p. 95, grifo 
nosso). 
Eu estou contando assim, porque é o meu jeito de contar (GSV, p. 92) 
Não acerto no contar, porque estou remexendo o vivido longe alto, com 
pouco caroço, querendo requentar, demear, de feito, meu coração, naquelas 
lembranças.(GSV, p. 164)  
 

 

Essas citações deixam ver claramente o critério de boa narração na opinião de Riobaldo, a 

sua maneira de contar. Seu relato, embora tenha o objetivo de articular a vivência, de "requentá-la", 

não seguirá retilíneo, "alinhavado", ele tomará a forma que a "matéria" a ser contada possuir, com 

toda sua inconstância, com todas suas diversas aparências, com todas as dúvidas que gerarem nele, 

com todas as dificuldades que ele tiver para avaliar cada "vivido" seu, já que o que será contado 

"não é uma vida de sertanejo, (...) mas a matéria vertente"(GSV, p. 96). Por esse motivo, "contar é 

muito, muito dificultoso", pois é tentar organizar e avaliar a vida que verte; assim, "viver é muito 

perigoso"32. 

                                                 
31 SPERBER, S. F. Guimarães Rosa: Signo e Sentimento. São Paulo: Ática, 1982 (Ensaios; 90), p. 57. 
32 GALVÃO, W. N.  As formas do falso. São Paulo: Perspectiva, 1972, p. 86. 
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A partir desse ponto de vista, forma-se uma íntima ligação entre essas duas frases (e suas 

variações) repetidas tantas vezes ao longo do romance: suas construções sintáticas paralelas acabam 

por iluminá-las mutuamente, estabelecendo uma aproximação entre seus conteúdos, ou seja, entre 

narrar e viver - ambas "tarefas" difíceis: "Em desde aquele tempo, eu já achava que a vida da gente 

vai em erros, como um relato sem pés nem cabeça (...)"(GSV, p. 232). A vida, assim, é como se 

fosse um mau texto à espera de um enredo e de instauração de sentido pelo ser humano.  

No conto Nenhum, nenhuma, das Primeiras estórias33, o narrador parece estar envolvido em 

uma atividade semelhante a de nosso velho jagunço. Esforçando-se para lembrar seu passado, 

encontra pelo caminho dificuldades com a “retentiva da gente”(PE, 423):  

  O passado é que veio a mim, como uma névoa, vem para ser reconhecido: 
apenas, não estou sabendo decifrá-lo(PE, p. 425) 
Cerra-se a névoa, o escurecido, há uma muralha de fadiga. Orientar-
me!(PE, p. 426) 
Como vivi e mudei, o passado mudou também. Se eu conseguir retomá-
lo.(PE, p. 426) 
Reperdida a remembrança, a representação de tudo se desordena: é uma 
ponte - mas que, a certa hora, se acabou, parece'que. Luta-se com a 
memória.(PE, p. 427)  
 

A maioria das passagens tem o sabor de GSV. “Decifrar”, “orientar”, “reconhecer”, 

“retomar” são passos de nosso velho jagunço em seu contar. 

O relato riobaldiano estrutura-se, assim, num jogo entre presente e passado. O presente da 

narração, que dura três dias, constitui-se no tempo utilizado por Riobaldo para contar ao senhor sua 

vida passada, sendo esse o plano em que estão os eventos narrados. Os fatos não são lembrados em 

ordem cronológica, mas de maneira desordenada: "me lembro das coisas antes delas acontecerem." 

(GSV, p. 29).  

O primeiro acontecimento, o encontro com o Menino Diadorim, primeiro na ordem 

cronológica, é apresentado a partir da página oitenta e seis, depois de Riobaldo ter contado 

                                                 
33 ROSA, J. G. Primeiras estórias. In: Ficção completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Será utilizada a sigla PE. 
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aventuras de jagunçagem. O encontro com Compadre Quelemém, que é o último no plano 

cronológico, aparece nas últimas páginas, mas seguido de novos comentários sobre a vida presente, 

sua boca “não tem ordem nenhuma” (GSV, 20). 

Guimarães Rosa apresenta no conto Desenredo, de Tutaméia34, essa mesma noção que 

envolve a atividade narrativa. Jó Joaquim é uma personagem que, completamente apaixonada, 

torna-se o narrador da história de sua amada, então perdoada por traí-lo; e conta segundo seu 

próprio interesse, operando o “plástico e contraditório rascunho” (T, p. 556): o torto passado de má 

fama dela, recriado através da invenção. Desenredar35 é a tarefa do narrador do conto, ele desfaz os 

nós da história para o leitor, desenreda a trama, criando uma nova história36. 

Importa perguntar em que medida o modo “desalinhavado” da narrativa do velho jagunço 

pode ser entendido como uma trama, no sentido trágico de Aristóteles. Riobaldo, conforme 

confessa, conta os fatos segundo a importância que eles tiveram (e têm) para ele, a forte marca 

deles em sua memória. Mas como explicar que não inicie seu relato falando de Diadorim, seu 

“maior segredo”(GSV, p. 323)? Esse é um indício de que seu narrar segue alguma ordem diversa da 

mencionada por ele?  

A estrutura do relato tem duas vias: de um lado, o narrar desordenado; de outro, as pistas a 

respeito de Diadorim. No primeiro caso, os fatos são lembrados fora de ordem cronológica e 

elaborados de maneira ambígua - é a "matéria vertente" moldando o falar a respeito dela; no 

                                                 
34 ROSA, João Guimarães. Tutaméia. Ficção completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Será utilizada a sigla T. 
35Vale observar o duplo significado do termo desenredo: ele tanto pode ser o “ato ou efeito de desenredar”, ou seja, o 
exercício de esclarecer o texto, desfazer o enredo, a trama, quanto “ solução, desenlace, desfecho”, isto é, peripécia, no 
sentido aristotélico. No conto, somente o primeiro está presente. Pensando em GSV, os dois significados estariam 
unidos na dimensão trágica: trama e peripécia aparecem interligadas no reconhecimento.   
 O significado do termo foi retirado de FERREIRA, A. B. de H. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua 
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.  
36 Em: SILVA, M. I. de L. e. Guimarães Rosa: a arte de narrar. Nonada: letras em revista, Porto Alegre, v. 1, n 1, p. 
111-119, 1997; a autora faz uma análise sobre o narrador. Em uma abordagem próxima, temos o artigo de Barros, que 
apresenta-nos o conto rosiano como tematizando a relatividade da verdade e da falsidade, da realidade e da ficção, 
“criações do dizer”(p. 68), fabricadas com os recursos da organização narrativa. (BARROS, D. L. P. de. O Dizer-
Verdadeiro: análise narrativa de “Desenredo”, conto de Guimarães Rosa. Ilha do desterro, Narrative Studies/Estudos 
narrativos, Florianópolis, n 18, 2o sem., p. 52-72, 1987.) 
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segundo, Riobaldo espalha, aos poucos, dicas, insinuações da feminidade de Diadorim e referências 

ao senhor, pedindo para que ele preste atenção e "mire e veja" o que está além do que é dito: 

 “Diadorim - dirá o senhor: então, eu não notei viciice no modo dele me 
falar, me olhar, me querer-bem? Não, que não - fio e digo. Há-de-o, outras 
coisas... O senhor duvida?” (GSV, p.148, grifo nosso).  
“O sério pontual é isto, o senhor escute, me escute mais do que estou 
dizendo (...)” (GSV, p. 102, grifo nosso)   
 
 

Ambas formas de moldar e construir o relato têm um ponto de convergência: Diadorim. Na 

primeira, o verter das coisas é a expressão metafórica da figura Diadorim, viva no olhar de 

Riobaldo sobre o passado; nela pode-se encaixar as citações do tipo "Ou conto mal, reconto?"(p. 

57), "...- isto resumo mal."(GSV, p. 294), como o trabalho difícil de contorno dos fatos. Na 

segunda, as pistas são peças de uma mesma pergunta dirigida ao senhor (e ao leitor): Por que ele 

teve de conhecer Diadorim? Como entender o que aconteceu? 

Essa última forma de trama será vista com detalhes quando tratarmos especificamente da 

armação dos fatos. Em seguida, passaremos à análise da primeira.  

 

2.2.1.1 Narrar a "Matéria Vertente": a Ambigüidade como Modo Construtivo 

 

  Eu sei que isto que estou dizendo é dificultoso, muito entrançado. Mas o 
senhor vai avante. Invejo é a instrução que o senhor tem. Eu queria decifrar 
as coisas que são importantes. E estou contando não é uma vida de 
sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente (GSV, p. 93, grifos 
nossos). 
Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que se já passaram. Mas pela 
astúcia que têm certas coisas passadas - de fazer balancê, de se remexerem 
dos lugares. O que eu falei foi exato? Foi. Mas teria sido? (GSV, p.172, 
grifos nossos) 
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Distanciado das experiências vividas, Riobaldo procura articulá-las. O processo de 

interpretação das lembranças encontra pelo caminho desafios, pois ao tentar falar sobre as coisas, 

seres, assuntos, estes surgem para Riobaldo em aparências contraditórias e ambíguas - estão 

“entrançados”, fazem “balance”, sendo, por isso, "muito dificultoso" contar. O velho jagunço 

garimpa palavras para narrar, parece estar buscando uma lógica das coisas na tentativa de descrevê-

las; no entanto, através dessa tentativa, não conquista o mundo: “Deveras se vê que o viver da gente 

não é tão cerzidinho assim?” (GSV, p. 103). 

Assinala Lima que "a clareza de juízo só é possível quando se considera alguma coisa que 

está longe de nós; e porque o autor se coloca com Riobaldo está longe desta clareza de juízo, (...) 

Riobaldo está dentro das coisas, o sertão, mexendo-se sobre seu formigueiro"37. Os aspectos 

ambíguos, ambivalentes, expressam o sentimento constante de Riobaldo em GSV, o de 

desconfiança em relação à realidade e a conseqüente dificuldade em se estabelecer um único 

modelo de ponto de vista. 

O movimento instável do narrar "desalinhavado" é expressão do atrito, do conflito entre o 

sujeito narrador e a matéria a ser narrada38, entre a objetividade perseguida, o dizer a realidade, e as 

coisas que vertem. A tentativa de raciocinar está, assim, enredada em um emaranhado de imagens e 

sentimentos das vivências passadas, ora confusos, ora contraditórios. Riobaldo quer dizer como é o 

mundo, mas a linguagem parece não satisfazer imediatamente esse objetivo. O Homem tropeça na 

tentativa de descrição, de nomeação das coisas e seres que aparecem aos olhos como duplos, 

ambíguos - a matéria verte, "tudo é e não é" (GSV, p. 11), como diz Riobaldo. 

                                                 
37 LIMA , L. C. O sertão e o mundo. In: ______. Por que Literatura? Petrópolis: Vozes, 1966. p. 73-4 
38SANTOS, W. A construção do romance em Guimarães Rosa. São Paulo: Ática, 1978. p. 80. 
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A palavra, dessa maneira, trai as impressões sensíveis, não dando conta da maleabilidade da 

vida39": "Porque a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para haver são demais 

de muitas, muito maiores diferentes, e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça, para o total." 

(GSV, 291) 

Riobaldo confunde-se ao ser, muitas vezes, iludido pelas aparências, parecendo a 

ambigüidade ser inerente à experiência humana. Mas, embora haja tal dificuldade, Riobaldo não se 

cala e acaba, sim, fazendo dela um meio de reflexão e investigação, um exercício "positivo", onde 

cada tema (Deus, o diabo, o Mal, o Homem, o Amor) é explorado por vários ângulos, as 

abordagens salientam facetas - veredas - diversas de um mesmo assunto, opondo sutilmente pontos 

de vista, imagens, ao representar as coisas ambiguamente: assim, na desordem mesma do relato há 

algo de "constitutivo"40. 

Os causos são exemplo da maneira de opor pontos de vistas e crenças. Riobaldo apresenta-

os sem explicitamente declarar a oposição, mas coloca-os entre explicações do Compadre 

                                                 
39 A linguagem e as coisas, tema do diálogo platônico Crátilo, ou a exatidão das palavras, encontra abrigo também em 
Lispector. Seus livros, principalmente os romances, têm personagens cujo processo de busca interior está ligado ao 
como se pensa e se fala sobre si mesmo e sobre as coisas. E mesmo que o nomear falhe, é por tropeçar que a linguagem 
exercita-se, cria novas significações, novas maneira de olhar para o mundo, como ocorre em GSV. A experiência 
singular, contingente de Riobaldo, acaba encarnando a universalidade da condição humana, tal como está efetivada, por 
exemplo, na relação que o sertanejo estabelece com seu mundo. Segundo Candido, para Clarice e Rosa “o problema 
parece consistir em obter um equilíbrio novo entre tema e palavra, de modo que a importância de ambos fosse igual; 
assim o leitor sentiria que o texto não é um farrapo do mundo imitado pelo verbo, mas uma construção verbal que trazia 
o mundo em seu bojo.” (“No começo era de fato o verbo”. In: NUNES, B. (coord.) A paixão segundo GH: edición 
crítica. Madrid; Paris; México; Buenos Aires; São Paulo; Rio de Janeiro; Lima: Fondo de Cultura económica, 1996).Os 
protagonistas claricianos percorrem cada olhar, cada gesto, cada sentimento e aparência em seus mínimos detalhes, 
tudo é microscopicamente observado e descrito, com a preocupação de que faça sentido. “Eu tenho a medida que 
designo - e este é o esplendor de se ter uma linguagem. Mas eu tenho muito mais à medida que não consigo designar. A 
realidade é a matéria-prima, a linguagem é o modo como vou buscá-la - e como não acho. Mas é do buscar e não achar 
que nasce o que eu não conhecia, e que instantaneamente reconheço. A linguagem é meu esforço humano. (Paixão 
segundo GH, p. 122) “Mas, “crime”? A palavra ressoou vazia no descampado, e também a voz da palavra não era sua. 
Então, finalmente convencido de que não seria capturado pela linguagem antiga, ele experimentou ir um pouco mais 
longe: sentira horror depois do crime? O homem apalpou com minúcia sua memória. Horror? e no entanto era o que a 
linguagem esperaria dele.(...) “Crime”? Não. “O grande pulo”- estas sim pareciam palavras dele, obscuras como o nó 
de um sonho.”(LISPECTOR, C. Maçã no escuro. Rio de Janeiro: José Álvaro Editor, 1970. p. 28-9) 
40 GINZBURG, Jaime. A desordem e o limite: a propósito da violência em Grande sertão: veredas. Dissertação de 
mestrado em Literatura Brasileira –  Porto Alegre, UFRGS, 1993, p. 49. 
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Quelemém e outra maneiras de entender os mesmos fatos, "bebendo água de todo rio"(GSV, p. 15). 

