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RESUMO 
 

Ao transpor o pórtico que nos conduz ao grande labirinto formado pelas veredas 
rosianas, deparamo-nos com indivíduos marcados pelo desejo, cujas dimensões – 
sexualidade, amor, corpo – são determinadas pela dinâmica sócio-cultural em que estão 
inseridos. Contudo, se as padronizações culturais da sexualidade, muitas vezes reduzem o 
desejo a formas intercambiáveis; a natureza desejante de cada indivíduo pode propor o 
contrário: um universo desejante quase ilimitado na sua inventividade. Por isso, o presente 
trabalho tem por objetivo analisar as configurações do desejo homoerótico em sua conexão 
com as faces de Eros, no romance Grande Sertão: Veredas de João Guimarães Rosa. Para 
tanto, realizou-se um percurso teórico-metodológico sustentado na tradição da Sociologia 
da Literatura e na hermenêutica-fenomenológica, uma vez que a problematização do desejo 
homoerótico se fez a partir da fala de Riobaldo quando remetida à imagem/lembrança de 
Diadorim. Nesta perspectiva, trabalhou-se o status homoerótico na fábula pelo viés 
performático, principalmente no que tange à performance travestida de Reinaldo/Diadorim 
e pela noção de estranhamento que se revela no momento em Riobaldo se percebe 
apaixonado pelo companheiro. A conscientização desse sentimento transita entre as 
personagens em silêncios e segredos, sabedoria de amor que lhes penetra o ser, mas negado 
por ambos a ser declarado. Essa luta permeará toda a narrativa: de um lado o medo e a 
culpa desse sentimento subversivo; de outro a certeza de um amor que parece aumentar 
com o passar do tempo. Um amor que levará Riobaldo a repensar sua existência, sua 
identidade, seu estar no mundo. Diadorim, por sua vez, revela as ambigüidades que 
descortinam o ser humano. Portanto, se a sociedade constrói discursos e scripts através dos 
quais nossa sexualidade é percebida e vivida, a trajetória de Riobaldo e Diadorim demonstra 
que, acima de estereótipos e preconceitos, o que há é apenas homem humano. 

 

Palavras-chave: Desejo. Corpo. Homoerotismo. Riobaldo/Diadorim. 
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ABSTRACT 
 

When transposing the doorway that leads us to the great labyrinth formed by 
rosiane paths, we have individuals marked by desire, whose dimensions - sexuality, love, 
body - are determined by socio-cultural dynamics in which they are inserted. However, if the 
cultural patterns of sexuality, often reduces the desire to interchangeable forms: the nature 
desiring almost unlimited in its inventiveness. Therefore, this study aims to examine the 
settings of homoerotic desire in his connection with the faces of Eros, the novel Grande 
Sertão: Veredas of João Guimarães Rosa. Thus, there was a sustained theoretical and 
methodological journey in the tradition of the Sociology of Literature and the hermeneutic-
phenomenological, since the questioning of homoerotic desire is from the speech of 
Riobaldo when referred to the image / memory of Diadorim. In this perspective, he is the 
status in homoerotic tale by  performative way, especially with regard to the performance of 
transvestites Riobaldo / Diadorim and the concept of strangeness which is at the moment 
Riobaldo be seen by passionate companion. The awareness of that feeling passed between 
the characters in silences and secrets, wisdom of love that gets them to be, but denied both 
to be declared. This struggle permeated the whole narrative: on the one hand the feeling of 
fear and subversive guilt; of another to ensure a love that seems to increase with time. A 
love that will Riobaldo to rethink their existence, their identity, their being in the world. 
Diadorim in turn, reveals the ambiguity that reveals the human being. So if the company 
builds speeches and scripts through which our sexuality is perceived and experienced, and 
the trajectory of Riobaldo Diadorim shows that, above stereotypes and prejudices, what 
man is only human. 
 
Key-words: Desire. Body. Homoerotism. Riobaldo/Diadorim 
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I 
 
 
Vivendo se aprende; mas o que se aprende, mais, é só 
a fazer outras maiores perguntas”.  

 

 

 
 
 

Nonada é a chave com a qual o leitor abre as portas para penetrar o mundo do 

sertão rosiano, mergulhando na narrativa da memória de Riobaldo que procura 

compreender as travessias por que passa o “homem humano” na busca pela vivência de 

seus desejos em meio a um jogo de regras e representações ditadas pela estrutura social. É 

na pluralidade do Sertão que Riobaldo se depara com uma nova alteridade: Diadorim, capaz 

de despertá-lo para uma nova percepção de si e do mundo circundante.   

 

Desde o início, a narrativa é habitada por ambigüidades que envolvem as 

personagens, os desejos e os corpos que nela habitam. Tudo flui numa dinâmica em que as 

fronteiras, outrora sólidas, desmancham-se, mergulhando na liquidez que define a nova 

configuração de modernidade. Desse modo, não se pode estranhar que a diegese tenha 

estrutura dual que se equilibra e se biparte ao redor da relação de Riobaldo e Diadorim; nem 

tão pouco maravilhar-se que ela seja delimitada por uma palavra-margem também dúplice, 

duvidosa como todas as fronteiras.  

 

O limite é marcado, portanto, pelo “nonada” que abre o texto e reaparece a duas 

linhas da conclusão do romance.  Palavra essa que se constrói pela fusão de dois termos 

negativos “não é nada” e que possui um duplo estatuto semântico – negativo e afirmativo e 

uma dupla função – aquela de indicar os confins do texto, fechando-o, por um lado, na 

organicidade estrutural, mas abrindo-o, por outro, para a realidade discursiva que o rodeia e 

o atravessa. 

 

O murmúrio quase imperceptível daquilo que “não é nada” retumba no vazio 

imenso da totalidade ao passo que o Todo, para se tornar compreensível, deve passar pelo 

limiar do “nada que não é”, deve afundar “no nada”, deve transitar, enfim, pelo silêncio, 

pela informidade da ausência, pela margem proposta, segundo Santiago (1978), pelo entre-
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lugar para adquirir a eventualidade de uma forma e de uma voz. Por isso, falar sobre 

sexualidade é penetrar nesse espaço labiríntico, marcado ao mesmo tempo pela construção 

de diversos discursos que tenta defini-la e compreende-la e pelo silêncio que a aprisiona 

graças a um processo social de normatização que cria tabus, conceitos e preconceitos, 

capazes de determinar seu lugar na esfera social.  

 

O labirinto encerra, portanto, uma situação conflituosa, em que medo e alegria, 

atração e rejeição, lógica e intuição, emoção e razão, conhecimento e desconhecimento, voz 

e silêncio a um só tempo cooperam e competem entre si. Quanto mais se fala, mas ela se 

torna presa num jogo de leis e normas que determinam o que é certo e errado, lançando as 

bases de uma heteronormatividade que se ergue como protótipo do normal e do natural e 

de um homoerotismo, concebido como transgressão da ordem dita natural, representando, 

deste modo, o anti-natural, a doença, o pecado, o crime.   

 

É essa mesma ambigüidade que encontramos ao transpor as portas que nos 

conduzem ao grande labirinto formado pelas veredas do Grande Sertão rosiano. Descobrir o 

significado dos seus símbolos, decifrar o sentido hermético da obra – e da sexualidade na 

contemporaneidade – é iniciar um trabalho que não tem nem começo, nem fim, 

dispersando-se por todas as direções, invadindo o espaço para além dos limites do sertão -  

até mesmo desse sertão tão grande que parece querer espelhar-se no mundo e espalhar-se 

pelo mundo afora. Obra, em suma, completa em si mesma, mas, por outro lado, enxertada 

também numa continuidade que a perpassa, que desconhece seus limites: obra-mundo. De 

fato, em Grande Sertão: Veredas, o leitor é convidado a se deixar invadir totalmente pelo 

sertão e, por outro lado, a invadi-lo todo com a desmedida complexidade do Eu.  

 
O senhor tolere, isso é o sertão. Uns querem que não seja: que situado sertão é por 
os campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do 
Urucúia. Toleima. Para os de Corinto e de Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? 
Ah, que tem maior! Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos, 
onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador [...]. O 
sertão está em toda parte... sertão é sozinho. Compadre meu Quelemém diz: que 

eu sou muito do sertão? Sertão: é dentro da gente. 
1
 

 

                                                             
1
 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. p.25. 
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Esse espaço que está em todo lado e que não se define, que se abre à viagem e 

que se fecha na indistinção, que pode ser a-colhido dentro de quem o vive e que pode se 

divulgar para além de qualquer pretensão de sentido, é a dimensão emblemática em que 

Riobaldo conta sem interrupção e com mil devaneios a sua história para um interlocutor sem 

nome, sem palavra, vindo de fora e de longe, de um lugar que não é sertão e que delineia no 

seu horizonte como lugar da cultura, como dimensão espacial, ideológica e histórica.     

 

Por esta razão a obra se abre numa polifonia em que várias vozes se cruzam para 

formar a urdidura do texto, ao mesmo tempo em que estreita os limites entre o todo e a 

parte, o local e o global.  Daí, assegura Finazzi-Agrò (2001, p.105-106), “a escolha de 

espelhar, por um lado, o Brasil no sertão e de apresentar, pelo outro, o sertão como 

metonímia do mundo – isto é, de incluir o país nos confins da região e de dilatar a dimensão 

regional até confundir num espaço-tempo universal”.  

 

É esta a condição de ser e de pensar a dimensão na qual se coloca e nos coloca 

Guimarães Rosa, enraizando suas personagens –  a escrita que os cria e a palavra que os 

conta – numa ausência de lugar em que, no entanto, é possível ler a essência dos lugares, 

entrever os limites que fazem o sentido do espaço dentro do espaço. Por isso, a região 

rosiana, o seu – nosso – “Grande Sertão” é o único lugar em que se pode surpreender a 

realidade do lugar-sertão no seu recolher-se/divulgar-se em relação aos outros lugares: 

localidade que confina com a globalidade e que nela se espelha e se espalha.  A fronteira 

dessa dimensão inconclusa, afirma Finazzi-Agrò (2001, p.96): 

 
A soleira que dá e nega o acesso a esse lugar que não o é, o instante decisivo que 
permite e nega a compreensão desse tempo sem tempo, ficará para sempre 
dobrada dentro do homem, partindo-o na sua unidade híbrida, na sua misturada 
individualidade – “sertão: é dentro da gente”: limiar do sentido e do segredo que o 
homem humano atravessa sem atravessar. 

 

É neste mundo, onde se revela o homem humano que nos deparamos com 

indivíduos marcados pelo desejo, cujas dimensões – sexualidade, corpo, amor – são 

marcados por regras sociais que gradativamente delinearam o masculino e o feminino. Se as 

padronizações culturais da sexualidade, por sua vez, reduzem o desejo a formas 

intercambiáveis; a natureza de cada individuo pode propor o contrário: um universo 
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desejante quase ilimitado na sua inventividade, por isso, pensar o homoerotismo presente 

na relação Riobaldo – Diadorim, é fazê-lo de dentro dos diversos caminhos a partir dos quais 

se configura o desejo e a sexualidade na tradição ocidental. O amor que gradativamente se 

apodera de Riobaldo o desperta para novas sensações capazes de conduzi-lo a uma travessia 

interior que busca não só a compreensão do significado do sentimento que experimentou 

por Diadorim, mas também o processo que este sentimento desencadeou na configuração 

de seu olhar acerca de si mesmo e do mundo. 

 

Mas que amor é esse? Qual o lugar do desejo homoerótico no debate 

contemporâneo acerca da sexualidade? De que forma o corpo se ergue como lócus de 

materialidade do desejo e contribui para a realização das travessias necessárias à construção 

de identidades?  

 

Para tanto, objetiva-se analisar o desejo homoerótico em suas interfaces com o 

debate acerca do amor, do corpo e do desejo no imaginário social, numa abordagem 

sustentada epistemologicamente pela tradição da sociologia da literatura e pela 

hermenêutica fenomenológica, a partir da análise do romance “Grande Sertão: Veredas” de 

João Guimarães Rosa. Para problematizar o status homoerótico na diegese tomou-se como 

ponto de partida a análise da fala de Riobaldo quando remetida à imagem/lembrança de 

Diadorim, além disso, analisar-se-á a temática pelo viés performático, partindo da idéia de 

performance de Judith Butlher (2003), no que tange à performance travestida de 

Reinaldo/Diadorim – mulher que entra para o bando e traveste-se de homem e do 

estranhamento que se dá quando Riobaldo se percebe apaixonado por outro do mesmo 

sexo, jogo ambíguo que nos faz ver o jogo estético do desejo homoerótico presentes na 

fala/confissão de Riobaldo e na performance de Diadorim. 

 

Por isso, a cada passo de nossa caminhada, buscar-se-á delinear a trajetória do 

desejo e da sexualidade no pensamento ocidental; verificar o lugar do homoerotismo 

quando se pensa na vivência do desejo na contemporaneidade; analisar a construção do 

corpo de Diadorim como materialização de um constructo social que define não só a 

masculinidade e a feminilidade, mas também as estratégias de vivencia do desejo; 

compreender de que maneira a vivência do amor homoerótico experimentado por Riobaldo 
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leva-o a realizar as travessias necessárias à construção de um ideal de si e do outro, 

ressignificando seus elementos identitários. 

 

Desse modo, discutir o desejo homoerótico em Grande Sertão: Veredas é 

mergulhar no labirinto do sertão-mundo, fazendo a travessia necessária para a compreensão 

do homem humano, ser constituído de medos, desejos, experiências, normas sociais. 

Penetrar no discurso de Riobaldo é adentrar em nosso mundo interior e perceber as suas 

interfaces com o universo que a cultura criou e no qual nós somos moldados. 

 

II 

 

Agora que estamos diante do labirinto, que nos sentimos tragados por ele, 

questionamo-nos se seremos capazes de sair. Haverá um fio de Ariadne que nos permita 

atravessar o redemoinho formado pelo fluxo da consciência, no qual a fala de Riobaldo nos 

lança ao contar sua história? Na verdade, estaremos imerso em linguagem não só como 

estrutura, mas também como discurso, como desejo de comunicar algo que se torna vivo na 

escrita e ganha forma no texto.  Para Bosi (2003, p.461): 

 

As palavras não são diáfanas. Ainda quando miméticas ou fortemente expressivas, 
elas são densas até o limite da opacidade. Esse fenômeno é estrutural. O processo 
em que se gesta a escrita percorrer campos de força contraditórios, em parte 
subtraídos à luz de uma consciência vigilante e sempre dona de si própria. Na 
invenção do texto enfrentam-se pulsões vitais profundas (que nomeamos com os 
termos aproximativos de desejo e medo, princípio do prazer e princípio de morte) e 
correntes culturais não menos ativas que orientam os valores ideológicos, os 
padrões de gosto e os modelos de desempenho formal.     