Examinemos os dois primeiros. 

O primeiro causo é de Aleixo, assassino brutal que se redime, voltando a ser um homem 

bom, devido ao sofrimento de doença pelo qual seus filhos, que ama, passam. A estória cabe 

perfeitamente no modelo de conversão cristã; segundo Quelemén, da "doutrina de Cardéque" 

(GSV, p. 15), "o que gasta, vai gastando o diabo de dentro da gente, aos pouquinhos, é o razoável 

sofrer"(GSV, p.11). 

Mas para Riobaldo, “tudo é e não é” (GSV, p. 11), e em seguida ele apresenta o segundo 

causo, o de Pedro Pindó, sua mulher e o menino Valtei. Os pais que castigam o filho mau para 

resgatá-lo, acabam perdendo-se no instrumento mesmo de salvação, ou seja, o castigo passa a ser 

um vício de “prazer feio de diversão”(GSV, p. 13). Como explicar que o sofrimento não “gaste” o 

mal, mas, ao contrário, se torne um fim em si mesmo, que destrói até mesmo os laços familiares? 

Riobaldo pergunta ao interlocutor: “Não sendo como compadre meu Quelemém quer, que 

explicação é que o senhor dava?”(GSV, p. 13) 

Riobaldo não tem a resposta, mas não se abandona ao simples relativismo, tem sua 

interpretação: “O que mais penso, testo e explico: todo-o-mundo é louco. O senhor, eu, nós, as 

pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião: para se endoidecer, desdoidar. 

Reza é que sara da loucura. No geral. Isso é que é a salvação-da-alma... Muita religião, seu moço! 

Eu cá, não perco ocasião de religião. Aproveito de todas.”(GSV, p. 15) 

Além dos causos, como sutis artifícios da estrutura narrativa, temos as representações das 

coisas. A “matéria vertente” se desdobra em várias elaborações que constituirão os elementos que 

tramam o texto: desde as coisas mais simples, pedras, plantas e animais, até às realidades mais 

complexas - sertão, homem, o demônio e Deus. O primeiro exemplo já se encontra na página inicial 

do livro: “Daí, vieram me chamar. Causa dum bezerro: um bezerro branco, erroso, os olhos de nem 



 43 

ser - se viu -; e com máscara de cachorro. Me disseram; eu não quis avistar. Mesmo que, por 

defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente,  cara de 

cão: determinaram - era o demo.” (GSV, p. 9) 

A realidade sugerida, o bezerro, é duplo em sua aparência, pois revela dois componentes 

distintos e inconciliáveis: é gente e animal ao mesmo tempo, o que significa que não é nem uma 

nem outra coisa, para ser uma terceira, de existência contestável: o demo - o lado encoberto das 

coisas. 

Esse mesmo tipo de representação é utilizado para definir Hermógenes, misto de cavalo e 

cobra, associado, também, à figura do cão - uma das denominações do diabo: “Como era o 

Hermógenes? Como vou dizer ao senhor...? Bem, em bró de fantasia: ele grosso misturado - dum 

cavalo e duma jibóia... Ou um cachorro grande.” 

O subtítulo do livro - O diabo na rua, no meio do redemoinho...-, que surge várias vezes ao 

longo da obra, aparece diretamente associado à questão do mal e à figura do demônio. Na primeira 

vez em que a frase aparece (na página 91), Riobaldo está falando ao senhor sobre Bem e Mal ("O 

mal ou o bem estão é em quem faz; não é no efeito que dão"), ao se referir (também pela primeira 

vez) às Veredas Mortas, e sobre a dificuldade de narrar ("Sei que estou contando errado, pelos 

altos. Desemendo"). Demo e narrativa da vida - "matéria vertente" e "tentar armar o ponto dum 

fato"- parecem unidos, misturados na imagem do redemoinho. 

Além da indefinição e da mistura, há ainda outros tipos salientes de representação: a 

oposição (ambivalência ou o verter repentino no contrário) e o que poderíamos chamar de a coisa 

escondida dentro (ou por debaixo) de outra coisa41. No primeiro caso, dentro da oposição e 

                                                 
41 A expressão coisa dentro da outra é de GALVÃO, W. N., op. cit.; quando analisa o causo de Maria Mutema.  
Galvão mostra como o causo pode ser entendido como matriz estrutural da ambigüidade em GSV. Para a autora, a 
maneira de construção desse conto dentro do romance estabelece o padrão que se repete em todos os níveis de 
composição do livro - a coisa dentro da outra:  “tem-se o conto no meio do romance, assim como o diálogo dentro do  
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ambivalência, temos fundamentalmente a construção da figura Diadorim42; no segundo, temos a 

expressão do segredo de Diadorim e anúncio da reviravolta, a mulher que sai das vestes de homem 

na reviravolta: 

“O senhor vê, nos Gerais longe: nuns lugares, encostando o ouvido no   
chão, se escuta barulho de fortes águas, que vão rolando debaixo da terra. O 
senhor dorme em sobre um rio?”(GSV, p. 273); 
“[...] como a noite atravessa o dia, da manhã à tarde, seu pretume dela 
escondido no brancor do dia, se presume.”(p. 282); 

  “De dentro das águas mais clareadas, aí tem um sapo roncador."(GSV, p. 
290, grifos nossos) 

 

A primeira passagem surge como um fechamento, imediatamente após um comentário de 

Riobaldo sobre o amor, sobre o que descobriu sentir por Diadorim no Guararavacã do Guaicuí, 

lugar onde "o destino de Riobaldo foi fechado"(GSV, 270). A segunda diz respeito à fuga dos 

hermógenes, ela vem após uma enumeração dos vários nomes do diabo, associado a Hermógenes. 

A terceira aparece em meio às lembranças das mulheres da vida do jagunço - Otacília, Nhorinhá, 

Miosótis, Rosa'uarda - e da canção de Siruiz. O parágrafo fecha com a menção especial a Diadorim: 

"mistério que a vida me emprestou: tonteei de alturas."(GSV, 290).  

Assim, elas estão associadas a dois temas intimamente ligados em GSV: o amor e o diabo, 

figura do Mal. O amor tem seus lados escuros, incompreensíveis, atribuídos aos "avessos do 

homem", à influência do demo. A incompreensão que o narrador observa vem justamente das 

lembranças de seus sentimentos por Diadorim, o ponto de partida das suas dúvidas em relação ao 

verter do mundo. 

Assim, Guimarães Rosa elabora as figuras sem jamais defini-las, obrigando o leitor a um 

exercício de imaginação para elaborar imagem da mesma maneira resvaladiça, que não permite, 

                                                                                                                                                                 
monólogo, o letrado dentro do jagunço, a mulher dentro do homem, o Diabo dentro de Deus”(p. 13). Interessa-nos ver 
como a coisa dentro da outra participa da estrutura de GSV, mas tendo-se a figura Diadorim, construída desde a 
passagem da travessia do São Francisco, como matriz  e explicação da estrutura. 
42 A construção da figura dessa personagem veremos no subcapítulo seguinte. 
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nunca, o estabelecimento de contornos precisos e inequívocos ao nível da linguagem, ela é, em 

GSV, um véu que esconde e que revela43; é necessário optar por uma linguagem que, 

contrariamente à cotidiana, seja capaz de lidar com a "vida discordada"; idéia semelhante ao que 

declara Guimarães Rosa, em entrevista ao tradutor alemão, Günter Lorenz, a respeito da atividade 

do escritor: “Meu lema é: a linguagem e a vida são uma coisa só”(p. 47) “A literatura tem de ser 

vida! O escritor deve ser o que ele escreve.”(p. 48); “A língua serve para expressar idéias, mas a 

linguagem corrente expressa apenas clichês e não idéias; por isso está morta, e o que está morto não 

pode engendrar idéias.” ( p.52); “O melhor dos conteúdos de nada vale, se a língua não lhe faz 

justiça.” (p. 53). 

As coisas que encontram dificuldade de serem explicadas encontram lugar no campo da 

“fantasiação” (GSV, p.170), “sonhação” (GSV, p. 93), “poetagem” (GSV, p. 167), expressando um 

oscilar entre o abandono à sensação, às lembranças, e a volta aos “frios da razão”(GSV, p.49). 

Em GSV, portanto, nada tem uma representação única, acabada, definitiva. As coisas 

misturadas, que tanto preocupam o jagunço e o narrador Riobaldo, formatam a narração em 

aspectos paradoxais, desnorteados, fragmentados. O relato e a representação do vivido se 

convertem no narrar a "matéria vertente", ou seja, na tentativa de representar, através da linguagem, 

os aspectos ambíguos das coisas, seres e homens - a existência de vários componentes a mostrar 

sempre duas faces do mesmo fato, uma implícita e outra explícita44, indicando a funcionalidade do 

duplo aspecto expresso ao nível da linguagem. Em outras palavras, ganha espaço a força de 

                                                 
43 Segundo o artigo de DIXON, Paul B. Transverse and Universe in Grande sertão: veredas. In: Dixon, P. Reversible 
readings: ambiguity in four modern latin american, novels. [Alabama]: University of Alabama Press, c1985, p. 129.; a 
linguagem em GSV faz com que o leitor permaneça entre a representação e a não-representação, que ele fique entre 
representações provisórias e dúbias. Dessa maneira, Dixon imagina que a freqüente afirmação de Riobaldo “Viver é 
muito perigoso” pode ganhar uma nova forma: “Ler é perigoso” may be considered an appropiate refrain to describe 
the reader’s response to the novel’s ambiguity”. 
44 GALVÃO, W. N. op. cit., p. 117 et seq.: o "causo" de Maria Mutema como a matriz imagética mais importante do 
romance: "a coisa dentro da outra". 
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negatividade da palavra - tentativa de expressar o múltiplo, os contrários, o inesperado, as 

contigências, o imediato. 

A travessia de Riobaldo, dessa forma, torna-se a travessia do ser humano pelo desconhecido 

em busca de sentido para a realidade45. 

Candido46 escreve que “a experiência documentária de Guimarães Rosa, a observação da 

vida sertaneja, a paixão pela coisa e pelo nome da coisa, a capacidade de entrar na psicologia do 

rústico, - tudo se transformou em significado universal graças à invenção, que subtrai o livro à 

matriz regional para fazê-lo exprimir os grandes lugares comuns, sem os quais a arte não sobrevive: 

dor, júbilo, ódio, amor, morte, - para cuja órbita nos arrasta a cada instante, mostrando que o 

pitoresco é acessório e que na verdade o Sertão é o Mundo.” 

A campanha de Riobaldo jagunço é marcada por um desconfiar, um rastrear de idéias, de 

indagações a respeito do que o rodeia: “Eu quase nada não sei. Mas desconfio de muita coisa. O 

senhor concedendo, eu digo: para pensar longe, sou cão mestre - o senhor solte em minha frente 

uma idéia ligeira, e eu rastreio essa por fundo de todos os matos, amém!”(GSV, p.14).A vontade de 

ordenar e entender os acontecimentos é algo que não termina com o fim da vida de jagunçagem, 

permanece na narração ao ouvinte, o senhor, porém com uma elaboração diferente, uma maneira de 

ver marcada pelo acontecimento maior dentro do passado de Riobaldo: a morte de Diadorim e a 

descoberta de seu segredo. 

                                                 
45 Segundo ROSENFIELD, K Grande sertão: veredas: roteiro de leitura. São Paulo: Ática, 1992. p. 8; Guimarães Rosa 
realiza em GSV, em nível poético, o reconhecimento de uma realidade em seus vários níveis de abrangência. No relato 
de Riobaldo, o sertão comparece com sua realidade cósmica, geográfica, metafísica, histórica, social, política, 
psicológica. E esses níveis não se explicitam em separado, mas se interpenetram e se alimentam reciprocamente numa 
única dimensão de realidade efetivamente autônoma: a da língua. Guimarães Rosa faz com a palavra o que ele próprio 
chama de “o aspecto metafísico da língua”: ele recupera as palavras em seu poder de expressão do real e em seu poder 
de instauração de outras realidades, ou seja, as significações se desdobram, tornam-se interrogativas e expõem suas 
contradições, constituindo a dimensão metafísica da obra através do que se pode chamar de “o mundo subjetivo de 
Riobaldo”. O ritmo da narração  universaliza a memória do sujeito, expondo-se num universo de valores e 
transformando uma estória  de vida na realidade de um povo. 
46 CANDIDO, A. O homem dos avessos. In: ROSA, J. G. Ficção completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. v. 1, p. 
79. 



 47 

Deus, o demo, o Sertão, os homens, tudo é visto sob um ponto de vista perturbado de 

Riobaldo, que constrói seus comentários e apresentações de assuntos de maneira a salientar os 

opostos, a ambigüidade das coisas, as indefinições - todas formas de narrar que reproduzem a 

figura ambígua de Diadorim, viva no velho Riobaldo na maneira dele de olhar para o mundo. A 

narração, assim, de Riobaldo, desenha-se como uma travessia em direção a ele mesmo, à 

compreensão de seu destino: "Isto não é o de um relatar passagens de sua vida, em toda admiração. 

Conto o que fui e vi, no levantar do dia. Auroras."(GSV p. 568) 

A travessia, em GSV, encontra-se caracteriza pela tentativa de "armar o ponto dum fato" - 

tarefa que constitui o eixo da construção poética, da trama dos fatos, culminando no desdobramento 

final da narrativa, a reviravolta reveladora, a morte de Diadorim e a descoberta de seu grande 

segredo. 

A figura Diadorim e seu segredo formam o núcleo da ambigüidade em GSV. As coisas que 

vertem são todas expressões da ambigüidade de Reinaldo, presente no espírito do narrador. Dessa 

maneira, essa tentativa, essa preocupação do narrador, aproxima-se do momento de peripeteia 

(golpe de teatro) do poema trágico que recebe especial atenção de Aristóteles nos capítulos 9 e 10 

da Poética. Momento esse, que é preparado e “armado” desde o primeiro episódio.  

Como a tragédia, que equivale ao desdobramento de um único momento - o da queda, da 

catástrofe e da reviravolta -, Grande sertão: veredas aparece como o desenlace da tensão entre 

aspectos conflitantes da condição humana que se tornam compreensíveis na morte de Diadorim: a 

mulher que renunciou à vida e à sua feminidade. Assim, a elaboração do tema da "matéria vertente" 

aproxima-se formalmente do modo de representação da tragédia enquanto passagem do não-saber 

para o reconhecimento, a partir da “trama dos fatos”. Trama que vai culminar na “reviravolta” 

reveladora, em termos aristotélicos, que permite ao leitor reconhecer o significado dos elementos 

contraditórios sob os quais está construído nó do texto. 
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Diadorim marcou profundamente a vida do jagunço e, por esse motivo, sua importância é a 

chave de articulação de toda a construção do romance. A figura do Menino, a travessia do rio com 

ele, a paixão por Diadorim-Reinaldo e a descoberta de seu grande segredo, abriram para Riobaldo 

personagem um novo horizonte, cheio de medos, encantamentos, enfim, de sentimentos fortes e, na 

maioria das vezes, paradoxais, contrastantes.  

Riobaldo narrador apresenta aos olhos do senhor esse mundo novo, belo e terrível, feliz e 

triste - carregado de ambigüidades e de oposições. Fala das coisas marcado pela experiência 

vivenciada ao lado de Diadorim, ou seja, elabora, relata, articula, tudo que vai sendo narrado, sob o 

ponto de vista de alguém que tenha vivido uma revelação muito grande, revelação que teve como 

resultado a adoção de um modo de olhar para tudo diferentemente: "o que ocorreu existe dentro do 

como se fala nele, na experiência reconstitutiva da memória"47. Todo o texto de GSV está, assim, 

marcado formalmente, como veremos a seguir, pela ambigüidade que traduz a figura de Diadorim e 

que anuncia sua morte e seu segredo.  

 

2.2.2. A Ambigüidade como Chave de Compreensão: a Marca de Diadorim 

 

2.2.2.1 A Travessia do São Francisco e o “Medo Imediato” 

 

Riobaldo, ao contar sua vida, já tem sua travessia interior iniciada, ela começa com o 

encontro com o Compadre Quelemém após a morte de Diadorim48, o que será informado somente 

nas últimas páginas do livro. Com o senhor, à distância do fatos, o desespero dá lugar à procura 

                                                 
47 TIBURI, M. Grande sertão: veredas; a memória e o diálogo no personagem Riobaldo. Letras de Hoje, n. 105, p. 63-
75, set. 1996. p. 71. 
48 KREUTZ, O. Riobaldo, um herói problemático: a travessia para o ser. Letras de Hoje. Porto Alegre. V. 36, n 1, 
março de 2001, p. 47. 
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inquietante de sentido para o que aconteceu, às "curiosidades do coração" (GSV, p.432); é possível 

parar para pensar e pedir ajuda a um interlocutor, desconhecido, "assisado". 

Em GSV, no "mosaico de indagações"49 de Riobaldo, um fato é ordenado como "o 

primeiro"(GSV, p. 95), o do encontro com o Menino-Diadorim. Fato que é nomeado e narrado logo 

após comentários de Riobaldo sobre o "narrar" e sobre o verter ("Eu sei que isto que estou dizendo 

é dificultoso, muito entrançado. Mas o senhor vai avante.[...] Eu queria decifrar as coisas 

importantes. E estou contando não é vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente" 

(GSV, p. 93)), exatamente o que acontece quando falou, na página 91, sobre o mal, o demo. 

Matéria vertente e o armar o ponto dum fato terão seu núcleo apresentado nas próximas linhas de 

GSV. 

O primeiro contato com Diadorim encanta e assusta. A construção de sua figura se dá de 

forma a sempre salientar os aspectos contrastantes de sua pessoa, assim como o que esta gera em 

Riobaldo. 

  Mas eu olhava esse menino, com um prazer de companhia, como nunca por 
ninguém eu não tinha sentido. Achava que ele era muito diferente, gostei 
daquelas finas feições, a voz mesma, muito leve, muito aprazível. (...) Fui 
recebendo em mim desejo de que ele não fosse mais embora...(GSV, p. 81) 
Era uma mão bonita, macia e quente...(GSV, p. 81) 
Era uma mão branca, com os dedos dela delicados.(GSV, p. 84) 
 

Em poucos minutos de conversa, Riobaldo sente-se fortemente encantado pelo Menino. O 

que mais o atrai, inicialmente, são os delicados traços, detalhes (grifos em itálicos) “quase” 

femininos do adolescente, que geram um prazer instantâneo. 

Após embarcarem na canoa para o passeio no rio, Diadorim passa a encantar por sua 

valentia, e por animar em Riobaldo a contemplação das belezas da natureza; o Menino abre um 

mundo de prazeres sensoriais ao qual a personagem narrador se entrega sem medidas:  

                                                 
49 COUTINHO, E. F. Guimarães Rosa: um alquimista da palavra In: ROSA, J. G. Ficção completa. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 1994, p.22. 



 50 

  Saiba o senhor, o de-Janeiro é de águas claras. E é rio cheio de bichos 
cágados. Se olhava a lado, via um vivente desses - em cima da pedra, 
quentando sol, ou nadando descoberto, exato. Foi o menino quem me 
mostrou. E chamou minha atenção para o mato da beira, em pé, paredão, 
feito à régua regulado. - "As flores..." - ele prezou.(...) E periquitos, bandos, 
o senhor vê. Aquele menino, como eu ia poder deslembrar ? (GSV, p. 97, 
grifos nossos)  
...só era bom estar perto do menino.(...) Eu estava indo a meu esmo. (GSV, 
p. 97) 
 

Prazeres que continuam envolvendo e encantando Riobaldo quando reencontra Diadorim: 

“Até aquela ocasião, eu nunca tinha ouvido dizer de se parar apreciando, por prazer de enfeite, a 

vida mera deles pássaros, em seu começar e descomeçar dos vôos e pousação. Aquilo era para se 

pegar a espingarda e caçar. Mas o Reinaldo gostava: - "É formoso próprio..." - ele me 

ensinou.”(GSV, p. 134, grifos nossos) 

Porém, a agradável sensação em breve mistura-se à constatação da grande coragem do 

Menino, que, embora não saiba nadar, se mantém surpreendentemente calmo frente à possibilidade 

de repuxo. Esse estado de espírito causa, de início, admiração, mas acaba gerando estranheza e 

ansiedade quando aparece associado aos perigos das águas: “Mas, com pouco, chegávamos no do-

Chico. O senhor surja: é de repentemente, aquela terrível água  de largura: imensidade. (...) A feiúra 

com que o São Francisco puxa, se moendo todo barrendo vermelho, recebe para si o de-Janeiro, 

quase só um rego verde só. - "Daqui vamos voltar?" - eu pedi, ansiado. O menino não me olhou - 

porque já tinha estado me olhando, como estava. - "Para quê?" - ele simples perguntou, em 

descanso de paz. (...) Aí o menino mesmo se sorriu, sem malícia e sem bondade. Não piscava os 

olhos.” (GSV, p. 82) 

O jogo de contrastes de sentimentos e a ambígua elaboração da figura do Menino são 

construídos através da relação simbólica entre o rio e Diadorim. Na cena da travessia, percebe-se 

que as referências às águas do São Francisco aparecem intercaladas e entrelaçadas com as 

referências a Diadorim. Tudo se passa como se Riobaldo estivesse falando de uma coisa só, de algo 
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belo e, ao mesmo tempo, amedrontador. A água, ao refletir a figura dupla de Diadorim assume, 

poeticamente, certo aspecto do simbolismo religioso recorrente.  

Mircea Eliade destaca que as águas, seja na cosmogonia, no mito, no ritual ou na 

iconografia, desempenham a mesma função: precedem toda criação e reintegram-na periodicamente 

a fim de refundir nelas, de "purificá-la", enriquecendo-a ao mesmo tempo. Por ter esse caráter de 

criação e regeneração, o elemento água aparece associado no imaginário religioso ao "sentimento 

ambivalente do medo e do fascínio; as águas desintegram e simultaneamente germinam, matam e 

cooperam no nascimento"50.  

Dessa forma, o caráter ambivalente da água aparece intimamente ligado ao de Diadorim, ou 

seja, medo e encanto andam juntos tanto em Diadorim quanto no rio. O Menino, assim, reflete-se 

na água, ela é seu espelho. 

 

  Tive medo. Sabe? Tudo foi isso: tive medo! Enxerguei os confins do rio, do 
outro lado. Longe, longe, com que prazo se ir até lá ? Medo e vergonha. A 
aguagem bruta, traiçoeira - o rio é cheio de baques, modos moles, de 
esfrio, e uns sussurros de desamparo. (...) Eu tinha o medo imediato. (...) 
Quieto, composto, confronte, o menino me via. - "Carece de ter coragem..." 
- ele me disse. (...) Eu via os olhos dele, produziam uma luz. - "Que é que a 
gente sente, quando se tem medo?" - ele indagou...(...) - "Você nunca teve 
medo?" - foi o me veio, de dizer. Ele respondeu: - "Costumo não..." - e, 
passado o tempo dum suspiro: - "Meu pai disse que não se deve ter..." Ao 
que meio pasmei. Ainda ele terminou: - "Meu pai é o homem mais valente 
deste mundo." Aí o bambalango das águas, a avançação enorme roda-a-roda 
- que até hoje, minha vida, avistei, de maior, foi aquele rio. Aquele, daquele 
dia.(GSV, p. 83-4/ grifo nosso) 
 

 

Essa passagem é fundamental dentro da cena da travessia. Nela, vê-se como Guimarães 

Rosa trabalha a figura do Menino e a da água de maneira a fazer convergir ambas cadeias 

imagéticas condensando-as. 

                                                 
50 ELIADE, M. Tratado de história das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1993. Especialmente páginas 153 e 167. 
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A última frase da citação expressa o sentimento de que ambas figuras se complementam. 

Ao Riobaldo afirmar que "o que de maior" ele viu na vida foi o rio "daquele dia", ele parece estar 

singularizando não o espaço geográfico no qual se deu o passeio, mas o conjunto de marcantes 

impressões vivenciadas nesse espaço em um específico dia - o dia da travessia. E nesse conjunto de 

impressões estão as sensações de medo e fascínio despertadas ora pelo menino Diadorim, ora pelas 

águas do rio. O rio - "daquele dia" - simbolicamente representa o encontro com o Menino, aquilo 

que o envolvimento entre as duas personagens gerou no narrador. Como escreve Benedito Nunes, o 

menino "diferente,...fabuloso, parecia igualar-se ao próprio Rio em sua força e em seus segredos"51. 

É interessante, ainda, observar que a aproximação se dá em um nível um pouco mais sutil, 

mas nem por isso menos percebido. Durante a cena do passeio, Riobaldo faz algumas referências 

aos olhos (ou ao olhar) de Diadorim.  

O detalhe importante é que elas aparecem, quase sempre, intercaladas imediatamente com 

comentários, por vezes impetuosos, sobre o rio. O fluxo do relato do narrador associa 

espontaneamente os olhos do Menino e as águas do rio. Brota, na verdade, uma única imagem, 

criada, de maneira inconsciente, a partir do conjunto de impressões (contrastantes) comuns 

provocadas por ambos "elementos" associados e sentimentos envolvidos na experiência da 

travessia:  

  Eu vi o rio. Via os olhos dele, produziam uma luz. - "Que é que a gente 
sente, quando se tem medo? (GSV, p. 84, grifo nosso) 
Os olhos, eu sabia e hoje ainda mais sei, pegavam um escurecimento duro. 
Mesmo com pouca idade que era a minha, percebi que, de me ver tremido 
todo assim, o menino tirava aumento para sua coragem. Mas eu agüentei o 
aque do olhar dele. Aqueles olhos então foram ficando bons, retomando 
brilho. E o menino pôs a mão na minha. [...] Era uma mão branca, com os 
dedos dela delicados. - "Você também é animoso..." - me disse. Amanheci 
minha aurora. Mas a vergonha que eu sentia agora era de outra qualidade. 
Arre vai, o canoeiro cantou, feio, moda de copla que gente barranqueira 

                                                 
51 NUNES, B. O amor na obra de Guimarães Rosa. In: ROSA, J. G. Ficção completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 
1994, p. 125. 
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usa: "Meu Rio de São Francisco, nessa maior turvação..."(GSV, p. 84 , grifo 
nosso). 
 

 

No decorrer do romance, encontramos explicitamente uma comparação, de incrível beleza 

poética, entre os olhos de Diadorim e as águas dos rios: “Naqueles olhos e tanto de Diadorim, o 

verde mudava sempre, como a água de todos os rios em seus lugares ensombrados. Aquele verde, 

arenoso, mas tão moço, tinha muita velhice, muita velhice, querendo me contar coisas que a idéia 

da gente não dá para se entender - e acho que é por isso que a gente morre.”(GSV, p. 269) 

Assim, a figura de Diadorim aparece a Riobaldo como uma mistura de contrastes, de 

sentimentos confusos e ambíguos. A construção dessa figura por Guimarães Rosa se dá a partir do 

uso simbólico do rio. O uso desse artifício pelo autor faz parte da estrutura geral do texto. Assim 

como a representação do sertão, do demônio e de seres, a água aparece como um elemento cuja 

representação segue a mesma técnica: armar o texto poético em um jogo de ambigüidades e 

indefinições conceituais - estrutura que anuncia a grande reviravolta do livro: a morte de Diadorim 

e a descoberta de seu grande mistério.  

O importante é salientar que exatamente a cena da travessia do rio é o núcleo da construção 

do romance, o ponto chave da organização, pois nela está o primeiro encontro de Riobaldo com 

Diadorim - personagem central para a compreensão do tipo de armação dos fatos em Grande sertão: 

veredas. É esse encontro o ponto de partida de Riobaldo para a sua busca e de sua "visão das 

coisas"52. 

Depois do passeio com o Menino, Riobaldo conhece o medo e o prazer, pois o rio torna-se 

um espaço ao mesmo tempo encantador e o ponto de partida do desequilíbrio e de dúvidas. O 

                                                 
52Expressão de GARBUGLIO, J. C., op. cit., p. 57.  
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mundo de Riobaldo, como aponta Garbuglio53, fica repartido entre um passado triste, com 

lembranças da morte mãe Bigri, e o mundo que se abre, onde Riobaldo sente-se fortemente 

impressionado pela estranha coragem excessiva de um adolescente, que a ele causa tantas 

sensações agradáveis. O símbolo dessa repartição, de acordo com Garbuglio, está na "saída do 

regaço da Bigri, sua mãe, para as mãos do Menino-Diadorim aos catorze anos, nas margens do São 

Francisco." Assim, parece não ser à toa que Riobaldo diz: "O São Francisco partiu minha vida em 

duas partes."(GSV, p. 59); ou ainda, "Doçura do olhar dele me transformou para os olhos de 

velhice da minha mãe. Como no tempo que tudo era falante, ai, sei."(GSV, p. 139) 

Mais tarde, quando do reencontro com o Menino - então Reinaldo-Diadorim, este continua 

exercendo grande poder sobre Riobaldo. Inicialmente o leva para o bando de Hermógenes (a 

encarnação do mal), e, daí para frente, seu comportamento, sua sede por vingança introduzem 

Riobaldo no caminho das indagações sobre a condição humana, em especial, a do homem do 

sertão. A marca dessa influência anuncia-se desde o nome Dia-dorim: o prefixo dia- significa em 

grego "através da dor" ou "mediante a dor". Assim, o nome do belo e misterioso amigo pode vir a 

significar "travessia pela dor". E é, então, sob o impacto dessa figura, que Riobaldo atravessa as 

"vertentes do viver", buscando incessantemente justificações para a "vida discordada". 