 

O indivíduo está mergulhado em linguagem a partir da qual ele se constrói, ao 

mesmo tempo em que edifica o mundo a sua volta.  A cultura, visto que é trabalho e projeto, 

transforma o universo circundante; por isso, a palavra que lemos na sua ingrata renitência 

sobre a página do livro, desafia-nos como a pergunta da esfinge. A resposta pode variar ao 

infinito, mas o enigma que nos lança ao interior do labirinto é sempre o mesmo: o que quero 

dizer? 
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 Bosi (2003, p. 462) assevera que: 

 
Ler é colher tudo quanto vem escrito. Mas interpretar é eleger (ex-legere: 
escolher), na messe das possibilidades semânticas, apenas aqueles que movem no 
encalço da questão crucial: o que o texto quer dizer? Não foi por acaso que o uso 
consagrou um verbo tão forte e tão incisivo: quer dizer. É como se a linguagem 
atribuísse à matriz do discurso uma potência simbolizante uma vontade imersa e 
difusa na zona pré-consciente dos seres, e que, apesar de sua força incoercível, não 
dispusesse de uma forma automática, capaz de transmiti-la, sem sombras nem 
dúvidas, aos homens e à sociedade.   

 

  Portanto, é como discurso, que ocorre como evento – no tempo – e como 

significação – a ser compreendido – que ela se efetiva. Para Ricoeur (1989) o discurso é 

tanto evento quanto significado. É evento no sentido de uma efetivação da linguagem, uma 

atualização da potencia lingüística humana, da competência comunicativa dos indivíduos. É 

significado, uma vez que se refere a um mundo que pretende descrever, exprimir ou 

representar. O discurso dirige-se a um interlocutor, constitui-se como diálogo e revela não 

só o sujeito que fala, mas também aquele que ouve. Assegura Ricoeur (2000, p.32-33): 

 
A linguagem não é um mundo próprio. Nem sequer é um mundo. Mas porque 
estamos no mundo, porque somos afetados por situações e porque nos orientamos 
mediante compreensão em tais situações temos algo a dizer, temos experiência 
para trazer à linguagem. A noção de trazer a experiência é a condição ontológica da 
referência, uma condição ontológica refletida dentro da linguagem como um 
postulado que segundo o qual pressupomos a existência das coisas singulares que 
identificamos. (...) O discurso refere-se ao seu locutor ao mesmo tempo em que se 
refere ao mundo. 

 

Desta forma o discurso só existe numa instância temporal e presente, podendo 

desvanecer-se como fala ou fixar-se como escrita. Esta, por sua vez, consegue salvar a 

instância do discurso, porque o que fixa não é o evento da fala, mas o dito na fala, isto é, a 

exteriorização intencional constitutiva do par evento – significação. Afirma Ricoeur (2000, 

p.39), “o que escrevemos, o que inscrevemos é o noema do ato de falar, a significação do 

evento lingüístico e não o evento enquanto evento”. Em outras palavras, o evento é, 

portanto, não aquilo que acontece, mas aquilo que acontece para alguém. Não basta que 

algo aconteça para produzir o evento; para que ele exista é preciso que eu o sinta como um 

acontecer para mim.   

 

A escrita toma o lugar da fala. Tem lugar uma espécie de atalho entre a 

significação do discurso e o meio material. Tem-se, pois, a ver com a literatura no sentido 
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original da palavra. O destino do discurso é confiado à littera, não à vox. Na verdade, a 

relação entre a mensagem e o locutor num extremo da cadeia comunicativa e aquela 

existente entre a mensagem e o convite ao outro são profundamente transformados quando 

a interação face a face é substituída pela relação mais complexa da leitura e da escrita, como 

resultado da inscrição direta do discurso na littera. Fatos e coisas, não em si próprios, mas 

fatos-verbos e coisas-nomes formam a trama íntima do evento para a consciência que o 

vive, que o contempla e o plasma na linguagem.  

 

O discurso é acontecimento de linguagem, diferenciando tanto da própria língua 

quanto dos signos da língua na medida em que, dentre outras características, como signos 

da língua remetem apenas para outros signos no interior do próprio sistema e como a língua 

dispensa o mundo, a temporalidade e a subjetividade, o discurso é sempre acerca de 

qualquer coisa. Este mundo referido pelo texto – linguagem escrita – não é o resultado de 

um jogo intensivo em que o objeto é mostrado quer por atos, quer por signos, isto é, o que 

Ricoeur denominou Umwelt. O mundo do texto – Welt – é o conjunto de, segundo Ricoeur 

(1989, p.190): 

Referências não situacionais que sobrevivem ao desaparecimento dos precedentes 
e que, doravante, se oferecem como modos possíveis de ser, como dimensões 
simbólicas do nosso ser-no-mundo. Tal é, para mim, o referente de toda a 
literatura: já não é o Umwelt das referências ostensivas do diálogo, mas o Welt 
projetado pelas referências não ostensivas de todos os textos que nós lemos, 
compreendemos e de que gostamos. (...) é este alargamento do Umwelt às 
dimensões do Welt que nos permite falar das referências abertas pelo texto; seria 
melhor dizer que estas referências abrem o mundo. Mais uma vez a espiritualidade 
do discurso se manifesta pela escrita, libertando-nos da visibilidade e da limitação 
das situações, abrindo-nos um mundo, a saber, novas dimensões do nosso ser-no-
mundo. 

 

Graças a escrita, as obras de linguagem tornam-se auto-suficientes como as 

esculturas. Não é por acaso que a literatura designa o estatuto da linguagem como escrita 

littera e como incorporada em obras segundo os gêneros literários. Com a literatura, os 

problemas da inscrição e produção tendem a sobrepor-se. O mesmo se pode dizer a respeito 

do conceito de texto, que combina a condição de inscrição com a textura própria das obras 

geradas pelas regras produtivas da composição literária. Texto significa discurso como 

inscrito e trabalhado.     
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Mas o que é compreender um discurso quando tal discurso é um texto ou obra 

literária? Como se decifra o discurso escrito? Para a hermenêutica-fenomenológica, 

explicação e compreensão não constituem pólos de uma relação de exclusão, mas, ao 

contrário correspondem a momentos relativos de um processo denominado interpretação, 

uma vez que, diz Ricoeur (1989, p.169), “o  que há de compreender numa narrativa não é, 

em princípio, aquele que fala por detrás do texto, mas aquilo que se falou, a coisa do texto, a 

saber, a espécie de mundo que, de certa forma, a obra revela pelo texto”.  

 

Desse modo, a interpretação é um processo complexo que englobaria dois 

estágios complementares – objetividade e subjetividade. O mundo do texto surge da 

objetividade da obra com a subjetividade do autor. A significação da obra é percebida pela 

análise objetiva de seu código e pela apropriação subjetiva de seu conteúdo pelo leitor. Diz 

Bosi (2003, p. 465): 

 

O intérprete é, por excelência, um mediador. Ele trabalha rente ao texto, mas com 
olhos postos em um processo formativo relativamente distante da letra. Interpres 
chamavam os romanos àquele que servia de agente intermediário entre as partes 
em litígio. Com o tempo interpres assumiu também a função de tradutor: o que 
transporta o significado da sua forma original para outra; de um código primeiro 
para um código segundo; o que pretende dizer a mesma mensagem, mas de modo 
diferente. A interpretação opera nessa consciência intervalar e ambiciona traduzir 
fielmente o mesmo, servindo-se dialeticamente do outro. O outro é o discurso 
próprio do hermeneuta. 

          

Por conseguinte, compreender é compreender-se diante da obra, compreender a 

si mesmo. Se no diálogo busca-se a intencionalidade do locutor, na leitura procura-se a 

significação obtida do mundo da obra segundo nossa capacidade subjetiva de compreensão. 

Dessa forma, afirma Ricoeur (1989, p.58), 

 

Compreender é compreender-se diante do texto. Não se trata de impor ao texto 
sua própria capacidade finita de compreender, mas de expor-se ao texto e receber 
dele um si mais amplo, que seria a proposição de existência respondendo, da 
maneira mais apropriada possível, à proposição de mundo. 

 

O sentido do texto não está em suas entrelinhas, oculto, mas à sua frente, 

descoberto. O que importa compreender não é a situação inicial do discurso, mas o que 

aponta para um mundo possível, graças à referência não ostensiva do texto, por isso, a 
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compreensão tem menos do que nunca a ver com o autor e com a situação. Compreender 

um texto é seguir seu movimento do sentido para a referência do que ele diz para o que ele 

fala. Tal é a referência produzida pela semântica de profundidade. O texto fala de um mundo 

possível e de um modo através do qual alguém nele se orienta. As dimensões deste mundo 

são propriamente abertas e descortinadas pelo texto. O discurso é para a linguagem escrita, 

o equivalente da referência ostensiva para a linguagem falada. Vai além da mera função de 

apontar e mostrar o que já existe e, neste sentido transcende a função da referência 

ostensiva, ligada à linguagem falada. Aqui, assegura Ricoeur (2000, p.99), “mostrar é ao 

mesmo tempo criar um novo modo de ser”. 

 

Nesta perspectiva, o método fenomenológico trata de desentranhar o 

fenômeno, pô-lo a descoberto, desvendá-lo para além da experiência, apegando-se somente 

aos fatos vividos na experiência, porém indo mais além, pois não se centra, segundo Beck 

(1994, p. 504), “nos fatos em si mesmos, mas sim aos seus significados”. Para tanto, utiliza-

se fartamente dos relatos descritivos das características do fenômeno em estudo; 

entretanto, não de forma passiva, mas de uma reflexão que permita interpretar tais relatos, 

com o objetivo de por a descoberto as características, as categorias, os sentidos menos 

aparentes, aqueles mais fundamentais do fenômeno. É por meio dessa reflexão que se dá a 

apropriação do nosso ato de existir, promovida por uma crítica aplicada às obras e atos  - 

uma interpretação dos símbolos dessas obras e atos. 

 

De acordo com Ricoeur (1977) entende-se a Descrição como um caminho de 

aproximação do que se dá, da maneira que se dá e tal como se dá. Refere-se ao que é 

percebido do que se mostra – fenômeno – não se limitando à enumeração dos fenômenos 

como no positivismo, mas pressupõe alcançar a essência do fenômeno; a Interpretação 

como trabalho intelectual que consiste em decifrar o sentido aparente, em desdobrar os 

sinais de significação envolvidos no processo de leitura. Há interpretação onde houver 

sentido múltiplo e é na interpretação que a pluralidade dos sentidos se manifesta; o Símbolo 

como estrutura de significação em que um sentido direto, primário, literal, designa por 

acréscimo outro indireto, secundário, figurado, que não pode ser entendido senão através 

do primeiro. Assim, segundo Beck (1994, p. 508), “a reflexão hermenêutica consiste na 

dialética da interpretação do significado dos dados de pesquisa como um movimento 
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dinâmico para compreensões mais profundas”. Dessa maneira, a apropriação do 

conhecimento se dá por meio do círculo hermenêutico. 

 

É esse movimento que estrutura a análise hermenêutico-fenomenológica dos 

relatos, buscando o significado manifesto em cada situação. De modo simplificado, pode-se 

dizer que esta análise se desenvolve de acordo com as seguintes etapas: Reunião de dados 

do vivido fixado nos relatos de Riobaldo ao recompor seu percurso em meio as veredas do 

Sertão; análise/constituição de uma interpretação desses relatos, sustentado num 

referencial teórico que permitirá pensar o desejo e a sexualidade; Nova compreensão do 

fenômeno que se concretiza em uma nova proposta de se pensar o mundo circundante.  A 

interpretação é, portanto, o processo pelo qual o desvelamento de novos modos de ser, de 

novas formas de vida proporciona ao indivíduo uma nova capacidade de conhecer a si 

mesmo. 

 

III 

 

O Romance de Guimarães Rosa encena sem parar um jogo 

dramático que revela corpos, desejos e amores construídos sob a égide do 

sistema jagunço, cujas leis estão na base da vida no sertão. As 

ambigüidades que envolvem não só as personagens, mas também a 

própria dinâmica da obra trazem à superfície um ser humano que oscila 

entre uma transcendência e uma humanidade; que se perde na indecisão, 

na dúvida, num lugar onde, por paradoxo, reencontra o divino ou o 

diabólico; o ser ou o nada.  

 

Esse jogo, por sua vez, em seu movimento simultaneamente 

centrífugo e centrípeto, faz emergir o amor pela exatidão e o fascínio da 

mistura, conectando a ordem e o caos numa matização que define o 

mundo plural: as veredas do grande sertão.  Assim, diz Finazzi-Agrò 

(2001, p.64), “discurso ou percurso ainda uni-versal, envolvendo-se sobre 

si mesmo, mas convocando ou evocando, todavia, no próprio ato de 

dobrar-se sobre si mesmo, a totalidade”. 
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Desse modo, ao descortinar o mundo de Riobaldo e Diadorim, revelando corpos 

marcados por uma sociedade que define as esferas do amor e do desejo, Guimarães Rosa 

tenta penetrar no mistério do ser, emaranhando-se nos segredos da condição humana que 

só se revela na caminhada. O Absoluto que habita o centro manifesta-se no vazio duvidoso 

da sua indefinição e da sua nulidade: o homem que diante do espelho vai a procura da sua 

vera forma, encontra afinal a total desfigura, o brilhante e polido nada. Portanto, é na 

travessia que se vai indagando o mistério do viver e do morrer; do ser e do parecer; da 

identidade e da diferença; do amor e do sexo, numa via crucis no sertão-mundo. 

 

Da mesma forma que a obra de Guimarães Rosa buscou o tempo suspenso da 

encruzilhada. Essa textura infinita dos caminhos que se espelha no texto rosiano capaz de 

denunciar aquela verdade ausente que se torna presente por instantes. Um sentido 

relampagueante que nessa dimensão emaranhada se coalha e se expande, obrigando o 

homem humano a uma peregrinação interminável dentro de um mundo labiríntico.       

 

Por esta razão este trabalho toma como referência a Via Crucis, o mais apreciado 

exercício de piedade em louvor da Paixão de Cristo, praticado, sobretudo nos tempos 

penitenciais. A caminhada consiste em acompanhar espiritualmente o trajeto de Jesus desde 

a agonia no Getsémani até a morte e sepultura no Calvário, com momentos de meditação e 

oração em várias estações. Desse modo, a explicitação de nosso argumento fora dividida em 

cinco estações que nos conduz a reflexões acerca do corpo, da sexualidade e do desejo nas 

sociedades contemporâneas. Além dos ritos iniciais – intróito e os ritos finais – oratio 

universalis.  