A travessia do São Francisco, além de ser um momento singular dentro do romance 

(segundo o próprio narrador), é o centro de onde se irradiam todas as dúvidas, especulações de 

Riobaldo armazenadas durante sua existência, reforçadas após a descoberta do segredo do belo 

amigo. Segundo Garbuglio, a cena da travessia é um "rito de passagem que contamina todo o 

sistema"54 do livro. Assim, tudo em GSV converge para o mistério da figura de Diadorim.  

                                                 
53 Ibid., p. 58. 
54 Ibid., p. 60. 
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Os contatos de Riobaldo com Diadorim, desde a cena da travessia, criam um clima de 

mistério, responsável pelo caráter tensional de todo o romance. Quando Diadorim fere a coxa do 

mulato que o assedia, salta aos olhos do leitor tamanha valentia. Mais tarde, Riobaldo espanta-se 

com os traços duros e violentos durante as batalhas; rende-se à voz "muito aprazível" (GSV, p. 

103), às finas feições" (GSV, p.103), à beleza feminina de seu rosto e olhos claros. Ao mesmo 

tempo em que possui dons pessoais, feminidade, "nasceu para o dever de guerrear e nunca ter 

medo, e mais para muito amar, sem gozo de amor". Deste modo, medo e coragem, beleza e 

violência, mistério e desejo participam igualmente da relação entre Diadorim e Riobaldo. 

Essa representação ambivalente não apenas faz parte da construção poética do romance, 

como o tipo de visão de mundo que toma conta de Riobaldo, mas também insinua, para um leitor 

atento, o segredo de Diadorim (composto literariamente sobre uma duplicidade): o guerreiro 

esconde uma mulher - Maria Deodorina da Fé Bettancourt Marins. 

Segundo Garbuglio, até o encontro, Riobaldo leva uma vida "apagada, resultante sobretudo 

da impossibilidade natural de ver, de sentir e de conhecer o mundo de que participa"55. O mundo 

dele fica, assim, repartido entre um passado obscuro de que muito pouco se sabe, e o que se abre, 

então, pela narrativa empreendida. 

A partir daí, Riobaldo inicia a passagem pelos imprevistos da existência - a travessia que 

abrange todo o romance como uma metáfora. "O destino toma Riobaldo nas mãos", diz Schwarz 

referindo ao encontro com o "menino-moça"56. 

 Diadorim atrai e repele - é a "neblina" de Riobaldo (GSV, p. 25). Ao mesmo tempo em que 

possui dons pessoais, feminidade, "nasceu para o dever de guerrear e nunca ter medo, e mais para 

muito amar, sem gozo de amor"(GSV, p. 591). E é nessa altura da reflexão que se percebe, 

                                                 
55 Ibid., p. 58. 
56 SCHWARZ, R. “Grande -sertão e Dr. Faustus . In: _____. A sereia e o desconfiado: ensaios críticos. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1965. p. 34. 
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claramente, o sentido da bipartição do mundo feita por Riobaldo. Se até o encontro com o Menino-

Diadorim, o mundo era uno em sua composição, daí para frente ele aparece diversificado, 

duplicado. E essa representação ambivalente não apenas faz parte da construção poética do 

romance como o tipo de visão de mundo que toma conta de Riobaldo, mas também insinua, para 

um leitor atento, o segredo profundo de Diadorim: o guerreiro esconde uma mulher. 

Riobaldo, assim, narra sua "história de uma pergunta"57: “Por que foi que eu conheci aquele 

Menino? O senhor não conheceu, compadre meu Quelemém não conheceu, milhões de milhares de 

pessoas não conheceram. O senhor pense outra vez, repense o bem pensado: para que foi que eu 

tive de atravessar o rio, defronte com o Menino? [...] Acho que eu tinha de aprender a estar alegre e 

triste juntamente, depois, nas vezes em que no Menino pensava, eu acho que. Mas, para que? por 

que?”(GSV, p. 103) 

 

 

2.2.3 Elementos Representados 

 

A ambigüidade, dessa maneira, está presente nas várias imagens e temas que aparecem em 

GSV, na forma mimética como eles são representados. Esses "temas" podem ser adequadamente 

chamados, como o faz Garbuglio, de "imagens construídas a partir da afeição" ou 

"representações"58. Sertão, o Homem, a Vida, Deus e o diabo surgem como construções do 

narrador, ele os apresenta a partir de seu ponto de vista, os representa ambiguamente. Aqui, os 

chamaremos de elementos representados, os elementos que fazem parte da trama dos fatos.  

 

                                                 
57 A expressão foi retirada da p. 76 de CAMPOS, M. C. A festa da nomeação em Grande sertão: veredas. Nonada: 
letras em revista, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 76-88, 1997. 
58 GARBUGLIO, J.C., op. cit., p. 54 e 94. 
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2.2.3.1 O Sertão 

 

É através do sertão (cuja definição - riobaldiana - aparece nas primeiras linhas de GSV) que 

se dá a luta de Riobaldo com os perigos da travessia da vida: a luta com o demônio (fonte de todo o 

mal), a luta com o homem pelo qual o demônio se manifesta no sertão (Hermógenes), luta consigo 

mesmo na tentativa de justificar Deus diante e através do mal, a luta com o próprio sertão que faz o 

jagunço e que, de algum modo, está dentro do próprio jagunço: "Sertão é de dentro da gente". 

Sua viagem é acompanhada pela figura perturbadora de Diadorim, que resume em si mesma 

a intrigante ambigüidade do Bem e do Mal, introduzindo Riobaldo no conhecimento afetivo e no 

caminho dos mistérios do mundo. Mas toda essa travessia apenas se torna possível porque Riobaldo 

passa pelo que podemos chamar de "processo de iniciação", "tipo especial de provação iniciatória", 

segundo Candido59, que lhe dará a força para tentar vencer o representante do demônio - 

Hermógenes: o suposto pacto com o demônio nas Veredas Mortas. Somente então é possível tentar 

atravessar o deserto do sertão ou do espírito, pois o pacto é o reconhecimento da fragilidade da 

existência humana no "sertão", num mundo selvagem onde proliferam todas as perversões. 

O sertão, assim, é uma constante expectativa, um lugar de riscos e de perigos, por ser tanto 

o mundo quanto o lugar dentro do homem. "O sertão é isto, o senhor sabe: tudo incerto, tudo 

certo."(GSV, p. 121). "Sertão: estes seus vazios."(GSV, p. 27). "Sertão é quando menos se 

espera."(GSV, p. 218). "De repente, por si, quando a gente não espera, o sertão vem."(GSV, p. 

289). "E nisto se vê o sertão do mundo. Que Deus existe, sim, devagarinho, depressa. Ele existe - 

mas quase só por intermédio da ação das pessoas: de bons e maus. Coisas imensas do mundo. O 

grande-sertão é a forte arma. Deus é um gatilho."(GSV, p. 260). Sob esse ponto de vista, o sertão é 

                                                 
59 CANDIDO, A. O homem dos avessos. In: ROSA, J. G. Ficção completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.  v. 1, 
p. 86/ p. 78-92. 
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um mundo provisório, precário, uma realidade flutuante porque depende do próprio homem: 

"...jagunço não passa de ser homem muito provisório."(GSV, p. 313). 

"O São Francisco partiu minha vida em duas partes."(GSV, p.41). Assim como no sertão se 

dá o embate entre o Bem e o Mal, assim o próprio sertão se divide - há o lado bom e o lado mau. A 

margem direita do Rio possui uma topografia mais harmoniosa, e a humanidade que ali vive é boa. 

O lado esquerdo é desértico, possui uma paisagem agressiva; os fatos que lá sucedem são 

estranhos. Do lado direito vem Diadorim, de lá surgem os que farão a justiça no sertão. Do lado 

esquerdo, a ameaça do inimigo, o lugar do pacto com o demônio, o deserto do Liso do Sussuarão, 

como mostrou Candido60.  

"O sertão é do tamanho do mundo."(GSV, p.59). "O sertão está em toda parte."(GSV, p.9). 

"O sertão aceita todos os nomes."(GSV, p.370). "No sertão tem de tudo."(GSV, p. 399). Guimarães 

Rosa dá ao sertão uma dimensão que ultrapassa a mera descrição de cenário físico fazendo-o 

transcender a cenário cósmico. Segundo ele, "cenário e realidade sertaneja" valem "um ponto" em 

seus livros; "enredo: dois pontos; poesia: três pontos; valor metafísico-religioso: quatro pontos"61. 

Luiz Costa Lima diz que o sertão, em GSV, "congrega dimensões opostas (ele é um ponto 

físico preciso e é um ponto cósmico)"62. Quem habita essa terra é o homem. Homem este que a 

modifica com seu ato de compreensão que pode carregar a dúvida, a angústia, a coragem, o medo. 

Dessa maneira, "em Guimarães Rosa o homem e a terra não são isto ou aquilo; são conjuntamente 

isso e aquilo. Ambivalência."(p. 74). 

                                                 
60 Ibid. p. 80. 
61 ROSA, J. G. Correspondência com seu tradutor italiano Edoardo Bizzarri. 2. ed. São Paulo: Instituto Cultural Ítalo-
brasileiro, 1980, p. 58. 
62 LIMA, L. C. Por que literatura? Petrópolis: Vozes, 1966. p. 72. 
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A ambivalência do sertão, a memória que suscita tanto o saber quanto o perguntar, exigem o 

esforço de um "dizer novo". Assim, a "invenção da linguagem63 torna-se peça necessária para dizer 

aquele mundo, este mundo visto na sua confusão, sem o amparo da lógica, sem o resguardo de uma 

perspectiva que o distanciasse. [...] A invenção vocabular não é um artifício ou um luxo 

desnecessário, mas necessitada pela própria maneira escolhida de focar a sua matéria."(p. 74-5). O 

sertão, assim, é o mundo reconstruído na linguagem, inventado para mostrar a luta essencial do 

homem; é o caminho da criatura humana,  não somente o de Riobaldo. 

 

2.2.3.2. O Homem, a Vida: a Travessia dos "Ocultos Caminhos" 

 

A meditação de Riobaldo sobre o homem do sertão se concentra na figura do jagunço - este 

é quem lhe interessa particularmente, já que vive a constante luta em que se defrontam o Bem e o 

Mal. 

O jagunço Riobaldo vive a ambivalência e a superposição das duas lutas: a luta íntima com 

o mistério do mal e a luta física contra o inimigo Hermógenes - encarnação do mal, o pactário. 

Hermógenes fez ou não pacto com o demo? ("O Hermógenes tem pauta...Ele se quis com o 

Capiroto" (GSV p. 40)). A extrema maldade e violência da personagem sugerem o pacto, e isso 

para Riobaldo produz a intrigante dúvida de como se concilia em um mesmo ser uma vida 

totalmente selvagem e desregrada e outra pacífica, de um pai de família qualquer: “Estudei uma 

dúvida. Ao que será que seria o ser daquele homem tudo? Algum tinha referido que ele era casado, 

com mulher e filhos. Como podia? Ái-de vai, meu pensamento constante querendo entender a 

                                                 
63 Essa expressão -“invenção da linguagem”- parece não ser adequada se a entendermos como uma atividade totalmente 
nova cujo resultado é a criação de uma linguagem inédita e particular. Mas creio que ela faz sentido no contexto em 
que está usada por designar truques  inventados pelo ser humano dentro da linguagem em que está inserido. Ou seja, o 
homem manuseia as palavras e as regras de enunciação de forma a criar novas significações para aquelas. 
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natureza dele, virada diferente de todas, a inocência daquela maldade. A qual me aluava. O 

Hermógenes em suas crianças pequenas, dava conselho, dava ensino. Daí saía. Feito 

lobisomem?(GSV p. 179). 

Essa ambigüidade a respeito de Hermógenes é o exemplo máximo da vida ambígua do 

homem do sertão em GSV. Os jagunços sobrevivem entre honra e brutalidade, entre banditismo e 

heroísmo - seus comportamentos são ambivalentes e contraditórios, suas andanças em ziguezague 

passam por traições, diferentes alianças. A recorrente canção cantada pelos jagunços, parece 

pontuar em suas várias aparições esse universo incerto64, ela sugere uma viagem, um movimento 

que muda de direção repentinamente: 

 “Olererê, baiana... 
eu ia e não vou mais: - 
eu faço  
que vou  
lá dentro, o baiana, 
e volto do meio pra trás...” (GSV p. 54, 136, 341, 412) 
 

A esse alguém indeciso, apresentado na canção, aproximam-se formulações que sugerem 

indeterminação, indefinição; imagens que apresentam a percepção de aspectos inconciliáveis em 

uma mesma coisa, a reversão brusca de um aspecto em outro oposto ou a aparência mansa que 

oculta algo perigoso, negativo - a matéria vertente. A "mandioca-doce" (p. 10), "por replantada", 

torna-se amarga e venenosa; e a "mandioca-brava"(p.10), "a esmo", fica boa  para se comer; um 

sapo venenoso sai de uma límpida fonte de água (p. 222) ou de uma encantadora flor (p. 45). Os 

homens, os jagunços famintos, acabam tornando-se canibais, confundindo um menino com um 

macaco (p. 44). A tranqüila aparência de Maria Mutema (p. 170-74) esconde sua maldade gratuita, 

sem causa. 

                                                 
64 DIXON P. B., op. cit., p. 146. 
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A vida, assim, em GSV é um jogo entre a realidade óbvia e uma "camada" abaixo dela, o 

caráter inesperado da vida ("...do que está reinando por debaixo"(GSV, p. 40)), o componente que 

engana, que oferece obstáculo à compreensão: "viver  é muito perigoso", diz Riobaldo, embora 

Compadre Quelemén sugira explicações para as coisas. 

O jogo entre as duas faces revela lados opostos ou contraditórios que são inseparáveis. A 

tentativa que Riobaldo faz de definição do demo desenha essa comunhão estranha: “O diabo existe 

e não existe? ...O senhor vê: existe cachoeira; e pois? Mas cachoeira é barranco de chão, e água se 

caindo por ele retombando; o senhor consome essa água, ou desfaz o barranco, sobra cachoeira 

alguma? Viver é negócio muito perigoso...”(GSV, p. 11)   

Assim, "a gente vive (...) é mesmo para se desiludir e desmisturar."(GSV, p. 137). A luta 

entre Bem e Mal gera, no espírito do narrador, perplexidade: "Natureza da gente não cabe em 

nenhuma certeza."(GSV, p. 315). A existência humana parece estar imersa em contingências que 

esperam por explicação, por determinação de sentido. Riobaldo parece buscar esse sentido através 

do ato de narrar: trazer à tona experiências já vividas e tentar analisá-las. Porém, durante essa tarefa 

surgem dúvidas, limites, questões: "... vivendo se aprende; mas o que se aprende, mais é só a fazer 

outras perguntas"(GSV, p. 312). 

A essa profunda desorientação na vida é paralela a efemeridade: "A vida não dá demora em 

nada." (GSV , p.182). Vida é "o puro tempo vindo de baixo, quieto, mole, como a enchente duma 

água..." (GSV, p.445). Vida efêmera e também perigosa - "viver é muito perigoso"-, essencialmente 

porque nela não há delimitação clara entre forças opostas e conflitantes: as de Deus, mansas e 

constantes; as do demo, bruscas e agressivas. 

O perigo da travessia da vida é o confronto dessas forças no "homem humano" - é nesse 

"humano" que nasce a liberdade de refletir sobre seu próprio caminho, buscando explicação para as 

coisas: "o diabo pode ser vencido simplesmente porque existe o homem, a travessia para a solidão, 
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que equivale ao infinito"65. A essência desse "humano", por outro lado, também é representada pelo 

aspecto de mutabilidade, de indefinição: "o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as 

pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas - mas que elas vão sempre 

mudando"(GSV, p. 24). 

A idéia de mudança, de troca ininterrupta, cria a imagem da vida como um constante verter: 

"Ah, medo tenho não é de ver morte, mas de ver nascimento." (GSV, p. 49). "Confusa é a vida da 

gente; como esse Rio meu Urucuia vai se levar no mar."(GSV, p.146); "Esta vida está cheia de 

ocultos caminhos." (GSV, p. 119). Riobaldo pergunta: "Ou são os tempos, travessia da 

gente?"(GSV, p.304). 

Diante da perplexidade dos mistérios da vida, o jagunço faz tais reflexões: "A vida é muito 

discordada."(GSV, p.381). "A vida é ingrata no macio de si; mas trantaz a esperança mesmo no 

meio do fel do desespero. Ao que este mundo é muito misturado..."(GSV, p.169). "Deveras se vê 

que o viver da gente não é tão cerzidinho assim?" (GSV, p.86). "Mas, este norteado, tem. Tem que 

ter. Se não, a vida de todos ficava sempre o confuso dessa doideira que é." (GSV, p.381). 

"Travessia perigosa, mas é a da vida. Sertão que se alteia e se abaixa."(GSV, p.410). A vida 

do jagunço identifica-se com o próprio sertão - sertão de perigos, de dificuldades, de situações 

inesperadas. Por esse motivo, a travessia (geográfica) do sertão não é apenas paralela à travessia da 

vida - é nela mesma, nessa viagem, que se passa a vida.  

O homem, para Riobaldo, está entregue, nessa viagem, a si mesmo, numa experiência 

solitária: "O sertão é o sozinho."(GSV, p. 235). Ele se recorda: "Compadre meu Quelemém diz: que 

eu sou muito do sertão? Sertão: é dentro da gente". Segundo Benedito Nunes, em GSV, "existir e 

viajar se confundem"(O dorso do tigre, 1976, p. 175). A travessia é a travessia das coisas, é a 

                                                 
65 DIÁLOGO com Guimarães Rosa: Günter Lorenz. In: ROSA, J. G. Ficção completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 
1994. p. 37. 
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vivência e descoberta do mundo e de nós mesmos, uma tentativa de aprendizagem recriada através 

da memória por Riobaldo. Parece ser por essa razão que o livro encerra como que definindo a 

essência do homem: "Existe é homem humano. Travessia."(GSV, p. 460). 

A experiência da travessia da vida, da passagem, mostra sua importância nas reflexões de 

Riobaldo66: "Ah, tem uma repetição que sempre outras vezes em minha vida acontece. Eu atravesso 

as coisas - e no meio da travessia não vejo! - só estava era entretido na idéia dos lugares de saída e 

de chegada."(GSV, p. 30). "Mudei meu coração de posto. E a viagem em nossa noite prosseguia. 

Purguei a passagem do medo: grande vão eu atravessava."(GSV, p. 118). Sendo a vida, o sertão, 

uma travessia, "viver é muito perigoso": não se compreende o homem, nem o sertão, nem Deus 

("Travessia, Deus no meio."(GSV, p. 235)) sem passar pelo desafio de atravessar um "deserto"- o 

do espírito humano. Deserto simbolizado pelo Liso do Sussuarão: "...não concedia passagem a 

gente viva, era o raso pior havente, era um escampo dos infernos[...] Água, não tem, crer que 

quando a gente entesta com aquilo o mundo se acaba: carece de se dar volta, sempre."(GSV, p.29). 

Nas reflexões e em seus versos: "Vida é sorte perigosa, passada na obrigação: toda noite é rio-

abaixo, todo dia é escuridão..."(GSV, p.297). 

"A gente tem de sair do sertão! Mas só se sai do sertão é tomando conta dele adentro..." 

(GSV, p.212). A travessia, assim, parece representar uma possível libertação: dominar as 

dificuldades do sertão e, ao mesmo tempo, da vida. Sair do sertão, porém, só é possível na medida 

em que se mergulha nos seus mistérios, em seus enigmas - nos mistérios e enigmas do "homem 

humano". A travessia de GSV corresponde, dessa maneira, à passagem de uma aventura subjetiva e 

particular a uma aventura universal que vale não somente para o sertanejo, mas para todo ser 

humano. 

                                                 
66 Sobre esse aspecto, escreve ANDRADE, S. M. V. A vereda trágica do “Grande sertão: veredas”. São Paulo: 
Loyola, 1985, p. 58 “a travessia de Riobaldo se desdobra entre a incerteza e a experiência do mistério e do abismo, o 
que exige que se  veja por dentro, atravessar a vereda da solidão.” 
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2.2.3.3. Deus e o Diabo, o "Estado Preto" das Coisas 

 

Da travessia do "universo do sertão"(GSV, p.17), travessia da vida, Deus participa: "Vem 

armado no sertão [...] , espera (GSV, p.18), [...] depois ataca bonito"(GSV, p.21 e 46). Mas a 

certeza de sua presença é encoberta pelos "crespos"(GSV, p. 11) da vida: "tudo vai vivendo demais, 

se remexendo"(GSV, p. 237) e perde-se o sentido. Aceitar a existência de Deus em face do mal, se 

desdobra em Deus ser exigido porque sem ele a existência do mal não teria sentido. 

O mal é o que só se suporta com "a verdadeira lâmpada de Deus, a lisa e real 

verdade"(GSV, p.260). "O existir da alma  é a reza... Quando estou rezando, estou fora da sujidade, 

à parte de toda loucura." (GSV, p.458). Como bem observa Dacanal, "se se negar a existência de 

Deus, a existência da dor, elemento inerente à condição humana, não deixa outra saída que a de 

aceitar o absurdo ou, na expressão do protagonista, a burrice da vida."67. Uma outra passagem que 

ilustra muito bem esse aspecto é a seguinte:  

 

  Mire veja: um casal, no Rio do Borá, daqui longe, só porque o marido e a 
mulher eram primos carnais, os quatro meninos deles vieram nascendo com 
a pior transformação que há: sem braços e sem pernas, só tocos... Arre, nem 
posso figurar minha idéia nisso! Refiro ao senhor: um outro doutor, doutor 
rapaz, que explorava as pedras turmalinas no vale do Arasuaí, discorreu me 
dizendo que Deus não há. Estremeço. Como não ter Deus?! Com Deus 
existindo, tudo dá esperança: sempre um milagre é possível, o mundo se 
resolve. Mas se não tem Deus, há-de a gente perdidos no vaivém, e a vida é 
burra. [...] Tendo Deus, é menos grave se descuidar um pouquinho, pois, no 
fim dá certo. Mas, se não tem Deus, então a gente não tem licença 
nenhuma! (GSV, p. 48). 
E sei que em cada virada de campo, e debaixo de sombra de cada árvore, 
está dia e noite um diabo, que não dá movimento, tomando conta.(GSV, p. 
269) 
 

 

                                                 
67 DACANAL, J. H. “A epopéia de Riobaldo”. In: _____. Nova narrativa épica no Brasil. Porto Alegre: Mercado 
Aberto, 1988. p. 89. 
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Por outro lado, nessa travessia onde o homem pode encontrar-se ou perder-se, a figura do 

diabo se desenha como a peça chave da ilogicidade do GSV. Para Sônia Maria Viegas Andrade68, 

existindo o demônio, o mundo se explica no seu absurdo, isto é, se explica na sua ilogicidade, "sem 

fechar-se em rígidas determinações". Em outras palavras, o diabo seria o que há por detrás das 

coisas; a ilogicidade dele permite que os opostos, não apenas convivam, mas "transitem" suas 

oposições, o que leva  uma coisa a logo aparecer no seu negativo.  

A vida e a liberdade estão suspensas para Riobaldo no conflito entre o bem e o mal - Deus e 

o diabo. Riobaldo, que procura as coisas e os valores claros, descobre a mistura dos opostos: 

“Baixei, mas fui ponteando opostos. Que isso foi o que sempre me invocou, o senhor sabe: eu 

careço de que o bom seja bom e o rúim ruím, que dum lado esteja o preto e do outro o branco, que 

o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza! Quero os todos pastos 

demarcados... Como é que posso com este mundo? [...] Ao que este mundo é muito misturado”. 

(GSV, p. 206)  

Quanto à representação do diabo, Riobaldo o introduz apresentando-o como contrário a 

Deus. "Deus é paciência. O contrário é o diabo." (GSV, p. 16). "Deus é definitivamente; o demo é o 

contrário dele..." (GSV, p. 39).  São contrários e, no entanto, estranhamente complementares: "Até 

podendo ser, de alguém algum dia ouvir e entender assim: quem sabe, a gente criatura ainda é tão 

ruim, tão, que Deus só pode às vezes manobrar com os homens é mandado por intermédio do dia? 

Ou que Deus - quando o projeto que começa é para muito adiante, a ruindade nativa do homem só é 

capaz de ver o aproximado de Deus é em figura do Outro?" (GSV, p. 33). 

Antes de tudo, porém, em GSV o demônio não é uma presença em si. Ele assume a 

característica de ser uma potencialidade das coisas, dos seres e do homem - não existindo, assim, 

propriamente: "O diabo ruge dentro do homem, os crespos do homem - ou é o homem arruinado, 

                                                 
68 ANDRADE, S. M. V., op. cit., p. 60-1. 
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ou o homem dos avessos. Solto por si, cidadão, é que tem diabo nenhum! - é o que  digo."(GSV, p. 

298). Tudo pode fazer-se demoníaco ou deixar de sê-lo: "Agora, o senhor já viu uma estranhez? A 

mandioca-doce pode de repente virar azangada - motivos não sei; às vezes se diz que é por 

replantada no terreno sempre, com mudas seguidas, de manaíbas - vai em amargando, de tanto em 

tanto, de si mesma toma peçonhas. E, ora veja: a outra, a mandioca-brava, também é que às vezes 

pode ficar mansa, a esmo, de se comer sem nenhum mal." (GSV, p.12) Dessa maneira, o diabo 

somente está "presente na medida em que é perguntada a sua existência, em que se indaga sobre a 

forma de existir o mal nas coisas"69.  

A preocupação com o mal é uma face da perturbação principal de Riobaldo: o amor "de 

Deus, do Demo"(GSV, p.102) por Diadorim: "se um aquele amor [sobre Otacília] veio de Deus, 

como veio, então - o outro?... Todo tormento."(GSV, p. 131, comentário grifado acrescentado); "o 

amor assim pode vir do demo? Poderá?"(GSV, p. 130). 

Vários autores sustentam que a indagação a respeito da existência do demo é a pergunta 

central em GSV. A dúvida sobre a existência do diabo, porém, não é o que move todo o processo 

de narrar, o que move é o tentar entender o que Riobaldo personagem vivenciou, isto é, como 

apreender a experiência com Diadorim, "o rosto escuso da vida"70, como explicar os sentimentos 

confusos, obscuros e a grande reviravolta. Assim, a preocupação com o duplo, o obscuro, que é, em 

última instância, traços de Diadorim, está associada ao mal, ao demo - fonte dos "avessos" de tudo, 

o "estado preto"(GSV, p. 10) das coisas.  

Nos seres e nos homens, o diabo aparece nas dores de deformações, aleijumes, e doenças. 

Um bezerro que nasce com "cara de gente, cara de cão, determinaram era o demo."(GSV, p.9). "Eh, 

o senhor já viu, por ver, feiúra a de ódio franzido, carantonho, nas faces de uma cascavel ?"(GSV, 

                                                 
69 LIMA, L. C., op. cit., p. 80. 
70 SCHWARZ, R., op. cit. p. 34. 
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p.12). "Tem até tortas raças de pedras horrorosas, venenosas - que estragam mortal a água, se estão 

jazendo em fundo de poço: o diabo dentro delas dorme: são o demo. [...] Arre, ele está misturado 

em tudo." (GSV, p. 12). E as dores humanas: "lázaros de lepra, aleijados por horríveis formas, 

feridentos, e hidrópicos, de tudo: criaturas que fediam."(GSV,  p.55). "Dor não dói até em 

criancinhas e bichos, e nos doidos - não dói sem precisar de se ter razão nem conhecimento?"(GSV, 

p. 55)."Só quando se jornadeia de jagunço, no teso das marchas, praxe de ir em movimento, não se 

nota tanto: o estatuto de misérias e enfermidades. Guerra diverte - o demo acha."(GSV, p. 55). 

Particularmente no homem, o mal (o diabo) toma, também, a forma de "medo do homem 

humano" (GSV, p. 307), o mal enraizado na condição humana. Das personagens (Jazevedão, 

Ricardão, etc) que semeiam o mal no sertão, a atenção passa a centralizar-se na figura de 

Hermógenes. Riobaldo é incapaz de impor limites à maldade de Hermógenes, mas, mesmo assim, 

não consegue conter sua curiosidade compulsiva em observar os atos violentos deste. "Eu não 

queria olhar para ele [...], me perturbava. Então, olhava o pé dele [...], olhava as mãos."(GSV, 

p.123). Riobaldo mal consegue objetivar seus sentimentos frente a essa figura: "Eu podia rechear de 

balas aquele nagã próprio [...] O senhor tolere ou releve estas minhas palavras de fúria; mas, disto, 

sei, era assim que eu sentia, sofria. Eu era assim. Hoje em dia, nem sei se sou assim mais."(GSV, p. 