 

Nesta perspectiva, a Primeira Estação coloca-nos no pórtico do labirinto e 

fornece o pressuposto epistemológico que sustenta a nossa caminhada: a Literatura tomada 

como fenômeno sociológico. Contudo o alto grau de plurissignificação do fenômeno literário 

exigiu que se pensasse a partir de que concepção ele é tomado, bem como quais as 

condições e perspectivas metodológicas para uma Sociologia da Literatura.  

 

É claro que tais elementos relacionam-se com o autor, sujeito histórico, social e 

ideológico; por isso a Segunda Estação tenta descortinar as vias de conhecimento de João 
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Guimarães Rosa, desvelando não só o homem de seu tempo, mas também o substrato 

ideológico que sustenta sua cosmovisão e que dialoga com os aspectos intrínsecos do texto 

literário. A Terceira Estação conduz-nos ao universo de Eros e se debruça sobre o imaginário 

social que construiu o desejo e a sexualidade no Ocidente desde o pensamento grego até a 

compreensão do desejo como real social na contemporaneidade. Entretanto, pensar o 

percurso da sexualidade é revelar de que modo a sociedade edificou suas principais 

personagens: o homem e a mulher; ao mesmo tempo em que impõe uma 

heteronormatividade  como modelo e cria o homoerotismo como transgressão, 

descortinando, assim, a maneira como o dispositivo da sexualidade instituiu os discursos 

acerca do corpo, do amor e do desejo.   

 

A percepção de que os discursos acerca da sexualidade escolhem o corpo como 

lócus de materialidade do desejo é o mote que norteia a reflexão em nossa Quarta Estação. 

Aqui, desvela-se o processo de construção da personagem Diadorim, um corpo edificado sob 

a égide do masculino no rigoroso sistema jagunço do qual faz parte. Perceber a imagem 

corpórea desta personagem exige não só a habilidade de captar seus estilhaços, uma vez 

que ele é composto a partir dos diversos fragmentos ao longo da fala de Riobaldo; mas 

também a dimensão deste sertão-mundo, de onde o narrador retira os referentes que 

servem de base para a imagem que ele constrói de Diadorim, um corpo masculino pelo qual 

se sentirá atraído e conseqüentemente amará.  

 

A Quinta Estação lança-nos no processo de aprendizagem que o amor 

homoerótico provoca em Riobaldo. De um lado a angústia de um sentimento socialmente 

proibido; do outro a dimensão de uma nova forma de compreensão do mundo e de si 

mesmo que nasce daí. É a certeza de um amor que rompe como todas as lógicas do universo 

conhecido que o conduz a um sistema que não só lhe permite ressignificar valores e 

identidades, mas também lhe proporciona dar sentido a sua existência. A travessia, por mais 

dolorosa que tenha sido, se completa convicta de que o que há sempre é “homem humano”. 

 

Por fim, convido você, leitor a entrar no labirinto de veredas que marcam o 

sertão rosiano e, conosco, realizar esta travessia...    
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1 1 O PÓRTICO DO LABIRINTO 
 

 

 

Um indivíduo maduro, recolhido às suas terras, narra acontecimentos marcantes 

de sua juventude, vivida nas aventuras em bandos armados no interior do Brasil – Minas 

Gerais, sul da Bahia, oeste de Goiás – no início do século XX. Homem do povo que elabora 

seu discurso diante de um desconhecido, vindo da cidade, aparentemente para pesquisar os 

restos de uma cultura em vias de desaparecimento. Deixar-se levar pelo discurso de 

Riobaldo, tornar-se uma espécie de narratário fantasma, é encontrar-se com um narrador 

que empreende uma nova travessia pelo sertão, projetando no seu passado um olhar ao 

mesmo tempo distante e próximo e que visa tanto à informação do visitante quanto à 

pesquisa pessoal em busca do sentido da vida. 

 
Desculpa me dê o senhor, sei que estou falando demais, dos lados. Resvalo. Assim 
é que a velhice faz. Também, o que é que vale e o que é que não vale? Tudo [...] 
Mas conto. Conto para mim, conto para o senhor. Ao quando bem não me 

entender, me espere.2        

 

Entrar no labirinto das veredas do Sertão-Mundo é assumir uma função 

alquímica ambivalente, pois nos tornamos aquele para quem Riobaldo analisa e recompõe o 

caos do passado. Isso situa o narratário numa espécie de limbo na fronteira da encarnação 

do texto. Do mesmo modo, o narrador, uma personagem vaporosa em busca de existência, 

flutua ao sabor do discurso a espera das energias que lhe darão consistência.  

 

A exploração da memória começa sob a forma de reminiscências que se 

manifestam à superfície do discurso à maneira de uma efervescência subterrânea que, no 

limiar da consciência, reclamaria trânsito claro e faz reavivar as feridas. Mas a irrupção 

destas lembranças é imediatamente contida e reprimida pelo esforço da razão que impõe 

silêncio a uma voz interior percebida como estranha: “Hem? Hem? Ah. Figuração minha, de 

pior para trás, as certas lembranças. Mal haja-me! Sofro pena de contar não...”3   

 

                                                             
2
 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p.127. 

3
 ROSA, op. cit., p.11.  
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E assim, de repressão em repressão, o passado acaba por se instalar em plena luz 

na mina de lembranças de onde brota espontaneamente suas aventuras, seus desejos, seus 

amores, seus medos e incertezas num magma caótico cada vez mais denso que é preciso 

canalizar e ordenar de modo a tornar a matéria inteligível. Será o jogo entre duas forças 

antagônicas – a necessidade intelectual de lógica e de clareza confrontada com a 

efervescência anárquica do inconsciente que ritmará a seqüência do discurso. Essa 

alternância de tempos de controle e de relaxamento instala, segundo Utéza (1994), a 

narrativa numa nebulosa que mistura como que sem fundamento os dados cronológicos até 

o momento em que o narrador encontra Diadorim pela primeira vez, nas margens do Rio-de-

janeiro de Minas. “Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que se já passaram. Mas pela 

astúcia que tem certas coisas passadas – de fazer balancê, de se remexerem dos lugares.” 4 

 

Em meio à voz que gradativamente remexe suas lembranças, surgem outras 

vozes que vão descortinando a dinâmica social em que o jagunço Riobaldo se vê inserido e 

que ele toma como referencia ao pensar a sexualidade e a vivência de seus desejos. “Aí, 

entendi o que pra verdade: que Diadorim me queria tanto bem, que o ciúme dele por mim 

também se alteava. Depois dum rebate contente, se atrapalhou em mim aquela outra 

vergonha, um estúrdio asco.” 5 

 

 Por esta razão, atravessar o sertão na garupa de Riobaldo e de Diadorim permite 

desencadear uma forma de conhecimento acerca da sociedade e da maneira como ela lida 

com Eros e suas configurações ao mesmo tempo em que desencadeia alguns 

questionamentos: qual a relação entre Literatura e Sociedade? É possível tomar a literatura 

como um tipo ideal a partir do qual se pode construir uma compreensão da sociedade? Eis 

as vozes com as quais cruzaremos o pórtico do labirinto rumo a nossa via crucis. 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p.184. 

5
 ROSA, op. cit., p.37. 
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1.2 OS ÍNDICES DO LIMIAR: CONDIÇÕES E PERSPECTIVAS DE 
UMA SOCIOLOGIA DA LITERATURA 
 

 

O estudo das relações entre arte, em particular a literatura, e a sociedade não 

são recentes. Segundo Bastide (1979), isso acontece desde que os primeiros filósofos se 

voltaram para a arte e perceberam sua influência sobre a vida social e conseqüentemente 

sobre o destino das sociedades. Entretanto, somente a partir do século XIX, as configurações 

de uma nova sociedade no cenário ocidental geraram o ambiente necessário para se pensar 

uma estética sociológica que ganha feições de disciplina, solidificando-se, enquanto se 

desenvolviam as ciências sociais.  

   

Assim, as grandes teorias do determinismo e do voluntarismo marcaram todo o 

processo evolutivo da disciplina durante os séculos XIX e XX, do romantismo populista de 

Herder e Schlegel à escola realista russa de Bielinski, passando por Mme. De Stäel e pelas 

teorias de Taine (1992) e Guyau (1923). Este defende que a estética é ao mesmo tempo 

vitalista: a vida não é apenas conservação, mas também é expansão e amor; e sociológica, 

criadora de uma solidariedade social. O que é o verdadeiro para a emoção estética, também 

o é para a emoção artística, isto é, a que uma obra de arte provoca nos indivíduos. Esta se 

compõe de dois elementos de solidariedade: o que une o indivíduo ao artista e o que une o 

indivíduo aos seres imaginários inventados por ele. Aquele estabelece uma estreita relação 

entre o artista e a sociedade, uma vez que para ele o interior é o meio e o momento em que 

vive, é a civilização a qual pertence, por isso suas idéias não poderão jamais deixar de 

exprimi-la. Taine mostra uma sociedade que suscita e condiciona o gênio e Guyau, o gênio 

criando uma nova sociedade. 

 

No entanto, a história desta disciplina apresenta certa problemática, ao 

descortinar questões no que se refere à importância da função social e às ambivalências 

intrínsecas a seu objeto.  O que se entende por literatura? O objeto literário da sociologia 

constituiu-se a partir da circulação de um corpus social de obras que a imprensa e a 

academia aprenderam a ler e que contribuíram para consagrar as instituições culturais e as 

editoras? Ou ainda, quando se fala da sociologia da literatura refere-se ao estudo do 
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funcionamento do imaginário e do fantástico a partir do qual uma sociedade se dá a 

conhecer e toma consciência dela mesma? Convém ressaltar que este debate não é 

distinguido nem em seu aspecto conceitual, nem operacional, pela delimitação de campos 

distintos e autônomos, tais como: difusão, público, texto, ideologia etc. Com efeito a 

literatura, em nossa sociedade, é livre, isto é, objeto tomado no interior de um circuito que 

envolve mercado, distribuição e instituições;  é obra literária, um trabalho do pensamento e 

da linguagem, tendo referentes conceituais e ficcionais, reais ou imaginários; é leitura, visto 

que estabelece uma relação dialógica entre um escritor e um leitor, uma sociedade e os 

grupos que a constituem. Em outras palavras, assegura Cândido (2000, p. 74): 

 

O escritor, numa determinada sociedade, é não apenas o indivíduo capaz de 
exprimir a sua originalidade (que o delimita e especifica entre todos), mas alguém 
desempenhando um papel social, ocupando uma posição relativa ao seu grupo 
profissional e correspondendo a certas expectativas dos leitores ou auditores. A 
matéria e a forma de sua obra dependerão em parte da tensão entre as veleidades 
profundas e a consonância ao meio, caracterizando um diálogo mais ou menos vivo 
entre criador e público. Mas o panorama é dinâmico, complicando-se pela ação 
que a obra realizada exerce tanto sobre o público, no momento da criação e na 
posterioridade, quando sobre o autor, a cuja realidade se incorpora em acréscimo, 
e cuja fisionomia espiritual se define através dela. Em contraposição à atitude 
tradicional e unilateral, que considerava de preferência a ação do meio sobre o 
artista, vem se esboçando na estética e na sociologia da arte uma atenção mais 
viva para este dinamismo da obra, que esculpe na sociedade as suas esferas de 
influência, cria o seu público, modificando o comportamento dos grupos e 
definindo relações entre os homens. 

 

Sendo assim, como uma disciplina relativamente jovem pôde se constituir em 

contato com um objeto tão pluriforme?  Memmi (1967) localiza a problemática da existência 

de uma sociologia da literatura no seio da Sociologia e da Literatura, uma vez que há uma 

tendência de se considerar a obra literária como um fenômeno acabado, autônomo e, 

portanto, auto-suficiente, ao mesmo tempo em que seus mecanismos de criação são 

lançados numa espécie de áurea mística  que a destitui de intenção, destinação, significação 

e tampouco finalidade ou se as possui, são tão extraordinárias e importantes que não tem 

mais nada em comum com a atividade humana real. Por esta razão, pensar a constituição 

desta disciplina é percebê-la a partir de contatos sucessivos em relação às diferentes facetas 

de seu objeto que cada uma toma para si como única verdade pertinente, seja em relação à 

Literatura, seja em relação à Sociologia.     
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Partindo dos questionamentos vistos anteriormente Köhler (1976) apresenta 

duas diferentes abordagens na estruturação desta disciplina que toma como objeto as 

interfaces entre literatura e sociedade. De um lado a sociologia da literatura – Soziologie der 

Literatur –, parte integrante da sociologia cuja proposta é aplicar os métodos da sociologia 

ao estudo do processo de difusão, sucesso e público (Silbermann), da instituição literária 

(Dubois), dos grupos profissionais tais como escritores, professores, críticos, em síntese, aos 

chamados aspectos extraliterários. 

 

Por outro lado, a sociologia literária – Literatursoziologie – que se configura 

como um dos métodos das ciências da literatura; método crítico que se volta para o texto, 

da fonologia à semântica, do verso a sua significação. Orientada para o texto, visando a 

ampliar a compreensão, a partir dos fenômenos sociais de estruturas mentais e das formas 

de conhecimento, esta disciplina, em sua extensão, irá da literatura comparada (de Lanson à 

Escarpit) à sociologia das “visões de mundo” (de Dilthey à Goldmann), dialogando ainda com 

a epistêmê de Foucault ou com o habitus de Bourdieu.  

  

Se esta distinção apresenta-se de certa forma frágil, deve-se à problemática em 

conceber com clareza o objeto da sociologia da literatura, cuja dificuldade é originaria da 

própria relação entre a sociologia e seus estudos no domínio das produções simbólicas. A 

sociologia da ciência e a sociologia da religião conseguiram delinear seu objeto na esfera 

social, configurando todo um sistema metodológico e teórico capaz de dar-lhes bases 

sólidas. Ao contrário, até hoje, a sociologia da arte e da literatura não conseguiram um 

consenso quanto ao status social de seu objeto, lançando-se numa incerteza epistemológica. 

É possível, pois, fundamentar metodologicamente uma sociologia da literatura? Segundo 

Facina (2004) pode-se analisar três posicionamentos adotados no âmbito sociológico acerca 

da literatura: a estética, a materialista e a mediadora. 

 

 

 

 

 



32 

 

1.2.1 A tendência estética 
 

 

A tendência estética ou idealista baseia-se em fontes estéticas ou psicológicas 

provenientes do autor e sua obra para estudar o conteúdo literário, marginalizando as 

condições sociais como centro de foco de atenção em suas análises. Essa tendência 

considera o campo social como interferências que atuam nas obras em segundo plano, as 

quais estão primeiramente sujeitas aos processos estéticos ou psicológicos advindos das 

capacidades criativas do autor. 