145).  

As reflexões de Riobaldo são acompanhadas de melancolia, expressando insistentemente a 

experiência do caótico, do passageiro, do finito: os perigos, o sertão, o mundo. A experiência de 

enfrentar o indeterminado da travessia, assusta o jagunço: "O que estremece em mim: terreno do 

corpo, onde está a raiz da alma." (GSV, p. 294). "O medo da confusão das coisas, no mover desses 

futuros, que tudo é desordem." (GSV, p. 298). A condição do "homem humano", ao mesmo tempo 

em que carrega a potencialidade de agir, de modificar o mundo através da prática do mal, faz dele 

um nada, um ser perdido frente à indefinição, às vertentes do viver: "E eu sou nada, não sou nada, 
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não sou nada... Não sou mesmo nada, nadinha de nada, de nada... Sou coisinha nenhuma, o senhor 

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

nada. De nada... De nada..."(GSV, 328). 

Se o demônio é a síntese do mal que se dá no homem, ele propriamente não existe. Satanás 

é o não-ser, é o não que se mistura ao homem constituindo o "homem arruinado", o "homem dos 

avessos". Perguntas e dúvidas sobre a existência do demônio não são capazes de obter respostas, 

pois se ligam às raízes do humano. O pacto que Riobaldo fez com o demônio foi uma forma de 

obter forças extra-humanas, capazes de dar conta da tarefa que motiva o contrato: matar 

Hermógenes. A expectativa de Riobaldo não se confirma, o diabo não aparece nas Veredas Mortas, 

mas a experiência o inquieta, levando-o a uma consciência maior de sua maneira de ser, seus 

abismos: “O pacto nenhum - negócio não feito. A prova minha, era que o Demônio mesmo sabe 

que ele não há, só por só, que carece de existência. E eu estava livre limpo de contrato de culpa, 

podia carregar nômina; rezo o bendito! [...] O demo, mesmo assim, podia me marcar? Se não fosse, 

como era que Diadorim viesse vir com aquelas palavras? Acho que eu não era capaz de ser uma 

coisa só o tempo todo. [...] Daí, de repente, quem mandava em mim já eram os meus 

avessos.”(GSV, p. 438-9)  

O pacto, visto por um outro ponto de vista, é a confirmação dos "destinos fechados" (GSV, 

p. 270) de Riobaldo. Amor e Mal (Diabo) estão misturados nos cantos escuros do coração e no 

caminho para o desfecho trágico. Riobaldo fazendo o pacto e aceitando, conseqüentemente, posto 

de chefe Urutu Branco, lidera o bando para a caça dos hermógenes, que se finaliza com a morte de 

Diadorim. Riobaldo inicia o combate a Hermógenes sem ter nenhuma ligação pessoal com a luta, 

sentindo, por vezes, desejo de abandoná-la. Não tem também vocação para chefe de jagunços, indo 

buscar a coragem e força no suposto pacto com o diabo. É por Diadorim a tentativa de pacto de 

Riobaldo, é para Diadorim o destino marcado com sangue. 
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Diz Roberto Schwarz que "Diadorim não é o diabo, mas a espetadela do destino que põe 

Riobaldo fora dos eixos. Nem a paixão vedada que acende é simplesmente o pacto; não; é sua 

origem. O pacto, no fundo, é questão de fidelidade a ele"71. Assim, o caminho que parecia levar à 

resolução, leva à catástrofe. Aí começa a dúvida maior de Riobaldo, a culpa de que tanto fala no 

presente da narração: "Sei que tenho culpas em aberto. Mas quando foi que minha culpa começou? 

O senhor por ora mal me entende, se é que no fim me entenderá. Mas a vida não é 

entendível"(GSV, p. 131). 

 

2.3 A “Armação” do Texto  

 

Há dois tipos de trama em GSV: a ambigüidade das coisas espalhada durante o livro como 

expressão da figura Diadorim e as "deixas"72, pistas e indicações, do segredo de Diadorim, a 

preocupação em entender, através do interlocutor, o mistério do amor e da vida, do destino. 

 

  Falo por palavras tortas. Conto minha vida que não entendi.(GSV, p. 457, 
grifo nosso) 
Sei que estou contando errado, pelos altos. Desemendo. Mas não é para 
disfarçar, não pense. De grave, na lei do comum, disse ao senhor quase 
tudo. Não crio receio. O senhor é homem de pensar o dos outros como 
sendo o seu, não é criatura de pôr denúncia. E meus feitos já revogaram, 
prescrição dita. Tenho meu respeito firmado. Agora, sou anta empoçada, 
ninguém me caça. Da vida pouco me resta - só o deo-gratias; e o 
troco.(GSV, p. 82, grifo nosso) 
E ainda hoje, o suceder deste meu coração copia é o eco daquele tempo; e 
qualquer fio de meu cabelo branco que o senhor arranque, declara o real 
daquilo, daquilo - sem translado...(GSV, 434, grifo nosso)  
 

 

                                                 
71 SCHWARZ, R., op. cit. 
72 PROENÇA, M. C. Dom Riobaldo do Urucuia, cavalheiro dos Campos Gerais. In: Ficção completa. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 1994. p. 99. 
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Na primeira passagem estão presentes os dois núcleos da trama: a vida não entendida é a 

matéria vertente que será contada, por palavras tortas, numa tentativa de armar o ponto dum fato. 

Como "viver é muito difícil", contar é "dificultoso", e por esse motivo Riobaldo, de acordo com a 

segunda passagem, "desemenda", fala errado. Mas por que Riobaldo conta quase tudo ao senhor? 

Porque quer entender, no presente da narração, ainda hoje, como não conseguiu enxergar a mulher 

Deodorina no jagunço Diadorim, e faz isso a partir da sua maneira de contar, sua armação, que 

trama situação para que o senhor tenha os elementos necessários para adivinhar o final antes 

mesmo dele ser revelado pelo narrador.  

Assim, as “deixas” são pistas conscientes dadas ao senhor e ao leitor, espectador do 

desfecho trágico, elas são parte da trama dos fatos, arquitetada pelo narrador em seu sentimento de 

culpa. Diz Garbuglio, que "o que era pressentimento, o amor que procura disfarçar e encobrir, o 

elemento que morre como fato apenas potencial, intensifica a frustração, porque lhe vem a 

consciência de que lhe faltou mais coragem para ultrapassar as barreiras do sancionado, forçar a 

ação e chegar ao lado escondido de Diadorim"73. Por esse motivo, Riobaldo diz: "Diadorim era 

mais do ódio do que do amor? [...] Como foi que não tive um pressentimento?" (GSV, p. 178); 

"Conto ao senhor é o que sei  e o senhor não sabe, mas principal quero contar é o que eu não sei se 

sei, e que pode ser que o senhor saiba".(GSV, p 214, grifo nosso) 

O principal na narração de Riobaldo diz respeito ao seu amor impossível, à revelação final 

de Diadorim e ao sentimento de culpa pela morte do amigo. Essa frustração e a mágica experiência 

afetiva com Diadorim, desde a travessia do rio, marcam Riobaldo, sua visão de mundo, são o eco 

do passado, que é copiado por seu coração e que ganha lugar na sua maneira de contar: confusa, 

desalinhavada, desordenada. Assim, "a narrativa, da maneira como está construída, repleta de 

                                                 
73 GARBUGLIO, J. C., op. cit., p. 70. 
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digressões e retardamentos, remete ao funcionamento da subjetividade de Riobaldo74". Temos em 

GSV uma narrativa que é espelho de seu narrador, ela está "banhada nas águas atuais"75, no 

presente, após a reviravolta: "Só vejo segredos"(GSV, p. 525). 

A desordem, contudo, revela, quando vista esquematicamente, um elemento que contribui 

de maneira fundamental para a identificação da organização interna de GSV. Vejamos um pequeno 

esboço do itinerário narrativo de Riobaldo: 

R: Riobaldo 

D: Diadorim 

H: Hermógenes 

MV: Medeiro Vaz 

ZB: Zé Bebelo (1: quando Riobaldo o conhece; 2: julgamento; 3: chefe do bando) 

JR: Joca Ramiro (1: Riobaldo o conhece no bando; 2: sua morte) 

O: Otacília 

TP: Titão Passos 

-  O que aparece depois do travessão é contado por Riobaldo. 

( ) O que se encontra entre parênteses são fatos mencionados em outros momentos da narração, 

retrospectivamente os encaixamos nos trechos já narrados por Riobaldo. 

O negrito indica temas, períodos da vida e personagens principais. 

 

 
MV : - Fala de Nhorinhá / - D diz que JR é seu pai / - O bando não consegue atravessar o Liso / - R 

conta que ofereceu uma pedra de topázio para D, mas que a pedra agora é de sua mulher / (JR está 

morto) / (Aqui R conheceu Nhorinhá e Ana Duzuza) 

                                                 
74 KREUTZ, O., op. cit., p. 54 
75 GARBUGLIO, J.C., op. cit., p. 70. 
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ZB3: - ZB vem de Goiás / - ZB assume como chefe / - R fala das Veredas Mortas / (ZB já tinha 

sido julgado) 

Infância: - Sua mãe / - Padrinho Selorico Mendes / - Encontro com o Menino-Diadorim / - Canção 

de Siruiz / - Curralinho / (Nesse período, R conheceu Miosótis e Rosa'uarda) 

ZB1: - R é professor de ZB / - R foge da fazenda de ZB 

JR1: - R reencontra D / - Entra para o bando / - D revela seu nome / - Descrições de H e de JR / - R 

avança e conta como conheceu O (o que aconteceu só depois que JR morreu) 

ZB2: - Julgamento de ZB 

JR2: - JR morre, essa notícia chega no Guararavacã do Guaicuí, onde R descobriu seu amor por D. 

TP:  - O bando está indo ao encontro de MV / - Atravessam o do-Chico / - R se refere a O, dizendo 

que nesse período a conheceu / (Nesse período faz penitência de ficar sem mulher, Diadorim sente 

ciúmes e o ameaça, época dos fatos que forma mencionados e descritos entre JR1 e ZB2) / -R 

relembra que conheceu Miosótis e Rosa'uarda. 

MV : - Vão tentar ultrapassar o Liso / - R diz que poderia colocar ponto final na narrativa: “Ah, meu 

senhor, mas o que eu acho é que o senhor já sabe mesmo tudo - que tudo lhe fiei. Aqui eu podia pôr 

ponto. Para tirar o final, para conhecer o resto que falta, o que lhe basta, que menos mais, é pôr 

atenção no que contei, remexer vivo o que vim dizendo. Porque não narrei nada à-toa: só apontação 

principal, ao que crer posso. Não esperdiço palavras. [...] O senhor pense, o senhor ache. O senhor 

ponha enredo.” (GSV, p. 288) 

A citação anterior é a principal no que diz respeito à análise para a trama dos fatos em GSV. 

Observando o esquema, ela fecha um círculo nas idas e vindas e cortes na narração de Riobaldo: o 

ponto de saída - a época de Medeiro Vaz como chefe - é o mesmo da chegada - o bando 

encontrando Medeiro Vaz. Nesse ponto de encontro dos fatos, na montagem do quebra-cabeça, 

Riobaldo declara poder encerrar sua fala, já que contou o principal. O que foi principal, importante? 
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Se “remexermos vivo” no que foi contado, como ele sugere ao senhor, percebemos que tudo 

que será comentado ou referido nas aproximadamente duzentas páginas seguintes já foi 

mencionado até o ponto final de Riobaldo, ou seja, o fundamental - temas, personagens, estórias - 

até ali já apareceu. O sertão (a definição aparece pela primeira vez na página sete, só voltará na p. 

458), o diabo (p. 8), Deus (p. 16), pacto (p. 23), Nhorinhá (p. 31), Joca Ramiro (p. 33), Medeiro 

Vaz (p. 32), Otacília (p. 48), infância e travessia (p. 90), Hermógenes (p. 45), Zé Bebelo (p. 70), 

sobre as Veredas Mortas, local do pacto (p. 90), Padrinho Selorico Mendes (p. 105), canção de 

Siruiz (p. 111), o reencontro com Diadorim (p. 129), causos (p. 11, o de Maria Mutema, na p. 207), 

Sô Candelário (p. 16), o julgamento na Fazenda Sempre-Verde (p. 242), sobre Riobaldo mesmo 

(ele se refere a Urutu Branco, "pobre menino do destino", na página dezesseis),  e Diadorim (p. 20). 

Não são só os assuntos e personagens principais que já surgiram, mas essencialmente as 

pistas sobre a feminidade de Diadorim, diluídas e misturadas aos longo dos comentários e 

descrições de situações, imagens que, em suas maneiras ambíguas de surgirem, anunciavam o 

desfecho surpreendente. O fim de que fala o jagunço não é o do livro, da narração, da conversa com 

o interlocutor, mas a reviravolta, o fim trágico do amigo amado, a descoberta do segredo. É isso 

que o interessa fundamentalmente no contar ao senhor: "Sei que tenho culpas em aberto. Mas 

quando foi que minha culpa começou? O senhor por ora mal me entende, se é que no fim me 

entenderá."(GSV, p. 131, grifo nosso); "Digo franco: feio o acontecido, feio o narrado. Sei. Por via 

disso mesmo resumo; não gloso. No fim, o senhor me completa."(GSV, p. 481, grifo nosso) 

Dessa maneira, passagens como as anteriores não devem ser entendidas como provocativas, 

ou irônicas, a respeito da capacidade de compreensão do senhor76. Essas colocações deixam de 

                                                 
76 Como o faz SOUZA, R. de M. Ficção e verdade. Brasília: Clube de Poesia, 1978, p. 64. Ronaldes entende esse tipo 
de referência como ironias do narrador em relação ao seu interlocutor: desconfiança em relação ao conhecimento do 
senhor e reconhecimento de que ele não poderá compreender o sentido da vida que se apresenta no relato. 
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fazer sentido quando lemos essas passagens sob um outro ângulo, ou seja, quando observamos ao 

que dizem respeito as preocupações de Riobaldo, de que culpas ele fala, que fim  é referido. 