 

Esse procedimento teórico tende a caracterizar a tendência estética plena de 

abstrações metodológicas e conceitos a priorísticos, tais como o de “instinto estético” Como 

dito anteriormente, os elementos sociais e os valores gestados em seu seio criam um espaço 

de interação entre o autor e o seu público. 

 

O vácuo social na literatura, defendido por essa tendência teórica, acaba 

efetivando um dualismo entre posições estéticas e conjuntura social. O que empobrece essa 

concepção quando se percebe que a linguagem (estética) e a significação (valores sociais) 

estão permanentemente envolvidas na produção literária. Dessa forma, detecta-se que a 

manifestação artística é constituída pela prática social, e não de idéias autônomas e isoladas 

da esfera social, que são desenvolvidas pelos sujeitos. 

 

Essa concepção idealista define a estética e a cultura como esferas à parte na 

manifestação literária, completamente autônomas uma da outra. Romances, contos e 

poesias seriam aí expressões da individualidade e da singularidade do autor-gênio. Porém, 

essa postura fundada no indivíduo genial se contradiz quando situamos esse sujeito no 

campo artístico de sua época, investigando o vínculo entre os conflitos sociais de seu tempo 

e as questões históricas presentes em sua obra. Não que o escritor não possua a liberdade 

de ação criadora, mas que esse talento possua limites objetivos: o campo social e os hábitos 

aí firmados são centrais para que se entendam as manifestações desses sujeitos. 
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O conjunto de disposições sociais é o que pauta e dá sentido às ações dos 

agentes (autores e leitores), o que organiza as práticas e percepções desses sujeitos. Essa 

noção acerca do âmbito social é, diz Bourdieu (1996, p. 234), o que “permite superar a 

oposição entre leitura interna e a análise externa sem perder nada das aquisições e das 

exigências dessa abordagem, tradicionalmente percebidas como inconciliáveis”. Nesta 

perspectiva, portanto, a Literatura, ou mesmo a Arte, estabelece-se como uma esfera da 

atividade humana autônoma em relação às condições materiais de sua produção. 

 

 

1.2.2 O Materialismo na sociologia da literatura 
 

 

Ninguém contesta, desde a Antiguidade, que a obra literária faz referência aos 

elementos da realidade social ou à consciência coletiva de uma nação ou grupo social.  Foi 

necessário um longo tempo para que esta evidência fosse formulada em uma teoria: a 

mimesis. Partindo de Aristóteles, ela foi aprofundada pelas correntes teóricas dominadas 

pelos modelos positivistas, afinadas ou não com o marxismo.  Assim se observa desde obra 

de Taine, La Fontaine et ses fables (1853) à La Société française au XVIII siècle d´après le 

Grand Cyrus de Mlle. de Scudéry, de Cousin (1858) ou à Die Lessing-Legende (1893), de 

Mehring, notando, contudo, que a tradição comtiana na sociologia, na maioria das vezes 

deixou a literatura fora de suas preocupações essenciais.   

 

Estas correntes, fortemente marcadas pelo determinismo cientificista do século 

XIX, eram desprovidas de uma concepção dinâmica da ação social. Por conseguinte, muitas 

vezes eram incapazes de ir para além do relato estático dos conteúdos literários, imagens e 

conceitos, com os interesses hegemônicos declarados pela sociedade, concebida como 

organismo imóvel. Deve-se, no início do século XX, ao surgimento do marxismo uma nova 

dialética e o desenvolvimento de uma sociologia centrada sobre a ação social e o 

conhecimento, a partir da qual a atividade simbólica, a religião, a arte, a literatura é inserida 

num quadro sociológico que rompe com o dualismo idealista/determinista dando lugar à 

noção de infra-estrutura e de superestrutura.  
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A reflexão sociológica que se desenvolveu em torno de Weber, Simmel e Scheler 

trouxe grandes contribuições no domínio da estética e da sociologia da arte e da literatura, 

através do trabalho executado pelo “Cercle du dimanche” de Budapeste e em especial à 

figura de Lukács. Este Círculo agrupou nos anos que precederam a Primeira Guerra Mundial 

um grupo de pesquisadores que contribuíram para fundar uma sociologia das atividades 

simbólicas: Mannheim, Antal, Balázs, Hauser e, sobretudo, seu mentor, Lukács.  

 

Na obra de Lukács, a perspectiva sociológica herdada inicialmente de Simmel e 

de Weber e posteriormente, mais e mais exclusivamente de Marx, liga-se à estética clássica 

alemã. As estruturas estéticas, que constituem para Kant e Hegel a essência da obra de arte, 

são, pela primeira vez, pensadas em sua relação com as estruturas sociais. Desse modo, com 

Lukács, a sociologia da literatura se constrói através da convergência entre a estética clássica 

e a sociologia das categorias mentais concebidas à maneira kantiana como formas. Estas 

categorias, por sua vez, são compreendidas dentro do quadro social funcional e não como 

acreditava Kant, como formas a priori do espírito. Desde a Teoria do Romance (2000), ainda 

muito hegeliano, e sobretudo na História e consciência de classe (1979), Lucáks afirma que 

as estruturas mentais constitutivas da consciência coletiva e as estruturas estéticas 

constitutivas da obra de arte mantêm uma relação essencial.  A natureza desta relação é 

evidentemente o ponto mais delicado da teoria sociológica da arte. 

 

Na Historia e consciência de classe, Lucáks considera que as estruturas mentais 

são realidades empíricas, elaboradas no curso do processo histórico pelos grupos sociais em 

particular pelas classes sociais. A obra literária não reflete, por conseqüência, a consciência 

coletiva como se esta a precedesse, segundo uma ordem ontológico-genética. Ao contrário, 

elas constituem estas estruturas das quais são parte integrante. Portanto, as relações sobre 

as quais a sociologia trabalha são de natureza recíproca, renunciando toda causalidade 

unilateral e não reversível.  

 

Os aspectos desta teoria, iniciada por Lukács, solidificam-se a partir de Goldmann 

que, ao conceito estático de consciência coletiva, dominante nos trabalhos mecanicistas, 

opõe um novo sujeito, formado pelas condições históricas e sociais.  
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Diz Goldmann (1983, p. 43, tradução nossa): 

 
Todo grupo social elabora sua consciência e suas estruturas mentais com estreita 
ligação com sua praxis econômica, social e política no interior da sociedade global. 
Mas a consciência coletiva não existe fora das consciências individuais. Ora cada 
indivíduo faz parte de um número considerável de grupos, de modo que sua 
consciência é uma mistura única e específica de elementos de consciência coletiva 
diferentes e contraditórios; além disso, ele sofre influência de grupos aos quais ele 
não pertence por seu status social. Assim, a consciência coletiva existe somente 
como realidade virtual na consciência de cada membro do grupo, realidade que o 
sociólogo pode libertar ao estudar este último em sua totalidade. A consciência 
coletiva é, portanto, em qualquer caso, uma tendência e não uma realidade 
empírica. Além disso, entre os diferentes grupos sociais constitutivos da sociedade 
global, há uma categoria que possui um papel particularmente importante na 
evolução histórica e decisiva na criação cultural: trata-se de grupos em que a ação 
e a consciência são orientadas em direção às estruturas globais da sociedade e, 
bem como, à estruturação do conjunto de relações inter-humanas e das relações 
entre o homem e a natureza.  Estes grupos são as classes sociais. 

 

Os homens, perante os desafios colocados pela realidade exterior, procuram agir 

no sentido de interferir nos acontecimentos através de respostas às questões com que se 

deparam. Esse empenho para adaptar-se à realidade segundo as conveniências humanas faz 

com que os indivíduos tendam a fazer de seu comportamento uma estrutura significativa e 

coerente. No entanto, tal estrutura não é um dado atemporal, uma vez que há um processo 

prévio de elaboração, de gestão, de gênese das estruturas significativas. Além disso, a ação 

ao modificar quotidianamente a realidade provoca um processo contínuo de 

desestruturação das antigas estruturas e a criação de novas. É claro que isso não deve ser 

considerado uma façanha individual, ao contrário, é o resultado complexo de um esforço 

coletivo, da ação de classes e grupos sociais que se constituem num processo amplo de 

relacionamento com o mundo, de adaptação e de respostas aos desafios da vida social. 

 

Contra o culto do indivíduo, Goldmann elege como sujeito uma coletividade: o 

sujeito transindividual, explicado através da alegoria dos três indivíduos que carregam um 

piano. Quem é o sujeito da ação? Certamente nenhum deles considerados separadamente e 

sim a realidade nova criada pela ação conjugada em que cada um dos participantes é parte 

integrante do verdadeiro sujeito da ação. Está-se, então, diante de um conjunto que se 

constitui de relações intrasubjetivas que envolvem os participantes e os transcendem. A 

participação consciente do indivíduo, sua imersão na atividade comum, distingue a acepção 

goldmanniana da consciência coletiva de Durkheim – uma consciência exterior aos 



36 

 

indivíduos e que se volta contra eles para integrá-los coercitivamente nas engrenagens 

sociais. Segundo Frederico (2005, p.431) 

 
O exemplo dos três homens que carregam o piano é ilustrativo da existência de um 
sujeito coletivo, e isso vale para todo o pensamento e ação social e cultural. O 
estudo da literatura não deve, por isso, restringir-se às relações entre o escritor e a 
obra, pois, se assim o fizer, a análise fornecerá apenas uma imagem da unidade 
interna da obra, mas não uma relação do mesmo tipo entre essa obra e o homem 
que a criou. O que se pode saber da estrutura psíquica de um autor morto há tanto 
tempo? A análise sociológica, contrariamente, consegue destrinçar os elos 
necessários, vinculando-os a unidades coletivas cuja estruturação é muito mais fácil 
de apurar e elucidar. 

 

A ênfase na singularidade do escrito cede lugar ao estudo sociológico, estrutural 

e genético, cuja hipótese fundamental pressupõe, conforme assegura Goldmann (1983, p. 

206, tradução nossa) que “o caráter coletivo da criação literária provém do fato de as 

estruturas do universo da obra serem homólogas às estruturas mentais de certos grupos 

sociais”. Os grupos estruturam na consciência de seus membros uma resposta coerente para 

as questões colocadas pelo mundo circundante. Essa coerência é elaborada pelo grupo social 

e atinge o máximo de articulação através da atividade imaginativa do escritor. A obra, assim, 

permite ao grupo entender mais claramente suas próprias idéias, pensamentos e 

sentimentos. Essa é a função da arte: favorecer a tomada de consciência do grupo social, 

explicitar num grau extremo a estrutura significativa que o próprio grupo elaborou de forma 

rudimentar para orientar o seu comportamento e a sua consciência.     

 

Duas idéias, no entanto, encontram-se no cerne desta espécie de sociologia 

dialética da literatura: 

 

a) Se a consciência real dos grupos sociais somente raramente se aproxima e 

durante breves e excepcionais períodos de extrema coerência, isto é, de 

máxima consciência possível compatível com a existência dos grupos como 

tal, este máximo de consciência possível pode se tornar empiricamente 

expressa nas reflexões conceituais ou nas criações imaginárias de um certo 

número de indivíduos. 
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b) Entre estas criações que constituem um dos raros setores onde se podem 

encontrar, a nível empírico, manifestações do máximo de consciência 

possível do grupo ou, se assim desejar, da extrema coerência das tendências 

da consciência, aquela que se une aos grupos orientados para a estruturação 

da totalidade das relações inter-humanas e das relações entre os homens e a 

natureza constituem universos rigorosamente coerentes e unitários. É isto 

que significa no que se refere ao plano conceitual dos sistemas filosóficos e 

ao plano do imaginário, uma vez que elas criam universos suficientemente 

ricos: as grandes obras estéticas.  

 

Nesta perspectiva, se consolidam dois tipos de sociologia da criação literária: 

uma centrada na concepção de consciência coletiva real, do conteúdo, do estereótipo e do 

reflexo; a outra parte do conceito de consciência coletiva virtual, de máxima consciência 

possível, de coerência, de síntese entre unidade e riqueza que se revela particularmente 

operacional quando se pretende estudar as grandes criações culturais que possuem um 

papel importante na história.   

 

 

1.2.3 Convergências: por uma metodologia da sociologia da literatura 
 

 

As duas sociologias da criação que emergem dentro da discussão proposta pelo 

materialismo tendem a estabelecer uma relação de convergências a medida que a idéia de 

mediação surge com a intenção de problematizar a teoria do reflexo social, pois demonstra 

que não só a esfera social é ativa na criação literária, mas também há um processo ativo por 

parte do imaginário do autor nesse contexto. Em outras palavras diz Facina (2004), 

analisando uma obra artística a partir dessa postura é considerar que a questão social não 

está refletida diretamente na arte, pois ela é captada por um processo (imaginário do 

ficcionista) que altera seu conteúdo original. 

 

Desse modo, numa análise efetivada nessa filiação teórica, exige-se que se 

entenda a obra inserida enquanto tal, num processo histórico no qual ela é parte ativa, não 
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sendo nem uma esfera absolutamente autônoma e muito menos uma projeção secundária 

de modo determinístico pelas relações sociais. Ela estaria inclusa de um modo indireto na 

relação entre experiência empírica (esfera social) e sua composição (imaginário do autor). 

 

Com base nessa perspectiva, a literatura expressa as visões de mundo que são 

coletivas de determinados grupos sociais. Essas visões de mundo são constituídas pela 

vivência histórica desses grupos, formada pela ação dos indivíduos, que são construtores 

dessa experiência. São elas que compõem a prática social dos sujeitos e seus grupos sociais. 

Nesse caso, analisar as visões de mundo transformadas em textos literários, investigando aí 

as condições de produção e a situação sócio-histórica de seu autor, deve ser o foco de 

estudos para a investigação sociológica. Para Warwick (1989, p.222): 

 
O principal elemento desta teoria de um vasto alcance é a Weltanschuung – visão 
de mundo que é comum a um escritor e ao grupo social de que faz parte e que pode 
encontrar expressões manifestamente apresentadas tanto no domínio da literatura 
como noutros domínios. Sem ser inteiramente determinada pelas condições sociais 
e econômicas, a Weltanschuung depende delas em ampla medida. 

 

Essa postura mediadora possui a influência metodológica acerca de seu objeto 

da sociologia compreensiva. Para essa tendência, o objetivo essencial da sociologia é a 

captação da relação de sentido da ação humana, ou seja, chegar a conhecer um fenômeno 

social quando o compreende como fato carregado de sentido que aponta para outros fatos 

significativos. Nesse sentido, assegura Weber (1992), quando se manifesta, é o que dá à 

ação o seu caráter concreto, quer ele seja do âmbito político, religioso ou econômico.   