Como vimos, a cena da travessia é fundamental, porque a partir dela a imagem ambígua de 

Diadorim é formada, é a partir dessa estória que o destino de Riobaldo começa a ser traçado: 

 

  O sério pontual é isto, o senhor escute, me escute mais do que eu estou 
dizendo; e escute desarmado. O sério é isto, da estória toda - por isto foi que 
a estória eu lhe contei -: eu não sentia nada. Só uma transformação, pesável. 
Muita coisa importante falta nome. (GSV, 102) 
Agora, que o senhor ouviu, perguntas faço. Por que foi que eu precisei de 
encontrar aquele Menino? (GSV, p. 102) 
Diadorim queria o fim. Para isso a gente estava indo. (GSV, p. 28) 
 

Destino que é “fechado” na passagem do Guararavacã do Guaicuí; ali Riobaldo descobre 

seu verdadeiro amor por Reinaldo, ali, depois de terem vencido uma batalha e quando poderiam 

abandonar a vida jagunça, chega a notícia da morte de Joca Ramiro, o caminho para a morte de 

Diadorim ganha traços definitivos. Por ser um local de acontecimentos tão marcantes para o futuro, 

para o “derradeiro final” (GSV, p. 138) é que Riobaldo aconselha seriamente seu interlocutor a 

prestar atenção: “A Guararavacã do Guaicuí: o senhor tome nota deste nome.[...] Mas foi nesse 

lugar, no tempo dito, que meus destinos foram fechados. Será que tem um ponto certo, dele a gente 

não podendo mais voltar para trás? Travessia de minha vida. Guararavacã do Guaicuí - o senhor 

veja, o senhor escreva. As grandes coisas, antes de acontecerem.”(GSV, p. 270)    

De não ter percebido o enredamento que envolvia Diadorim e por não ter, por esse motivo, 

agido para mudar o rumo das coisas, Riobaldo sente-se culpado no presente da narração, 

sentimento que o acompanha desde a reviravolta: "Quando foi que eu tive minha culpa?"(GSV, p. 

289). A inquietação parece centralizar-se na tentativa de descoberta do momento em que tudo 

começou, como se fosse possível estabelecer um ponto definido de início. Parece ser por esse 

motivo que a narração riobaldiana corre caótica, onde as várias pistas sobre Diadorim e sobre o 
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amor dele aparecem ao senhor como lembranças de Riobaldo, mas que têm a intenção do jagunço 

direcionada para uma busca de resposta: "como foi que eu não tive um pressentimento?"(GSV, p. 

178). 

Diadorim, que era quem lavava "com mais jeito, com mão melhor"(GSV, p.32) as roupas; 

sentia ciúme de Nhorinhá, como quando diz, a respeito da pedra de topázio: "ou quem sabe você 

resolve melhor mandar de dádiva (GSV, p.35); também "guardou raiva de Otacília"(GSV, p. 179);  

"com ela tu casa, cês dois assentam bem, como se combinam"(GSV, p351) e de outras mulheres("o 

arregalo de ciúmes"(GSV, p.426)); ensinou Riobaldo a apreciar as belezas da natureza (GSV p. 

134), não acompanhava Riobaldo quando iam para o rio tomar banho: "ele não ia"(GSV, p.136), ia 

apenas de madrugada e sozinho (GSV, p. 184); tinha habilidade para cortar cabelos (GSV, p. 136); 

tinha uma "meiguice, desigual que ele sabia esconder o mais de sempre"(GSV, p.137); vigiou 

Riobaldo em seu trato de castidade, para que "não botassem mão em nenhuma mulher"(GSV, 

p.179); passava alguns dias fora ("que eu tenho um que-fazer, ao que vou, por dias poucos, com 

breve estou de volta" (GSV, p.213)), cuidando solitário de ferimentos (GSV, p.222); comemorava 

vitórias "todo alegre, às quase danças"(GSV, p.237); gostava de crianças, "até carregava os 

menorzinhos, levava para mostrar a eles os pássaros das ilhas do rio"(GSV, p.274); tinha a pele 

branca e delicada (GSV, p.294), as mãos "tão finas, brancamente"(GSV p.295), "passo curto"(GSV, 

p.348), "pestanas compridas"(GSV, p.377), "cintura fina" (GSV, p.535).  

Os traços femininos de Diadorim misturam-se aos violentos, de raiva, de vingança e de 

coragem: 

  Diadorim, mesmo, a cara muito branca, de da alma não se reconhecer, os 
olhos rajados de vermelho, o encovo. Aquilo era o crer da guerra. (GSV, p. 
330, grifo nosso) 
Mas minha mão, por si, pegou a mão de Diadorim, eu nem virei a cara, 
aquela mão é que merecia todo entendimento. Mão assim apartada de tudo, 
nela um suave de ser era que me pertencia, um calor, a coisa macia 
somente. [...] Mas aí espiei para Diadorim, e ele despertou do que tinha 
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esquecido, deixado, de sua mão, que ele retirou da minha outra vez, quase 
num repelão de repugno. E ele estava sombrio, os olhos riscados, sombrio 
em sarro de velhas raivas, descabelado do vento. [...] Diadorim queria 
sangues fora de veias. E eu não concordava com nenhuma tristeza.(GSV, p. 
337, grifo nosso) 
Como era que era: o único homem que a coragem dele nunca piscava: e 
que, por isso, foi o único cuja toda coragem às vezes eu invejei. Aquilo era 
de chumbo e ferro.(GSV, p. 400, grifo nosso) 
   

 

A imagem de Diadorim aparece construída de maneira dupla durante todo o livro, tendo 

como ponto de partida para o leitor a cena da travessia do rio, onde é apresentada em seus aspectos 

ambivalentes e marcantes: "delicado e terrível"(GSV, 400). Riobaldo, envolvido fortemente pelo 

fascínio exercido pelo amigo, não consegue “inteligir” a causa da tristeza de Diadorim (GSV, p. 

353); por esse motivo, quer saber do senhor "como é que Diadorim podia ser assim o maior 

segredo?"(GSV, 399), qual é “lei” que rege os mistérios da vida: 

 

  A que era: que existe uma receita, a norma dum caminho certo, estreito, de 
cada uma pessoa viver - e essa pauta cada um tem - mas a gente mesmo, no 
comum, não sabe encontrar; como é que, sozinho, por si, alguém ia poder 
encontrar e saber? Mas, esse norteado, tem. Tem que ter. Se não, a vida de 
todos ficava sendo sempre o confuso dessa doideira que é. E que: para cada 
dia, e cada hora, só uma ação possível da gente é que consegue ser a certa. 
Aquilo está no encoberto; mas, fora dessa conseqüência, tudo o que eu 
fizer, o que o senhor fizer, o que o beltrano fizer, o que todo-o-mundo fizer, 
ou deixar de fazer, fica sendo falso, e é o errado. Ah, porque aquela outra é 
a lei, escondida e visível mas não achável, do verdadeiro viver: que para 
cada pessoa, sua continuação, já foi projetada, como o que se põe, em 
teatro, para cada representador - sua parte, que antes já foi inventada, num 
papel...(GSV, p. 452, grifo nosso). 
 

 

Essa passagem expressa a situação do narrador, de que perspectiva ele conta suas estórias, 

armando o texto. A vida para o narrador Riobaldo permanece envolta na neblina de Diadorim; o 

estabelecimento da existência de um "norteado", de uma "receita" do "verdadeiro viver" parece ser 
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exigido para que a "doideira" da vida se explique. Ainda que essa "lei" seja , como Diadorim, 

"encoberta", ela mansamente trabalha organizando o destino de cada pessoa, escrevendo a "parte" 

de cada ator.  

Essa sensação, que tem uma intenção explicativa sobre o mundo, está totalmente vinculada 

à reviravolta final, armada desde o encontro com o Menino: "E eu tinha que gostar tramadamente 

assim, de Diadorim"(GSV, p. 539); é essa trama surda a que se refere Riobaldo quando fala em 

teatro: a morte de Diadorim já estava inscrita em seus olhos, em seu jeito de ser, em suas ações, em 

suas palavras ou silêncios: "Os olhos de Diadorim não me reprovavam - os olhos de Diadorim me 

pediam muito socorro."(GSV, p. 426); "- Riobaldo, [pergunta Diadorim], tu achasses que, uma 

coisa mal principiada, algum dia pode que terá bom fim feliz?"(GSV, p. 471); "...Riobaldo, [diz 

Diadorim] o cumprir de nossa vingança vem perto... Daí, quando tudo estiver repago refeito, um 

segredo, uma coisa, vou contar a você..."(GSV, p. 476); "Tarde foi que entendi mais do que meus 

olhos, depois das horrorosas peripécias, que o senhor vai me ouvir."(GSV, 468) 

 

2.4 Diadorim:  “Reviravolta Reveladora” e “Reconhecimento” 

 

 
- O Reinaldo é valente como mais valente, sertanejo supro. E danado 
jagunço... Falei mais alto. - Danado... - repeti.(GSV, p. 530, negrito 
acrescentado)  
Tudo estava tão pendurado para o fim...(GSV, p. 554, grifos nosso) 
- "A Deus dada. Pobrezinha..." E disse. Eu conheci! Como em todo o tempo 
antes eu não contei ao senhor - e mercê peço: - mas para tanto o senhor 
divulgar comigo, a par, justo o travo de tanto segredo, sabendo somente no 
átimo em que eu também só soube...Que Diadorim era o corpo de uma 
mulher, moça perfeita...Estarreci. A dor não pode mais do que a 
surpresa.(GSV, p. 560, grifo nosso).  
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Reinaldo é jagunço danado nos dois sentidos que a palavra pode ter: malvado, esperto, ou 

condenado, amaldiçoado. O "mandato de ódio" cerra sua vida em uma vereda estreita, onde tem 

lugar somente a guerra, a vingança e a morte - o fim trágico estava anunciado, "pendurando": 

pronto para acontecer a qualquer momento. 

Na descrição da cena da revelação, da reviravolta, percebemos que o "pendurado" não diz 

respeito somente ao segredo de Diadorim que vem à tona, mas ao tramado, ou seja, ao exercício 

narrativo de Riobaldo. Diz ele que relatou guardando o segredo para que o senhor conhecesse junto 

com ele o que aconteceu. Porém, as posições entre Riobaldo e o senhor (e nós77) estão bem 

delimitadas: Riobaldo, ao narrar, já parte de seu reconhecimento (reconhecimento que acontece 

dentro de GSV, diz respeito aos fatos passados), iniciado desde o encontro com o Compadre 

Quelemém, após a morte de Diadorim; seu sofrimento, descrito na cena da morte e revelação é 

fruto de sua atual percepção do acontecido, diferente dos sentimentos suscitados no senhor e em 

nós leitores.  

Riobaldo reconstrói a tragédia, e isso é o que interessa à análise da estrutura trágica em 

GSV: a maneira como os fatos - as “vertentes do viver”- são tramados e o reconhecimento (externo, 

a respeito da composição e sentido interno da obra) ligado a essa trama. 

É a narrativa, a trama dos fatos (o mythos trágico de Aristóteles) que acaba estabelecendo a 

posição dupla de Riobaldo: ator e espectador com a morte de Diadorim: o espectador-Riobaldo vê o 

que o ator-Riobaldo não conseguia enxergar. Porém, para Riobaldo, esse acontecimento deveria ter 

sido evitado: foi resultado da incapacidade de Diadorim de ver além da destruição e da 

jagunçagem, e de ele próprio (Riobaldo) se dar conta, na hora certa, da situação em que estava 

envolvido o amigo. 

                                                 
77 Entenda-se o “papel inscrito no texto”, o leitor real aceita ou não este papel: lê (ou não lê) o livro pela ordem que foi 
proposta, associa-se ou não aos juízos de valor implícitos no livro, que dizem respeito às personagens ou aos 
incidentes, etc.”(SILVA, V. M. A. e., op. cit., p. 387.) 
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Quando se dá a reviravolta, os sentimentos de “dor” e de “surpresa”, como Riobaldo 

menciona, fazem com que o conhecimento, do leitor e do senhor, sobre a situação de Diadorim se 

amplie, passe a um reconhecimento: por saber que Diadorim era mulher, não apenas o "mandado de 

ódio" aparece como o destino fechado, mas a recusa da feminidade surge como os traços finais do 

desenho da figura Diadorim - de acordo com sua vida, a morte é entendida como verossímil e 

necessária. Cada traço adquire sentido ao ligar-se a outro, de tal modo que a verossimilhança 

constrói-se a partir da organização do contexto. 

A partir da reviravolta, a condição de ser extraviado brilha aos olhos como uma mistura de 

contrastes: a imagem do jagunço valente, destemido e a o ser humano danado. A beleza do amigo 

de Riobaldo está nesse jogo de opostos, que aparece como núcleo das representações ao longo de 

GSV. A obstinação em manter firme sua condição de recusa à vida e aos prazeres do sexo, passa 

sutilmente de absurda para bela, "que coragem inteirada era aquela?" (GSV, p. 102). A beleza de 

Maria Deodorina está em ter sido Diadorim. 

Segundo Rosenfield, por sua virtude e valentia excessiva, Diadorim exclui-se do sistema de 

alianças tanto no plano afetivo quanto no da "objetividade das instituições sociais, marginalizando-

se como uma "sombra"". A marginalidade deliberada e obstinada é resultado da dedicação 

exclusiva à causa do parente morto78, Joca Ramiro: "Se fosse eu falasse total, Diadorim me 

esbarrava , no tolher, não me entendia.[...] Decerto vinha com o nome de Joca Ramiro! [...] Aquilo, 

eu já soubesse demais - que Joca Ramiro se realçasse por riba de tudo, reinante."(GSV, p. 140). 

Diadorim não tem mãe, só pai. Seu universo imaginário está regrado pela figura paterna que 

dá segurança e características (virtudes) como valentia e coragem. Riobaldo desconhece pai e está 

privado desse princípio organizador de valores como os de Diadorim. A relação entre os dois se dá 

                                                 
78 ROSENFIELD. K., op. cit., 1992, p. 164. Essa característica sugere a aproxima da figura de Diadorim à figura de 
Antígona de Sófocles, o que é tratado pela autora no capítulo sobre dimensão trágica. 
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através de um laço e uma promessa de complementação. Riobaldo entra em um outro universo 

simbólico, totalmente novo para ele, desde a travessia do rio com o Menino. 

Quanto à sexualidade, nessa cena da travessia encontramos os primeiros indícios que 

delineiam o segredo. À perturbação de Riobaldo frente às insinuações do mulato, se contrapõe a 

completa frieza de Diadorim, que como que brincando imita a fala de uma mulher chamando o 

mulato e fere a coxa dele com uma faca. Diadorim brinca exatamente porque está alheio a qualquer 

prazer sexual ou sensual, sua vida seguirá somente a regra de matança e vingança pela morte do 

pai. Sua sexualidade e sua condição feminina estão completamente negadas, extraviadas, recusadas. 

Sobre o provável amor por Riobaldo, Diadorim o rejeita, ou encontra tentativas de 

substituição: menciona que desejaria que Riobaldo fosse seu parente (GSV, p. 323), recusa os 

pedidos de fuga de Riobaldo, a pedra do Arassuaí e os contatos físicos. Riobaldo, por sua vez, 

oscila durante todo o seu convívio com Diadorim entre seguir esse laço de complementação que 

está amarrado ao da morte, e o convívio pacífico, a vida sedentária e calma que lhe daria o 

casamento com sua Otacília. Ele oscila entre o mundo brutal do sertão e a vida em parceria com 

mulheres, que representam a conservação da vida, limites à violência desordenada - o que não cabe 

no sertão. 

Riobaldo é o único no bando que se espanta com esse mundo feroz ("Ali ninguém não tinha 

mãe? GSV, p. 275) e que tem um peculiar interesse pelas mulheres (prostitutas, mães, noiva): o 

interesse ultrapassa o mero gozo breve e animal de um estupro ou orgia. Seus companheiros 

detestam que os chamem de "filhos de uma mãe", é uma das maiores ofensas para eles 

("Mamãezada" (GSV, 263)), diz Hermógenes agressivamente aos jagunços que absolveram Zé 

Bebelo no julgamento da Fazenda Sempre-Verde). Lembre-se também o exemplo da regra de ferro 

de Joãozinho Bem-Bem - seu celibato em favor da guerra. Diadorim não só aparece como a figura 
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de uma renúncia de ser mulher, mas também como a impossibilidade de ser mulher e ter espaço no 

sertão ("Mulher é gente tão infeliz..."GSV, p. 161).  

O anúncio da separação final entre Riobaldo e Diadorim surge com o noivado com Otacília 

e a partir da imagem do "nascimento" de Riobaldo no corpo de um bebê que está para chegar: 

"Toma, filha de Cristo, senhora dona: compra um agasalho para esse que vai nascer defendido e 

são, e que deve se chamar Riobaldo..."[...] "Digo ao senhor: e foi menino nascendo. Com as 

lágrimas nos olhos, aquela mulher rebeijou minha mão... Alto eu disse, no meu despedir: - "Minha 

Senhora Dona: um menino nasceu - o mundo tornou a começar!... - e saí para as luas."(GSV, p. 

437).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos, Aristóteles sustenta a concepção de uma lógica poética através de sua análise 

da tragédia. A "trama dos fatos" arquitetada pelo poeta nada mais é do que o exercício de estruturar 

o texto num todo com sentido, de maneira que as ações e fatos não podem ser deslocados sem que o 

todo seja atingido. É um exercício sutil de imbricar imagens, sensações e um reconhecimento 

(racional) por parte do leitor. Esse reconhecimento, ao qual se chega através dos sentimentos 

suscitados pela disposição e representação dos acontecimentos, é a produção de uma interpretação 

interna da obra poética.  

A reflexão construída neste trabalho, a partir dos conceitos aristotélicos, procurou analisar o 

romance Grande sertão: veredas sob o ponto de vista formal. Essencialmente, o que há de trágico 

no romance é a elaboração do tema da "matéria vertente", que se traduz na tentativa do personagem 

narrador de "armar o ponto dum fato". 

Este tema, elaborado durante a narrativa (construção poética), ligado à tentativa da 

personagem narrador de estabelecer a "lógica das coisas"- "armar o ponto dum fato" - , é o fator 

fundamental da construção do romance. Mas o mais importante é ver esse fator como marca de 

Diadorim e da experiência que Riobaldo teve com ele, ou seja, a forma com que o texto é 

construído por Riobaldo (narrativa em primeira pessoa) é a forma como ele vê as coisas, desde que 

conheceu a figura enigmática de Diadorim e que descobriu o grande segredo dele. Assim, em GSV 

não temos ações, como na tragédia, mas reflexão sobre elas, no presente da narração. 

Os animais que sugerem uma dupla aparência; a travessia que é a do sertão e a do espírito; o 

sertão que é geográfico e cósmico; o "homem humano" que ainda não foi "terminado"; o demônio 
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que não existe em si e é uma potencialidade das coisas e homens; Deus que é o contrário do 

"demo". Todas essas realidades são representadas no âmbito do ambivalente, do vago, do 

indeterminado, do ambíguo. Tudo, até mesmo a forma como é construída a narrativa - sem 

preocupação lógica ou cronológica - , insinua, desde o início, o segredo de Diadorim. 

O exercício de Riobaldo de revisar o passado levou-o a esclarecimentos, mas não a 

respostas definitivas. Que "o diabo não existe"(GSV, p. 568)?, sim; mas, sobretudo, que o que 

"existe é homem humano, travessia"(GSV, p.568). Se o que existe é o "homem humano" - o 

homem com seus erros e acertos, defeitos, virtudes e limitações -, a vida conservará infinitamente 

(símbolo do infinito) seus cantos escuros, esquinas inesperadas do destino, a matéria vertente; o 

homem está constantemente em "travessia", em busca de sentido para as vertentes do viver, 

tentando armar o ponto dum fato. Esse é o reconhecimento final de Riobaldo narrador: "Cerro. O 

senhor vê. Contei tudo. Agora estou aqui, quase barranqueiro. Para a velhice vou, com ordem e 

trabalho. Sei de mim? Cumpro. (GSV, p. 568, grifo nosso). 

Tem-se, assim, a figura de Diadorim, metaforizada nas "vertentes do viver", como a fonte 

das emoções trágicas, da participação ao mesmo tempo perceptiva e cognitiva, que serão 

provocadas nos leitores quando da reviravolta final. Os movimentos paradoxais da matéria e as 

ações e comportamentos do herói, como a coragem exagerada de Diadorim, constituem, então, o 

eixo que arma o romance numa totalidade com sentido.  

Durante toda a narrativa, a representação que é feita de Diadorim insinua seus segredos ao 

aglutinar, numa mesma figura, alguns aspectos incríveis e outros contrários: valentia estranhamente 

exagerada, feições grotescas nas batalhas, em outras ocasiões, feições delicadas e singelas, etc. Já 

no final do romance, diz Riobaldo do corpo morto de Diadorim: "Eu não sabia por que nome 

chamar". E o texto mantém até as últimas linhas um equilíbrio indeterminado entre os pronomes 

feminino, masculino e neutro referentes à figura de Diadorim. O amigo torna-se então literalmente 



 84 

um "inominável", uma "neblina" que resiste à compreensão (imediata) da razão humana. É 

envolvido por essa "neblina" que Riobaldo narra para o senhor e para os leitores. 

O que Guimarães Rosa opera é uma organização do caráter vertente - regra fundamental da 

poesia trágica, uma estrutura de fatos na qual cada elemento, cada imagem, cada gesto e cada ação 

insinuam desde o início a reviravolta final. A morte do mais corajoso de todos os jagunços,  revela, 

em um efeito de surpresa, o encanto enigmático deste herói, na descoberta final de que Diadorim 

não é homem e sim mulher - fato responsável pela compreensão da dimensão dos atos  do herói, do 

significado deles: a transgressão a determinadas regras e valores fundamentais da civilização 

humana e a recusa da sexualidade e da feminidade. Recusa que feriu laços sociais e que conferiu a 

Diadorim a condição de um ser extraviado. 

Assim, a elaboração da "matéria vertente" aproxima-se do modo de representação da 

tragédia, enquanto desdobramento do não-saber em reconhecimento, enquanto trama dos fatos. Há 

um reconhecimento que revela dois processos - sensível e cognitivo - imbricados no sentimento 

trágico de surpresa admirativa frente ao momento da reviravolta final. A morte de Diadorim e a 

descoberta de seu segredo produzem a catarse enquanto sentimento arrebatador que força a 

transição da mera leitura do romance para a sua compreensão. Portanto, uma lucidez em relação à 

obra é instaurada.  

O trabalho não teve a intenção de tratar da validade da teoria mimética e de sua utilização 

na análise de textos modernos. Procurei, considerando as diferenças, aproximar o conceito de 

tragédia (ou seja, o conceito que traduz o que Aristóteles entende por atividade mimética) de GSV, 

com a intenção de observar a estrutura da obra e o seu sentido interno. Foi observado que a 

ambigüidade, a formulação da "matéria vertente", só é tema em GSV, porque é estrutura, ou seja, a 

aparência das coisas surge em formas ambíguas na obra somente porque é Riobaldo que assim as 

representa, que assim as constrói, ao configurar uma estrutura cujos pontos, elementos, 
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representações convergem para a neblina de Diadorim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

                                           

 

1 ANDRADE, S. M. V. A vereda trágica do "Grande sertão: veredas". São Paulo: Loyola, 1985. 

2 ARISTÓTELES. Poética. Porto Alegre: Globo, 1966. 

3 BARROS, D. L. P. de. Dizer-verdadeiro: análise narrativa de "Desenredo", conto de Guimarães 

Rosa. Ilha do desterro, Narrative Studies/Estudos narrativos, Florianópolis, n 18, 2o sem., p. 52-

72, 1987. 

4 BENJAMIN, W et al. O narrador, observações acerca da  obra de Nicolau Leskov. São Paulo: 

Abril Cultural, 1975. Coleção Os Pensadores. 

5 CANDIDO, A. No começo era de fato o verbo. In: NUNES, B. (coord.) A paixão segundo 

GH./Clarice Lispector; edição crítica. 2a  ed. Madrid; Paris; México; Buenos Aires; São Paulo; Rio 

de Janeiro; Lima:  Fondo de Cultura Económica, 1996. 

6 ______. O homem dos avessos . In: Ficção completa/João Guimarães Rosa - Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 1994.  

7 ______. et al. A personagem de ficção. Perspectiva: São Paulo, 1976. 

8 CAMPOS, M. do C. A festa da nomeação em Grande sertão: veredas. Nonada: letras em revista, 

Porto Alegre, nº 1 v.1, p. 76-88, 1997.   

9 COUTINHO, E. F. Guimarães Rosa: um alquimista da palavra. In: Ficção completa/João 

Guimarães Rosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 11-24.  

10 DACANAL, J. H. A epopéia de Riobaldo. In: ______. Nova narrativa épica no Brasil. Porto 

Alegre: Mercado Aberto, 1988. 

11 DIXON, P. B. Transverse and universe in GSV. In: _____. Reversible readings: ambiguity in 

four modern latin american novels. [Alabama]: University of Alabama, 1985.  

12 DUCROT, O.; TODOROV, T. Dicionário das ciências da linguagem. Paris: Publicações D. 

Quixote, 1972. 

13 ELIADE, M.  Tratado de História das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

14 FERREIRA, A. B. de H.. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. Rio de 

 



 87 

Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 

15 GALVÃO, W. N. As formas do falso. São Paulo: Perspectiva, 1972. 

16 GARBUGLIO, J. C. O mundo movente de Guimarães Rosa. São Paulo: Ática, 1972. 

17 GINZBURG, J. A desordem e o limite: a propósito da violência em Grande sertão: veredas. 

1993. Dissertação de Mestrado em Literatura Brasileira - IL/UFRGS, Porto Alegre.  

18 KREUTZ, O. Riobaldo, um herói problemático: a travessia para o ser. Letras de Hoje, Porto 

Alegre, v. 36, n 1, p. 37-57, 2001. 

19 LIMA, L. C. Por que Literatura?.  Petrópolis: Vozes, 1966. 

20 LISPECTOR, C. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1994.  

21______. Maçã no escuro. Rio de Janeiro: José Alvaro Editor,1970. 

22 NUNES, B. O amor na obra de Guimarães Rosa. In: Ficção completa/João Guimarães Rosa - 

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 112-133. 

23 ______. Narrativa histórica e narrativa ficcinal. In: RIEDEL, Dirce (Org.) Narrativa, ficção e 

história. Rio de Janeiro: Imago, 1988. 

24 PLATÃO. Menon. In: ______. Five Dialogues. Indianopolis, Hackett Publishing Company, 

1981. 

25  ______. Obras completas. Madrid: Aguilar, 1988. 

26 PROENÇA, M. C. Dom Riobaldo do Urucuia, cavaleiro dos Campos Gerais. In: Ficção 

completa/João Guimarães Rosa - Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 92-101. 

27 RICOEUR, P. Do texto à acção: ensaios de hermenêutica. Portugal: Rés, 1995. v. 1-2. 

28  ______. Tempo e narrativa. Campinas: Papirus, 1995. 3 v. 

29 ROSA, J. G. Correspondência com o tradutor italiano Edoardo Bizzarri. 2. ed. São Paulo:  

Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, 1980. 

30 ______. Diálogo com Guimarães Rosa (entrevista concedida a Günter Lorenz). In: Ficção 

completa/João Guimarães Rosa – Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 27-61.  

31 ______. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

32 ______. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 

33 ______. Tutaméia. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 

34 ROSENFIELD, K. "Control through the imaginary" to the control by the imaginary". In: 

BARBIERI, I.; ROCHA, J. C. de C. Masks of Mimesis: the work of Luiz Costa Lima.  Stanford 

University Press, 1998. 



 88 

35 ______. Os (des)caminhos do demo: tradição e ruptura em Grande Sertão: veredas. São Paulo: 

EDUSP, 1992. 

36 ______. Ética e estética: o problema da análise filosófica da literatura. Letras de Hoje, Porto 

Alegre, v. 32, n. 2, jun. 1997. 

37 ______. Grande sertão: veredas: roteiro de leitura. São Paulo: Ática, 1992. 

38 SANTOS, W. A construção do romance em Guimarães Rosa. São Paulo: Ática, 1978. 

39 SCHWARZ, R. Grande-sertão e Dr. Faustus. In: _____. A sereia e o desconfiado: ensaios 

críticos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965. p. 24-36. 

40 SILVA, M. I. de L. e. Guimarães Rosa: a arte de narrar. Nonada: letras em revista, Porto 

Alegre, nº 1 v 1 , p. 111-119, 1997. 

41 SILVA, V. M. A. e. Teoria da literatura. Coimbra: Livraria Almedina, 1982. v. 1.  

42 SOUZA, R. de M. e. Ficção e verdade. Brasília: Clube de poesia, 1978. 

43 SPERBER, S. F. Guimarães Rosa: signo e sentimento. São Paulo: Ática, 1982. 

44 STEIN, E. Instauração do sentido. Porto Alegre: Movimento, 1997. 

45 TIBURI, M. Grande sertão: veredas; a memória e o diálogo no personagem Riobaldo. Letras de 

Hoje, n. 105, p. 63-75, set. 1996. 

46 VERNANT, J. P.;  VIDAL-NAQUET, P. Mito e tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: 

Brasiliense, 1999. v. 1-2.    

 

 

 

 

 

 