 

Desse modo, as relações sociais são conteúdos significativos atribuídos por 

aqueles que agem tomando o outro ou outros como referência: fidelidade, conflito, piedade, 

etc. Essas visões de mundo seriam decorrentes das condutas de um sujeito (escritor) e de 

outros (públicos) orientados por algum tipo de sentido comum entre eles. O que equivale a 

afirmar que os verdadeiros motivadores da criação literária são os grupos sociais, e não os 

indivíduos isolados. O criador individual (o escritor) faz parte desse grupo, dada a sua origem 

ou posição social, sempre norteado pela significação objetiva de sua obra perante o 

contexto sócio-histórico que pertence. É nessa relação que se constitui o conteúdo da obra 

de arte, ela situa-se não somente na criatividade do artista individual, mas também dentro 
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das experiências do grupo social, numa influência recíproca entre esses dois atores sociais. 

Como se pode observar no caso dos indivíduos e do piano, apresentado anteriormente. 

 

Desse modo, perante relações intersubjetivas que envolvem os participantes é 

que se encontra o sentido da ação na conduta desenvolvida por estes: os três carregavam o 

piano com a finalidade de levá-lo para um bar, e que assim pudessem usá-lo na 

apresentação de sua banda musical; eis aí um tipo de sentido. Quer dizer, o comportamento 

social é uma tentativa de dar respostas significativas a uma determinada situação, o que cria 

um equilíbrio entre o sujeito da ação e o objeto sobre o qual esta ação se verifica. 

 

Assegura Goldmann6 (1989, p.12-13, tradução nossa): 

 

A experiência de um único individuo é muito mais breve e demasiado limitada 
para poder criar tal estrutura mental; esta não pode deixar de ser o resultado da 
atividade conjunta de um número importante de indivíduos que se encontrem 
numa situação análoga, isto é, que constituam um grupo social privilegiado, 
indivíduos que tenham vivido muito tempo e de maneira intensa um conjunto de 
problemas e se tenham esforçado por lhe encontrar uma solução significativa. 
Isto equivale dizer que as estruturas mentais, ou, para empregar um termo mais 
abstrato, as estruturas categoriais significativas não são fenômenos individuais, 
mas fenômenos sociais. 

 

Assim, os indivíduos desenvolvem visões de mundo que estão vinculadas em 

uma criação literária, que não são fruto nem de um sujeito isolado, muito menos de um 

mero reflexo de seu meio social. Essas visões de mundo são compartilhadas por membros de 

uma dada comunidade e também são referências a esses grupos sociais, nesse sentido, são 

formulações coletivas frente ao mundo. O verdadeiro autor da criação literária é esse sujeito 

coletivo, havendo então a necessidade do sociólogo captar as estruturas significantes desse 

processo sócio-histórico impresso nos romances e noutros tipos de peças literárias. Essa 

coletividade é entendida como uma complexa rede de relações interindividuais, nos quais há 

o processo em que, segundo Cândido (2000, p.25) “o artista, sob o impulso de uma 

necessidade interior, usa certas formas e a síntese resultante age sobre o meio”. 

 

                                                             
6
 Convém ressaltar que a discussão proposta por Lucien Goldmann não só contribuiu para a solidificação da 

vertente Materialista, mas também se desenvolveu rumo a novas perspectivas configuradas naquilo que Facina 

(2004) denominou de Mediadora. 
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Isso se dá porque os sujeitos, perante os desafios presentes nas relações sociais, 

procuram agir no intuito de intervir nos acontecimentos sociais através de respostas às 

questões com que se deparam. Esse esforço para adaptar-se à realidade segundo as 

conveniências sociais faz com que os indivíduos tendam a efetivar seus comportamentos 

enquanto “estruturas significativas e coerentes”. Tal estrutura, na qual há a interação do 

grupo social e a procura de respostas às suas expectativas, provoca a criação artística, que é 

uma forma significativa e articulada de expressão das possibilidades objetivas presentes 

nesse grupo social. O autor funda em seus escritos a mediação constitutiva através da qual a 

consciência possível da coletividade social se encarna de maneira coerente na obra literária. 

 

O estruturalismo genético abre, assim, o caminho para se estudar a 

correspondência entre a unidade expressa pela criação cultural e a evolução da estrutura de 

uma determinada sociedade, a unidade entre as estruturas mentais ou categorias que 

organizam a consciência empírica dos grupos sociais e o universo imaginário criado pelo 

artista. Importante ressaltar, diz Frederico (2005, p.432), “o papel de mediação atribuído às 

visões de mundo das classes sociais: são elas que se interpõem entre a vida econômica da 

sociedade e as criações culturais”.  

 

A partir dessa abordagem surge a concepção em que os sujeitos elaboram suas 

visões de mundo como parte de sua experiência, que necessariamente é compartilhada com 

um ou mais grupos sociais, o que resulta na literatura como algo que foi construído 

coletivamente. Nesse sentido, os literatos são formuladores de idéias, vinculadores de visões 

de mundo que são construídas coletivamente. Por esta razão, o projeto de Goldmann (1983) 

procura transpor para a literatura dois movimentos: o estudo da compreensão, isto é, da 

estrutura significativa imanente da obra e a explicação, a inserção dessa estrutura, como 

elemento constitutivo e funcional, numa estrutura imediatamente englobante para tornar 

inteligível a gênese da obra que se estuda.       

 

Mediante essas reformulações teóricas, obtém-se uma nova postura, na qual a 

relação entre o texto literário e a realidade social se dá através de uma visão de mundo. 

Quer dizer, o sociólogo ao estudar uma obra artística, deve perceber a homologia entre a 

estrutura da visão de mundo do grupo social a que pertence o autor literário e a estrutura 



41 

 

histórica do texto em questão, cabendo ao cientista social trazer à luz o sentido profundo do 

texto literário através da análise de seu conteúdo. Nesse sentido, Facina (2004) assegura a 

complexidade desse método mediador que confere importância às estruturas que 

fundamentam as visões de mundo da obra – a relação entre o processo de concepção da 

obra de arte e o espaço social em que é produzida.  

 

Essa orientação relacional compreende a obra dentro de suas condições de 

produção, dadas pela estrutura de campo histórico e literário num determinado momento. 

Ambas as estruturas são constituídas por diversos atores sociais, os quais de uma forma 

individual ou organizadas coletivamente emitem diferentes posições sociais e políticas 

distintas e oponentes entre si. Para Bourdieu (1996), nessa estrutura social, a posição 

ocupada pelo literato está associada à trajetória histórica que ele percorreu para ocupar a 

posição de intelectual: os grupos sociais aos quais está articulado, o tipo de público de suas 

obras, o modo como seus textos são ou não aceitos dentre outras questões. 

 

Assim, a análise do texto literário e de suas condições sociais de produção seria 

efetuada de acordo com uma lógica relacional – a observação das relações entre os 

diferentes atores sociais envolvidos na atividade intelectual (autor, público, meios de 

comunicação) e as posições sócio-políticas presentes no período histórico em que a 

narrativa literária foi escrita.  

 

Portanto, cabe ao cientista social indagar a si mesmo como essas visões de 

mundo tornam-se coesas e a partir de quais pressupostos valorativos presentes nas relações 

sociais elas se utilizam para essa coesão. O objetivo da análise sociológica é o de desvendar a 

lógica do “jogo de poder social” e demonstrar como esse fenômeno é retratado na obra 

artística. Assim, a partir dessa discussão, podem-se propor três aspectos da atividade 

literária a serem observadas em pesquisas de âmbito do sociológico: 

 

1) A estrutura social – constitui a mediação entre a obra de arte e as dimensões da 

realidade social em que ela está inserida. Isso significa observar como as pressões 

que os valores culturais, os grupos sociais, as posições políticas vigentes e o público 
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do literato vão exercer na elaboração e aceitação do texto literário em seu 

respectivo período histórico. 

 

2) O gênero literário – as tendências artísticas possuem suas normas, suas “leis 

internas”, suas tradições e predileções. Tais aspectos privilegiam certos temas e 

marginalizam outros. É a partir desse “código estético” que o autor se pautará para 

se dirigir ao público e críticos, além de eleger determinadas normas de seu gênero 

literário ao abordar os temas em seu texto. 

 

3) O autor – a posição constituída pelo artista implica no valor dado ao seu 

imaginário, os seus intuitos individuais; as formas e os conteúdos que ele pretende 

atribuir a sua obra e expectativa de como ele será aceito pelo público. 

 

Lembrando que, para Goldmann (1967) não há prioridade de um fator sobre o 

outro, pelo contrário, a postura mediadora de análise consiste em considerar que esses três 

atributos estão profundamente imbricados uns aos outros dentro da obra de arte. Esse tipo 

de procedimento metodológico possibilitará encontrar as atividades intelectuais, políticas, 

sociais e econômicas de forma agrupada nas estruturas de conteúdo das obras literárias 

estudadas e, assim, ser possível estabelecer entre elas o conjunto de relações inteligíveis 

que a mensagem do texto tende a mostrar – homologias.  

 

Esta abordagem, por sua vez, envolve uma percepção mais complexa, pois seu 

objetivo não é enumerar os elementos da sociedade presentes na obra, mas engloba o 

estudo das relações sociais. Por isso, ela exige que se perceba a Literatura inserida num 

processo histórico, do qual ela é parte ativa; não sendo uma esfera absolutamente 

autônoma e tampouco uma projeção secundária, ao contrário, diz Facina (2004, p.25): 

 
A literatura não é espelho do mundo social, mas parte constitutiva desse mundo. 
ela expressa visões de mundo que são informadas pela experiência histórica 
concreta desses grupos sociais que as formulam, mas são também elas mesmas 
construtoras dessa experiência. Elas compõem a prática social material desses 
indivíduos e dos grupos sociais aos quais eles pertencem ou com os quais se 
relacionam. 
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Por isso, afirma Umberto Eco (1991), as obras literárias têm o fascinante poder 

de nos colocar diante das ambigüidades da linguagem e da vida. 

 

 

1.3 TENSÃO REAL/IRREAL NO TEXTO LITERÁRIO: MIMESIS E 

POLIFONIA 
 

 

De que fala a literatura?  O real e o irreal integram-se na obra literária de modo 

que seja por ela produzida uma imagem significativa do real e o próprio real seja nela 

concretizado. Segundo Grossmann (1982, p.18): 

 
O paradoxo essencial da obra literária, em relação ao qual se mantém elusiva, é o 
de que a imagem se faz mais real do que o real ou no próprio real. O discurso 
literário sutiliza ao máximo as relações entre o real e a ficção, ora representando 
um, ora outro, como englobante ou como englobado, deslocando continuamente a 
questão da origem, ora colocada no discurso, ora na realidade. O discurso literário 
faz o jogo deste deslocamento infinito e em geral, não ousa tanto quanto 
apresentar o discurso como sede da realidade. 

 

Por exemplo, numa obra como Grande Sertão: Veredas, o jogo dialético entre o 

discurso literário e o real apresenta-se circunscrito por uma possibilidade referida pelo texto 

como se a realidade é que fosse imitada do discurso literário e não o oposto. 

 
A tal que, enfim, veio o dia de se sair, guerreiramente, por vales e montes, a gente 
toda. Ói, o alarido! Aos quarenta gritos, um araral, revôo avante de pássaros – o 

senhor mesmo nunca viu coisa assim, só em romance descrito.7 

 

O que confere realidade aos eventos narrados é o fato de poderem ser 

comparados a acontecimentos tal como materializado no discurso literário. 

Simultaneamente, é o ato de linguagem – monólogo – conduzido pelo protagonista Riobaldo 

que confere definitivamente realidade ao real, pela produção lingüística de um indivíduo 

que dele toma consciência e se apodera, dando-lhe uma forma. Nesta perspectiva verifica-se 

uma permuta entre o real e o ficcional. Este sofre um deslocamento, ainda que parcial, 

permanecendo para fora do discurso e no próprio real, enquanto aquele passa a 

                                                             
7
 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p.103. 
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corresponder ao real feito em palavras e em linguagem; descortinando a alquimia do real 

em literatura.  Evidentemente, assegura Grossmann (1982, p.19-20): 

 

Esta não é uma questão exclusiva da arte e da arte literária, do artista e do escritor, 
mas uma questão mais ampla, especificamente expressa pela arte que envolve as 
relações entre o homem, a linguagem e o mundo. Trata-se do próprio perde-ganha 
do homem diante da physis, diante da impossibilidade de ter o real por inteiro e 
por si mesmo fora do âmbito de uma consciência e de uma linguagem.   

 

Em outras palavras, a arte literária representa a consumação de que o real passa 

a existir plenamente para o homem através de uma tomada de consciência via linguagem. 

Nesta perspectiva, a Mimesis, desde a Poética de Aristóteles (2001), é o termo mais geral e 

corrente sob o qual se conceberam as relações entre literatura e realidade.   É através da 

escrita que o poeta materializa sua experiência do mundo, por esta razão a narrativa que 

nasce daí torna-se um reflexo da apreensão que ele faz do universo que o circunda. Não é a 

coisa, contudo é algo que substitui a coisa, ao mesmo tempo em que lhe faz referência. Por 

isso, Aristóteles (2001) acentua o caráter mimético da arte, isto é, a arte define-se como a 

interpretação da realidade, construindo-se a partir de um jogo de similitudes e analogias de 

modo que a representação possa referenciar o mundo representado. 

 

O termo Mimesis é derivado do grego é significa cópia, imitação. O dicionário 

Aurélio (2000) define o vocábulo como “uma figura do discurso, por meio da qual as palavras 

ou as ações de outras são representadas" e como “imitação deliberada do comportamento 

de um grupo ou de um povo por outro como um fator na mudança social”. Por isso seu uso 

denota representação da natureza, especialmente no campo estético. Para Compagnon 

(2003, p.127), “a mimesis é, pois, conhecimento e não cópia ou réplica idêntica: designa um 

conhecimento próprio ao homem, a maneira pela qual ele constrói, habita o mundo”.    

 

Dentro da tradição do pensamento ocidental, os conceitos de imitação e de 

mimesis foram centrais na tentativa de teorizar a essência da expressão artística, as 

características que distinguem trabalhos de arte de outros fenômenos e a maneira como o 

homem experimenta e responde aos estímulos do trabalho artístico. Sua definição sustenta-

se a partir de duas acepções: a primeira que como já se esboçou trata-a como imitação – 

mais especificamente, a imitação da natureza como objeto, fenômeno, ou processo; a 
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segunda, sustenta-se na idéia de representação artística, interpretação da realidade 

traduzida em forma de arte. Como se pode perceber a mimesis é um termo extremamente 

amplo que abrange uma escala de possibilidades no que se refere ao mundo simbolicamente 

criado através dos mitos e da arte, relacionando-o com o universo real dado, por isso, ela 

permite a integração entre o homem, a natureza, a sociedade e a arte. Taussig (1993) 

descreve a faculdade mimética como  

 

A ferramenta que a cultura usa para criar uma segunda natureza, a faculdade de 

copiar, imitar, fazer modelos, explorar a diferença de modo que se transforme no 

outro. A maravilha da mimesis encontra-se na inter-relação existente entre a cópia 

que extrai as características e o poder do original, de modo que a representação 

pode mesmo supor esse caráter e esse poder. 

 

Platão (2006) acreditava que a mimesis manifestava-se nos detalhes que se 

assemelham ou imitam os fenômenos de que é derivada – é bom lembrar que para ele, o 

mundo material era uma representação de um mundo abstrato, ideal - assim, o mundo 

mimético é inferior, uma vez que consiste em imitações que serão sempre subordinadas ou 

subsidiárias de seu original Além disso, a imitação, a representação, em suma, a atividade 

mimética produz aparências e ilusões que afetam a percepção e o comportamento dos 

indivíduos. Por isso, a arte é vista como uma imitação mimética de uma imitação – arte cópia 

do mundo fenomenológico que por sua vez é imagem de um mundo ideal, perfeito. Por isso, 

a Mimesis é posicionada dentro da esfera do estético e da ilusão. 

 

O relacionamento entre arte e imitação sempre foi um interesse preliminar nas 

discussões acerca do processo criativo. Para Aristóteles (2001a), a inclinação humana para 

imitar é descrita como algo inerente ao ser humano; uma vez que o homem é, dentre os 

demais animais, o mais imitativo, o que constrói conhecimento e experiências por meio da 

imitação, bem como possui um instinto natural que o permite se comprazer do imitado. 

Portanto, a mimesis é concebida como algo que é natural e as artes são expressões naturais 

de faculdades humanas.  

 

Ao contrário de Platão, Aristóteles vê a mimesis como expressão fundamental da 

experiência humana dentro do mundo; como meio de apreender a natureza de modo que se 

possa chegar ao real.  Os trabalhos de arte são codificados de tal maneira que os seres 
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humanos mesmo sabendo que é ficção reconheçam as características de sua própria 

experiência do mundo, assemelhando-se, assim, à realidade. A mimesis funciona não só para 

recriar objetos ou elementos existentes na natureza, mas também os embeleza e 

universaliza-os. Ela cria um mundo ficcional de representações onde é impossível não 

perceber a relação imediata com a realidade. Desse modo, Aristóteles (2001a) vê a mimesis 

como algo que a natureza e os seres humanos têm em comum e que é inerente não só ao 

processo criativo, mas também à constituição da espécie humana.  

 

Nos séculos XVII e XVIII surge uma nova concepção estética, na qual a mimesis é 

limitada à imitação da natureza empírica e idealizada. A teoria estética enfatizou o 

relacionamento da mimesis com a expressão artística, cingindo-a ao interior emotivo do 

homem que cria imagens e representações subjetivas. Na escrita de Lessing (1998) e de 

Rousseau (1996), há um retorno à concepção aristotélica da mimesis como imitação da 

natureza e um movimento para uma afirmação da criatividade individual. 

 

No século XX, autores tais como Walter Benjamin (1986), Adorno (1970), Girard 

(2008), e Derrida (1997) definiram a atividade mimética como representação fortemente 

marcada pela prática social e pelas relações inter-pessoais, extrapolando, afirma Kelly (1998, 

p.233), “a idéia que reduz a mimesis a um mero processo racional de fazer e de produzir os 

modelos que enfatizam o corpo, as emoções, os sentidos, e temporalidade”. O retorno a 

uma concepção de mimesis como uma propriedade humana fundamental é o mais evidente 

nas escritas de Benjamin (1986), ao postular que a faculdade mimética dos seres humanos 

está definida pela representação e pela expressão. A repressão da relação mimética do 

mundo, do indivíduo, e do outro conduz a uma perda do “senso de similaridade”. A língua, 

desta maneira, pode ser vista como o nível mais elevado de comportamento mimético e o 

arquivo mais completo da similaridade. 

 

Para Taussig (1993), Benjamin e Adorno apresentam um modelo biológico 

determinado, no qual a mimesis aparece como um comportamento adaptável (antes da 

língua) que permite aos seres humanos fazerem-se similares a seus ambientes circunvizinhos 

através da assimilação e do jogo. Com os atos físicos e corporais da mimesis – o camaleão 

que se mistura com seu ambiente, uma criança que imita um moinho de vento, etc – a 
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distinção entre o self e outro se torna porosa e flexível. Muito mais do que o domínio da 

natureza, a mimesis emerge como uma experiência tátil do mundo em que as categorias 

cartesianas de assunto e de objeto não são sólidas, mas, ao contrário, são maleáveis e 

paradoxais. A diferença é criada fazendo-se one-self similar a algo externo através da 

“imitação mimética”. Observando, neste caso, objetos similares a si mesmo para tornar o 

mundo objetivo, muito mais do que o antropomorfizar a sua própria imagem. 

 

Na dialética de Adorno e de Horkheimer (2000), a mimesis transforma-se em 

uma presença reprimida na história ocidental em que se rende à natureza (ao contrário do 

impulso da ciência do esclarecimento que procura dominar a natureza) até ao ponto em que 

o objeto se perde e se afunda no mundo circunvizinho. Em outras palavras, na história 

ocidental, a mimesis foi transfigurada pela ciência do esclarecimento a uma presença 

dominante, distorcida, reprimida e forçada a esconder-se. A socialização e a racionalização 

suprimem o comportamento “natural” do homem, e a arte fornece um “refúgio” para o 

comportamento mimético. A mimesis estética assimila a realidade social sem a 

subordinação da natureza. 

 

Derrida (1995) usa o conceito de mimesis com relação aos textos que estão 

sempre em relação a tudo que o precedeu. O texto mimético – que começa sempre como 

um duplo – priva-se de um modelo original e sua intertextualidade inerente exige a 

desconstrução. Assevera Derrida (1995) “Difference é o princípio da mimesis, uma liberdade 

produtiva, não a eliminação da ambigüidade; a mimesis contribui para a profusão das 

imagens, palavras, pensamentos, teorias e ação”. A mimesis resiste, assim, à teoria e 

constrói um universo de ilusão, aparência, estética e imagens em que os mundos existentes 

são apropriados, transformados e re-interpretados. As imagens não só fazem parte da 

existência material humana, mas também mimeticamente liga a experiência da realidade à 

subjetividade e constrói uma experiência significativa que seja além da referência à 

realidade. 

 

Portanto, a Literatura é uma forma de conhecimento da realidade que se serve 

da ficção e tem como meio de expressão a linguagem artisticamente elaborada. Este 

conceito de literatura, assegura D’Onofrio (1990, p.09), “irmaniza a atividade literária como 
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as outras operações do espírito humano todas elas voltadas para a compreensão do mundo 

em que vivemos”. 

 

O caráter ficcional, por sua vez, diferencia a literatura do conhecimento 

científico. Enquanto o filósofo lança mão do pensamento especulativo e o cientista se apóia 

na observação sobre os fenômenos da natureza; o literato recorre à fantasia e à imaginação 

para compreender o mundo. Fictício não significa falso, mas apenas historicamente 

inexistente. O que acontece na narrativa literária é fruto da fantasia do autor que, refletindo 

sobre a realidade existencial, cria um universo imaginário onde os valores são interpretados 

ou questionados. Para D’Onofrio (1990, p.09): 

 

A personagem de ficção é muito mais verdadeira do que a pessoa real, pois esta é 

obrigada a ocultar sua verdadeira essência, seus desejos mais recônditos e a 

colocar a máscara que seu status social requer; aquela por ser fruto da 

imaginação, pode se abrir para nós em toda a sua autenticidade não constrangida 

por preceitos morais. 

 

A arte, portanto, é social em dois sentidos depende da ação de fatores do meio, 

que se exprimem na obra em graus diversos de sublimação e produz sobre os indivíduos um 

efeito prático, modificando a sua conduta e concepção do mundo ou reforçando neles o 

sentimento de valores sociais. Daí nasce a distinção de duas categorias propostas por 

Antônio Cândido (2000, p.23), arte de agregação que tem a pretensão de incorporar ao 

sistema simbólico vigente, logo, manutenção da ordem social; arte de segregação que busca 

a renovação do sistema simbólico.  

 

Quem escreve, não o faz sozinho; pois transpõe pra a sua escrita todo o universo 

cultural através do qual ele interpreta a vida. Por isso, a obra literária é, como sugere 

Bakhtin (1999), um texto plurivocal em que o escritor como um ventríloquo realiza a 

linguagem e a performance de muitos outros narradores, personagens e da sociedade no 

texto, em outras palavras, as personagens, assim como os narradores são mais 

propriamente a diversidade de linguagens multifacetadas pelo autor – inclusive a sua – 

numa escrita. Diz Marcon (2005, p.24) “os romances, assim como as etnografias, encerram 

esta diversidade de linguagens ou uma heteroglossia”.  
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Essas várias vozes constituem os diálogos que vão se tecendo na estrutura da 

obra dando vida à narrativa. Portanto, pensar a palavra diálogo é concebê-la a partir de duas 

acepções, em sentido estrito constitui o ato de fala entre duas ou mais pessoas; em seu 

sentido amplo refere-se a qualquer tipo de comunicação verbal, oral ou escrita, exterior ou 

interior, manifestada ou não. O livro, por exemplo, é um ato de fala impresso. Afirma 

Bakhtin (1992a, p.123), "O discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma 

discussão ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, 

antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio etc." Tudo está em constante 

comunicação. À idéia de diálogo agrega-se um outro elemento que não se refere apenas à 

fala em voz alta de duas pessoas, mas a um discurso interior, do qual se emanam as várias e 

inesgotáveis enunciações, que são determinadas pela situação de sua enunciação e pelo seu 

auditório.  

 

A situação e o auditório obrigam o discurso interior a realizar-se em uma 

expressão exterior definida, que se insere diretamente no contexto não verbalizado da vida 

corrente, e nele se amplia pela ação, pelo gesto ou pela resposta verbal dos outros 

participantes na situação de enunciação. A toda essa questão está relacionada a formação 

de repertórios, que, no dizer de Bakhtin (1992b), são formas de vida em comum 

relativamente regularizadas, reforçadas pelo uso e pela circunstância. 

 

Dessa maneira, as formas estereotipadas no discurso da vida cotidiana 

respondem por um discurso social que as consolida, ou seja, possuem um auditório 

organizado que mantém a sua permanência, refletindo, assim, ideologicamente a 

composição social do grupo, evidência da afirmação de Bakhtin ao dizer que "a palavra é o 

fenômeno ideológico por excelência" ou "todo signo é ideológico". Por essa razão, é que, 

mesmo em uma aparente simples anedota que se conta sobre o negro, o judeu, o 

nordestino, a mulher etc., os preconceitos que se afloram nada mais são do que exercício 

constante dos elementos culturais desse grupo social.  

 

O enunciatário, no entanto, pode oferecer obstáculos à sua 

realização/manutenção provocando rupturas que vão infiltrando sensíveis mudanças iniciais, 

mas que podem ganhar corpo. Daí o entendimento de que todos são sujeitos da enunciação 
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– enunciador e enunciatário – porque o caráter interativo nada mais é do que a possibilidade 

de transformação, seja pelo enunciador, seja pelo enunciatário, passando a refletir e refratar 

a realidade dada. É a idéia da palavra em movimento, o poder da palavra. Através dela, os 

sujeitos são postos em ação para reproduzir ou mudar o social. 

 

Em Bakhtin (1992a, p.58), encontra-se o conceito de relações dialógicas que se 

manifestam no espaço da enunciação: “Todas as palavras e formas que povoam a 

linguagem são vozes sociais e históricas, que lhe dão determinadas significações concretas e 

que se organizam no romance em um sistema estilístico harmonioso”. Para ele, a língua se 

harmoniza em conjuntos, pois não é um sistema abstrato de normas, mas sim uma opinião 

plurilíngüe concreta sobre o mundo. 

 

Analisando os procedimentos de criação da linguagem no romance, Bakhtin, 

além dos diálogos puros, aponta a inter-relação dialogizada e a hibridização – considerada 

como amálgama de duas linguagens e uma das modalidades mais significativas no processo 

de transformação das linguagens; seu objeto, a representação literária da linguagem –. 

Ambas fundem dois enunciados potenciais. Destaque recebe a hibridização dialogizada, 

apontada como um sistema de fusão que busca esclarecer uma linguagem com a ajuda de 

outra, dessa forma, construir uma imagem viva desta outra linguagem. Na verdade, 

entende-se que a linguagem é sempre uma justaposição de outras linguagens no interior de 

um mesmo enunciado. Assevera Marcon (2005, p. 24): 

 
A partir de sua noção de hibrido, Bakhtin elabora a sua noção de híbrido 
romanesco, exclusivamente para dizer como isto acontece intencionalmente no 
romance, mas também, de forma não intencional na linguagem ordinária [...] O 
híbrido de Bakhtin é a fusão de dois enunciados socialmente distintos num só 

enunciado gramatical do texto. 
 

Quanto mais amplo e profundamente se aplicar no romance o procedimento da 

hibridização, com várias linguagens, e não apenas uma, tanto mais objetiva se torna a 

própria língua que representa, que torna clara e que se transforma, afinal, em uma das 

imagens da linguagem do romance. O diálogo das linguagens não é somente o diálogo das 

forças sociais na estática de suas coexistências, mas é também o diálogo dos tempos, das 

épocas, dos dias, daquilo que morre, vive, nasce; aqui a coexistência e a evolução se 
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fundem conjuntamente na unidade concreta e indissolúvel de uma diversidade 

contraditória e de linguagens diversas. 

  

Portanto, a Literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, é a 

realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as 

formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade. Passa, então, a 

viver outra vida, autônoma, independente do autor e da experiência de realidade de onde 

proveio. Os fatos que lhe deram às vezes origem perderam a realidade primitiva e 

adquiriram outra, graças à imaginação do artista. São agora fatos de outra natureza, 

diferentes dos fatos naturais objetivados pela ciência, pela história ou pelo social.  

 

Afirma Coutinho (1976, p.12): 

 
O artista literário cria ou recria um mundo de verdades que não são mensuráveis 
pelos mesmos padrões das verdades factuais. Os fatos que manipula não têm 
comparação com os da realidade concreta. São as verdades humanas, gerais, que 
traduzem antes um sentimento de experiência, uma compreensão e um 
julgamento das coisas humanas, um sentido da vida, e que fornecem um retrato 
vivo e insinuante da vida, o qual sugere antes que esgota o quadro.  

 

Uma obra, em sua gênese, busca grande quantidade de material no meio de 

onde nasce; da mesma forma volta à sua circunstância, enriquecendo-a. Desse jogo resulta 

que a obra literária é um dado cultural, entendida como o conjunto de conhecimentos, 

atitudes, técnicas, hábitos, recursos, sentimentos, pensamentos e sensações de um grupo 

humano dentro de seu ambiente físico, social e psíquico.  A Literatura é, assim, uma 

interpretação da vida, parte da vida. 

 

 

1.4 A FICÇÃO IDEAL-TÍPICA 
 

 

Um dos grandes desafios da ciência social é instituir uma compreensão 

sociológica que leve o ser humano a construir um sentido para o mundo e principalmente 

para o seu estar-no-mundo, fortemente marcado pelas suas ações. No entanto, a busca por 

respostas a estes questionamentos leva o indivíduo a se deparar com uma quantidade 

gigantesca de fenômenos cada vez mais amplos e que escapam a sua percepção. Por esta 
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razão Weber (2006b) acredita que nenhum sistema é capaz de reproduzir integralmente a 

infinidade do real e nenhum conceito é capaz de reproduzir integralmente a diversidade 

intensiva de um fenômeno particular. Por isso a necessidade de se estabelecer categorias 

que permitam que o indivíduo reorganize de maneira mais congruente, racional e inteligível 

uma interpretação racional capaz de descortinar o sentido que os indivíduos, marcados por 

estruturas significativas construídas a partir de sua interação com o social, dão a sua 

conduta. 

 

Nesta perspectiva a análise tipológica apresentada por Weber (2006a) emerge 

como uma ferramenta importante nesse projeto. O conceito de tipo ideal corresponde, no 

pensamento weberiano, a um processo de conceituação que abstrai de fenômenos 

concretos o que existe de particular, constituindo assim um conceito individualizante ou, nas 

palavras do próprio Weber (2006b), um conceito histórico concreto.  

 

A relação entre o conceito genérico e o fenômeno concreto é de natureza tal que 

permite classificar cada fenômeno particular de acordo com os traços gerais apresentados 

pelo mesmo, considerando como acidental tudo o que não se enquadre dentro da 

generalidade. Além disso, a conceituação generalizadora considera o fenômeno particular 

como um caso cujas características gerais podem ser deduzidas de uma lei.  

 

A conceituação típico-ideal chega a resultados diferentes da conceituação 

generalizadora. O tipo ideal, segundo Weber (2006b), expõe como se desenvolveria uma 

forma particular de ação social se o fizesse racionalmente em direção a um fim e se fosse 

orientada de forma a atingir um e somente um fim. Assim, o tipo ideal não descreveria um 

curso concreto de ação, mas um desenvolvimento normativamente ideal, isto é, um curso de 

ação objetivamente possível. Em outras palavras, assegura Freund (1987, p. 50), “ele 

consiste em uma representação ideal e conseqüente de uma totalidade histórica singular 

obtida por meio de racionalização utópica e de acentuação unilateral dos traços 

característicos e originais”. 
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O tipo ideal é um conceito vazio de conteúdo real. Para Weber (2006a, p.21): 

 
Obtém-se um tipo ideal mediante a acentuação unilateral de um ou vários pontos 
de vista, e mediante o encadeamento de grande quantidade de fenômenos 
isoladamente dados, difusos e discretos, que se podem dar em maior ou menor 
número ou mesmo faltar por completo, e que se ordenam segundo os pontos de 
vista unilateralmente acentuados, a fim de se formar um quadro homogêneo de 
pensamento. Torna-se impossível encontrar empiricamente na realidade esse 
quadro, na sua pureza conceitual, pois se trata de uma utopia. A atividade 
historiográfica defronta-se com a tarefa de determinar, em cada caso particular, a 
proximidade ou afastamento entre a realidade e o quadro ideal (...) Ora, desde que 
cuidadosamente aplicado, esse conceito cumpre as funções específicas que dele se 
esperam, em benefício da investigação e da representação 
 
 

 Assim, ele depura as propriedades dos fenômenos reais desencarnando-os pela 

análise, para depois reconstruí-los. Quando se trata de tipos complexos (formados por várias 

propriedades), essa reconstrução assume a forma de síntese, que não recupera os 

fenômenos em sua real concreção, mas que os idealiza em uma articulação significativa de 

abstrações. Desse modo, se constitui uma “pauta de contrastação”, que permite situar os 

fenômenos reais em sua relatividade.  

 

Por conseguinte, o tipo ideal não constitui nem uma hipótese nem uma 

proposição e, assim, não pode ser falso nem verdadeiro, mas válido ou não-válido, de acordo 

com sua utilidade para a compreensão significativa dos acontecimentos estudados pelo 

investigador, uma vez que seu verdadeiro papel é ser um fator de inteligibilidade seja como 

instrumento de medida – a irrealidade do tipo real lhe dá a significação de um conceito 

ilimitado, que permite medir o desenvolvimento real e esclarecer a vida empírica quanto a 

seus elementos mais importantes – seja como processo capaz de dotar a descrição de meios 

de expressões unívocos e precisos.  

 

Nesta perspectiva o texto literário que traz inerente a si a tensão entre o real e o 

irreal dialoga com a metodologia weberiana ao se estabelecer como um mecanismo através 

do qual um “eu” que sentiu e experimentou o mundo consegue construir uma compreensão 

do universo circundante e a materializa via linguagem na obra estética. Mas haveria um 

elemento na estrutura da obra literária que nos permita tratá-la como, empregando a 

categoria usada por Amaral (2007), uma ficção ideal-típica?  
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A narrativa ficcional tem na ação seu elemento estruturador, uma vez que ela 

apresenta uma série de acontecimentos, constituídos por personagens, cujos episódios da 

vida se entrelaçam no tempo e no espaço. Segundo Barthes et al (1966, p.7): 

 
Inúmeras são as narrativas do mundo. Trata-se inicialmente de uma prodigiosa 
variedade de gêneros, eles próprios distribuídos entre substâncias diferentes, como 
se toda matéria fosse boa para que o homem lhe confiasse seus relatos (...). Além 
do que, sob suas formas quase infinitas, a narrativa está presente em todos os 
tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades; (...) internacional, trans-
histórica, transcultural, a narrativa está aí, como a vida. 

 

Assim, pensar a série de fatos, organizados em enredo é pensar as personagens 

que vivem estes fatos, nos problemas em que se enredam, na linha de seu destino. Quem é 

capaz de negar que já se surpreendeu chorando diante da morte de uma personagem. Não 

há distanciamento leitor-texto que possa refrear a emoção sentida, por exemplo, quando 

nos defrontamos com Reinaldo-Diadorim morto. E não se trata de uma emoção superficial, 

provocada apenas pelo dado da surpresa: a releitura do romance não impede que a emoção 

seja revivida.  

 

Mas como isso acontece se diante do leitor há apenas papel pintado de tinta? De 

que matéria se reveste esses seres ficcionais, esses edifícios de palavras que, por obra e 

graça da vida ficcional, espelham a vida e fingem tão completamente a ponto de conquistar 

a imortalidade? Segundo Cândido (2002, p.55): 

 

A personagem é um ser fictício, – expressão que soa como paradoxo. De fato, como 
pode uma ficção ser? Como pode existir o que não existe? No entanto, a criação 
literária repousa sobre este paradoxo e o problema da verossimilhança no romance 
depende desta possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação 
da fantasia, comunica a impressão da mais lídima verdade existencial. Podemos 
dizer, portanto, que o romance se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de 
relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, que a 
concretização deste. 

 

Por esta razão, ao tomar Riobaldo e Diadorim como elementos a partir dos quais 

se pensa as configurações de Eros na sociedade ocidental, obtém-se no dizer de Weber 

(2006a) um tipo ideal que permite compreender a sociedade a partir de seus elementos 

constitutivos e da valorização dos aspectos concretos e históricos.  
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Assegura Cândido (2002, p.79-80): 

 
A composição estabelecida atua como uma espécie de destino, que determina e 
sobrevoa, na sua totalidade, a vida de um ser; os contextos adequados asseguram 
o traçado convincente da personagem, enquanto os nexos frouxos a 
comprometerem, reduzindo-a à inexpressividade dos fragmentos. (...) Cada traço 
adquire sentido em função de outro, de tal modo que a verossimilhança, o 
sentimento da realidade, depende, sob este aspecto, da unificação do fragmentário 
pela organização do contexto. Esta organização é o elemento decisivo da verdade 
dos seres fictícios, o princípio que lhes infunde vida, calor e os faz parecer mais 
coesos, mais apreensíveis e atuantes do que os próprios seres vivos. 

 

A ficção é um lugar ontológico privilegiado: espaço onde o homem pode viver e 

contemplar, através das personagens, a plenitude de sua condição, tornando-se 

transparente a si mesmo. Destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e vive a sua condição 

fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo 

e de objetivar a sua própria situação. Isso faz com que ele compreenda não só a evolução 

objetiva, mas também o sentido de suas ações no seio da sociedade.                     
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SEGUNDA ESTAÇÃO 

 

O MENINO DE LÁ: 
ROSA, O ALQUIMISTA DO VERBO EXPLICITADO 
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2.1 A VIDA DE UM ENCANTADO 
 

 
 
Às vezes, quase acredito que eu mesmo, João, seja um 
conto contado por mim. 

 
                                                              

 

Adentrar as veredas rosianas é deparar-se com seres que se tornaram vivos 

graças à magia e ao poder das palavras de João Guimarães Rosa, bem como de seu desejo de 

compreender o mundo e o ser humano. Riobaldo, Diadorim, Miguilim, Dito, Nhinhinha, 

Nosso Pai, Sorôco, Brejerinha, Mula, Marmela, Augusto Esteves e tantos outros; gente por 

vezes miúda, metida no sertão, mas que se reveste de extraordinária luminosidade e 

quentura no verbo e na sensibilidade de seu criador que ficou encantado, uma vez que para 

Rosa (1967), “as pessoas não morrem, ficam encantadas”, pois “o mundo é mágico”. 

 

É neste mundo mágico que, a 27 de junho de 1908, na pequena Cordisburgo em 

Minas Gerais, nascia João Guimarães Rosa; numa casinha de onde se via a pequena estação 

ferroviária da cidade. Talvez daí a origem do olhar de chegar e partir, da inquietação de 

quem advinha o mundo grande e pequeno.  Como assegura Oliveira (2007, p.35), “pequeno 

por enquanto; grande nas possibilidades de estar”.  Afirma Rosa (1967): 

 

Cordisburgo era pequenina terra sertaneja, trás montanhas, no meio de Minas 
Gerais. Só quase lugar, mas tão de repente bonito: lá se desencerra a Gruta do 
Maquiné, mil maravilha, a das Fadas; e o próprio campo, com vaqueiros cochos de 
sal ao gado bravo, entre gentis morros ou sob os demais de estrelas, falava-se 
antes: “os pastos da Vista Alegre". Santo, um "Padre Mestre", o Padre João de 
Santo Antônio, que recorria atarefado a região como missionário voluntário, além 
de trazer ao raro povo das grotas toda sorte de assistência e ajuda, esbarrou ali, 
para realumbrar-se e conceber o que tenha talvez sido seu único gesto 
desengajado, gratuito. Tomando da inspiração da paisagem a loci opportunitas, 
declarou-se a erguer ao Sagrado Coração de Jesus um templo naquele mistério 
geográfico. Fê-lo e fez-se o arraial, a que o fundador chamou "O Burgo do 
Coração". Só quase coração – pois onde chuva e sol e o claro do ar e o enquadro 
cedo revelam ser o espaço do mundo primeiro que tudo aberto ao supra-
ordenado: influem, quando menos, uma noção mágica do universo. 
 
 

É em Cordisburgo que Rosa aprende as primeiras letras com o professor 

Candinho e Francês com o religioso Frei Esteves.  Aluno brilhante, aos seis anos, já havia lido 
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o primeiro livro nesse idioma. Posteriormente, muda-se para Belo Horizonte, matricula-se no 

Colégio Arnaldo, de padres alemães e, imediatamente, inicia o estudo  do alemão e torna-se 

um assíduo freqüentador da biblioteca, um colecionador de insetos e borboletas, além de 

um estudioso, por conta própria, de Línguas e de História Natural. Ainda estudante estréia 

como escritor ao escrever quatro contos – Caçador de camurças, Chronos Kai Anagke8, O 

mistério de Highmore Hall e Makiné – para um concurso promovido pela revista Cruzeiro. 

Todos os contos foram premiados e publicados com ilustrações em 1929-1930.   

 

Em 27 de junho de 1930, ao completar 22 anos, casa-se com Lígia Cabral Penna, 

então com apenas 16 anos, que lhe dá duas filhas: Vilma e Agnes. Dura pouco seu  primeiro 

casamento, desfazendo-se uns poucos anos depois. Cursou Medicina, formando-se em 1930. 

Vai exercer a profissão em Itaguara, pequena cidade que pertencia ao município de Itaúna 

(MG), onde permanece cerca de dois anos.  

 

Relaciona-se com a comunidade, até mesmo com raizeiros e receitadores, 

reconhecendo sua importância no atendimento aos pobres e marginalizados, a ponto de se 

tornar grande amigo de um deles, de nome Manoel Rodrigues de Carvalho, mais conhecido 

por "seu Nequinha", que morava num grotão enfurnado entre morros, num lugar conhecido 

por Sarandi. Espírita, "Seu Nequinha" parece ter sido o inspirador da figura do Compadre 

meu Quelemém, espécie de oráculo sertanejo, personagem de Grande Sertão: Veredas. 

 

Em 1932, durante a Revolução Constitucionalista trabalha como voluntário na 

Força Pública. Posteriormente, efetiva-se,  por concurso. Em 1933, vai para Barbacena na 

qualidade de Oficial Médico do 9º Batalhão de Infantaria.  

 

Segundo depoimento de Mário Palmério, em seu discurso de posse na Academia 

Brasileira de Letras, o quartel pouco exigia de Guimarães Rosa – "quase que somente a 

revista médica rotineira, sem mais as dificultosas viagens a cavalo que eram o pão nosso da 

clínica em Itaguara, e solenidade ou outra, em dia cívico, quando o escolhiam para orador da 

corporação". Assim, sobrava-lhe tempo para dedicar-se com maior afinco ao estudo de 

                                                             
8
Título grego que significa “Tempo e destino”.  
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idiomas estrangeiros; ademais, no convívio com velhos milicianos e nas demoradas 

pesquisas que fazia nos arquivos do quartel, o escritor teria obtido valiosas informações 

sobre o jaguncismo barranqueiro que até por volta de 1930 existiu na região do Rio São 

Francisco. Poliglota, conforme declarou  Santos (2006, p.05) certo dia a uma prima que fora 

entrevistá-lo: 

Falo: português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco 
de russo; leio: sueco, holandês, latim e grego (mas com o dicionário agarrado); 
entendo alguns dialetos alemães; estudei a gramática: do húngaro, do árabe, do 
sânscrito, do lituânio, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do 
finlandês, do dinamarquês; bisbilhotei um pouco a respeito de outras. Mas tudo 
mal. E acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito à 
compreensão mais profunda do idioma nacional. Principalmente, porém, 
estudando-se por divertimento, gosto e distração. 

  

Encantava a todos com sua cultura, erudição e, particularmente, com esse 

notável conhecimento de línguas estrangeiras. Habilidades que o levou,  por incentivo de 

uma amigo, a prestar concurso para o Itamaraty a fim de seguir carreira diplomática. O 

então oficial médico do nono Batalhão de Infantaria, após alguns preparativos, seguiu para o 

Rio de Janeiro onde prestou concurso para o Ministério do Exterior, obtendo o segundo 

lugar. Já era evidente, nesta ocasião, seu desencanto pelo exercício da medicina, conforme 

ele próprio confidenciou a seu colega Dr. Pedro Moreira Barbosa, em carta de 20 de março 

de 1934 (COUTINHO, 1983, p.18). 

 
Não nasci para isso, penso. Não é esta, digo como dizia Don Juan, sempre 'après 
avoir couché avec...’ Primeiramente, repugna-me qualquer trabalho material só 
posso agir satisfeito no terreno das teorias, dos textos, do raciocínio puro, dos 
subjetivismos. Sou um jogador de xadrez nunca pude, por exemplo, com o bilhar ou 
com o futebol. 

          

Ainda na década de 1930, participou de dois concursos literários. O primeiro em 

1936, no qual a coletânia de poemas Magma9 recebe o prêmio de poesia da Academia 

Brasileira de Letras. Em 1937, sob o pseudônimo de Viator, concorre ao prêmio Humberto 

de Campos, com um volume intitulado Contos que mais tarde em 1945 após uma revisão do 

autor, se transformaria em Sagarana, obra que lhe rendeu vários prêmios e o 

reconhecimento como um dos mais importantes livros surgidos no Brasil contemporâneo.   

 

                                                             
9
 Que somente será publicado em 1997. 
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Santos (2006, p.07) afirma que: 

 
Os contos de Sagarana apresentam a paisagem mineira em toda a sua beleza 
selvagem, a vida das fazendas, dos vaqueiros e criadores de gado, mundo que Rosa 
habitara em sua infância e adolescência. Neste livro, o autor já transpõe a 
linguagem rica e pitoresca do povo, registra regionalismos, muitos deles jamais 
escritos na literatura brasileira. 

 

Em 1938, Guimarães Rosa é nomeado Cônsul Adjunto em Hamburgo, e segue 

para a Europa; lá fica conhecendo Aracy Moebius de Carvalho, que viria a ser sua segunda 

mulher. Durante a guerra, por várias vezes escapou da morte; ao voltar para casa, uma 

noite, só encontrou escombros. A superstição e o misticismo acompanhariam o escritor por 

toda a vida. Ele acreditava na força da lua, respeitava curandeiros, feiticeiros, a umbanda, a 

quimbanda e o kardecismo. Dizia que pessoas, casas e cidades possuíam fluidos positivos e 

negativos, que influíam nas emoções, nos sentimentos e na saúde de seres humanos e 

animais.  

 

Embora consciente dos perigos que enfrentava, protegeu e facilitou a fuga de 

judeus perseguidos pelo Nazismo; nessa empresa, contou com a ajuda da mulher, D. Aracy. 

Em reconhecimento a essa atitude, o diplomata e sua mulher foram homenageados em 

Israel, em abril de 1985, com a mais alta distinção que os judeus prestam a estrangeiros: o 

nome do casal foi dado a um bosque que fica ao longo das encostas que dão acesso a 

Jerusalém. Foi a forma encontrada pelo governo israelense para expressar sua gratidão 

àqueles que se arriscaram para salvar judeus perseguidos pelo Nazismo por ocasião da 2ª 

Guerra Mundial. Segundo D. Aracy (SANTOS, 2006, p.10), que compareceu a Israel por 

ocasião da homenagem, seu marido sempre se absteve de comentar o assunto já que tinha 

muito pudor de falar de si mesmo. Apenas dizia: "Se eu não lhes der o visto, vão acabar 

morrendo; e aí vou ter um peso em minha consciência." 

 

Em 1942, quando o Brasil rompe com a Alemanha, Guimarães Rosa é internado 

em Baden-Baden, juntamente com outros compatriotas, entre os quais se encontrava o 

pintor pernambucano Cícero Dias. Ficam retidos durante quatro meses e são libertados em 

troca de diplomatas alemães. Como diplomata ainda exerceu atividades na Colômbia, na 

França e no Rio de Janeiro.  
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 Em 1952, faz uma viagem de nove dias a cavalo pelo Sertão de Minas Gerais, 

participando de um grupo que conduzia uma boiada.  O resultado é uma reportagem 

poética: Com o vaqueiro Mariano. Segundo depoimento do próprio Manuel Narde  (SANTOS, 

2006, 15), vulgo Manuelzão, falecido em 5 de maio de 1997, protagonista da novela “Uma 

estória de amor”, incluída no volume Manuelzão e Miguilim, durante os dias que passou no 

sertão, Guimarães Rosa pedia notícia de tudo e tudo anotava "ele perguntava mais que 

padre" –, tendo consumido "mais de 50 cadernos de espiral, daqueles grandes", com 

anotações sobre a flora, a fauna e a gente sertaneja usos, costumes, crenças, linguagem, 

superstições, versos, anedotas, canções, casos, estórias. Essa experiência marcaria 

fortemente sua obra. A partir de 1953, fixa-se definitivamente no Brasil.  

 

Afirma Rosa, “eu ando meio febril, repleto, com um enxame de personagens a 

pedirem pouso em papel. É coisa dura e já me assusta, antes de pôr o pé no caminho 

penoso, que já conheço”. Em 1956, no mês de janeiro, reaparece no mercado editorial com 

as novelas Corpo de Baile10, onde continua a experiência iniciada em Sagarana.  As novelas 

que o compõem formam um sofisticado conjunto de logogrifos, em que a charada é alçada à 

condição de revelação poética ou experimento metafísico.  

 

Na abertura do livro, intitulada Campo Geral, Guimarães Rosa se detém na 

investigação da intimidade de uma família isolada no sertão, destacando-se a figura do 

menino Miguelim e o seu desajuste em relação ao grupo familiar. Campo Geral surge como 

uma fábula do despertar do autoconhecimento e da apreensão do mundo exterior; e o 

conjunto das novelas surge como passeio cósmico pela geografia rosiana, que retoma a idéia 

básica de toda a obra do escritor: o universo está no sertão, e os homens são influenciados 

pelos astros.  A partir de o Corpo de Baile, a obra de Rosa - autor reconhecido como o 

criador de uma das vertentes da moderna linha de ficção do regionalismo brasileiro - 

adquire dimensões universalistas, cuja cristalização artística é atingida em Grande Sertão: 

Veredas, lançado em maio de 1956. O terceiro livro de Guimarães Rosa, uma narrativa épica 

que focaliza numa nova dimensão, o ambiente e a gente rude do sertão mineiro. Grande 

                                                             
10

 Em 1964, na 3ª Edição, essa obra se desdobrou em três volumes: Manuelzão e Miguilim; No Urubuquaquá no 

Pinhém e Noites do Sertão. 
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Sertão: Veredas reflete um autor de extraordinária capacidade de transmissão do seu 

mundo, e foi resultado de um período de dois anos de gestação e parto.  

 

A história do amor proibido de Riobaldo, o narrador, por Diadorim é o centro da 

narrativa. Para Renard Perez (1968), autor de um ensaio sobre Guimarães Rosa, em Grande 

Sertão: Veredas, além da técnica e da linguagem surpreendentes, deve-se destacar o poder 

de criação do romancista, e sua aguda análise dos conflitos psicológicos presentes na 

história. 

 

O lançamento de Grande Sertão: Veredas causa grande impacto no cenário 

literário brasileiro. O livro é traduzido para diversas línguas e seu sucesso deve-se, 

sobretudo, às inovações formais. Crítica e público dividem-se entre louvores apaixonados e 

ataques ferozes. Torna-se um sucesso comercial, além de receber três prêmios nacionais: o 

Machado de Assis, do Instituto Nacional do Livro; o Carmen Dolores Barbosa, de São Paulo; e 

o Paula Brito, do Rio de Janeiro. A publicação faz com que Guimarães Rosa seja considerado 

uma figura singular no panorama da literatura moderna Ele juntamente com Clarice 

Lispector constituem os melhores romancistas da nova literatura brasileira. 

 

Ainda que não publicasse nada até 1962, o interesse e o respeito pela obra 

rosiana só aumentavam, em relação à crítica e ao público. Unanimidade, o escritor recebe, 

em 1961, o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras, pelo 

conjunto da obra. Ele começa a obter reconhecimento no exterior. Em 1958, no começo de 

junho, Guimarães Rosa (COUTINHO, 1983, p.20) viaja para Brasília, e escreve para os pais: 

 
Em começo de junho estive em Brasília, pela segunda vez lá passei uns dias. O clima 
da nova capital é simplesmente delicioso, tanto no inverno quanto no verão. E os 
trabalhos de construção se adiantam num ritmo e entusiasmo inacreditáveis: 
parece coisa de russos ou de norte-americanos [...]. Mas eu acordava cada manhã 
para assistir ao nascer do sol e ver um enorme tucano colorido, belíssimo, que 
vinha, pelo relógio, às 6 hs 15’, comer frutinhas, na copa da alta árvore pegada à 
casa, uma tucaneira’, como por lá dizem. As chegadas e saídas desse tucano foram 
uma das cenas mais bonitas e inesquecíveis de minha vida. 

 

A partir de 1958, o autor começa a apresentar problemas de saúde e estes 

seriam, na verdade, o prenúncio do fim próximo, tanto mais quanto, além da hipertensão 

arterial, o paciente reunia outros fatores de risco cardiovascular como excesso de peso, vida 
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sedentária e, particularmente, o tabagismo. Era um tabagista contumaz e embora afirme ter 

abandonado o hábito, chega mesmo a admitir, explicitamente, sua dependência da nicotina 

(SANTOS, 2006, p.11-12): 

 
Também estive mesmo doente, com apertos de alergia nas vias respiratórias; daí, 
tive de deixar de fumar (coisa tenebrosa!) e, até hoje (cabo de 34 dias!), a falta de 
fumar me bota vazio, vago, incapaz de escrever cartas, só no inerte letargo árido 
dessas fases de desintoxicação. Oh coisa feroz. Enfim, hoje, por causa do Natal 
chegando e de mais mil-e-tantos motivos, aqui estou eu, heróico e pujante, 
desafiando a fome-e-sede tabágica das pobrezinhas das células cerebrais. Não 
repare. 
 
 

Em 1962, é lançado Primeiras Estórias, livro que reúne vinte e um contos 

pequenos. Nos textos, as pesquisas formais características do autor, uma extrema delicadeza 

e o que a crítica considera "atordoante poesia". Em maio de 1963, Guimarães Rosa 

candidata-se pela segunda vez à Academia Brasileira de Letras (a primeira fora em 1957, 

quando obtivera apenas 10 votos), na vaga deixada por João Neves da Fontoura. A eleição 

dá-se a 8 de agosto e desta vez é eleito por unanimidade. Mas não é marcada a data da 

posse, adiada sine die. 

 

Em 1967, publica seu último livro, também uma coletânea de contos, Tutaméia. 

Nova efervescência no meio literário, novo êxito de público. Tutaméia, obra aparentemente 

hermética, divide a crítica. Uns vêem o livro como "a bomba atômica da literatura 

brasileira"; outros consideram que em suas páginas encontra-se a "chave estilística da obra 

de Guimarães Rosa, um resumo didático de sua criação". 

 

Finalmente em novembro de 1967, o autor decidiu, depois de quatro anos de 

adiamento, assumir a cadeira n. 02 da Academia Brasileira de Letras. Os quatro anos de 

adiamento eram reflexo do medo que sentia da emoção que o momento lhe causaria. Ainda 

que risse do pressentimento, afirmou no discurso de posse: "a gente morre é para provar 

que viveu." O escritor faz seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras com a voz 

embargada.  Parece pressentir que algo de mal lhe aconteceria.  

 

Com efeito, três dias após a posse, em 19 de novembro de 1967, ele morreria 

subitamente em seu apartamento em Copacabana. No mesmo ano em que seria indicado 
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para o prêmio Nobel de Literatura por iniciativa dos seus editores alemães, franceses e 

italianos. A obra do brasileiro havia alcançado esferas talvez até hoje desconhecidas.  

 

Quando desencantou aos 59 anos, tinha se dedicado à medicina, à diplomacia, e, 

fundamentalmente às suas crenças, descritas em sua obra literária, cujos experimentos 

lingüísticos e técnica renovaram o romance brasileiro, concedendo-lhe caminhos até então 

inéditos.  Assegura Rosa (COUTINHO, 1983, p.25), 

 
Chegamos novamente a um ponto em que o homem e sua biografia resultam em 
algo completamente novo. Sim, fui médico, rebelde, soldado. Foram etapas 
importantes de minha vida, e, a rigor, esta sucessão constitui um paradoxo. Como 
médico, conheci o valor do sofrimento; como rebelde, o valor da consciência; como 
soldado, o valor da proximidade da morte. 

 

Por isso, sua obra consegue descortinar o mais recôndito da alma humana, 

ultrapassa fronteiras, tempo e espaço. O sertão torna-se o mundo, povoado apenas por 

“homens humanos”. 

 

   

2.2 AS VIAS DE CONHECIMENTO: A METAFÍSICA ROSIANA 
 

 

 

A obra de Guimarães Rosa todo dia amanhece plena de possibilidades 

interpretativas. Para penetrá-la é necessário aprender o idioma, dispor-se a ter um olhar 

vasto até a náusea, pensar o mundo; sobretudo pensar a si mesmo, sem reservas. Ter um 

tanto de religiosidade, especialmente no sentido de religar com a substância suprema que 

deu vida ao Universo. Para isso é preciso atravessar o sertão que como se sabe está em toda 

parte. 

 

Dono de um profundo conhecimento filosófico que abrangia desde a filosofia 

grega ao Existencialismo e de um vasto saber sobre psicologia e religiões do Oriente ao 

Ocidente, Guimarães Rosa concebe a elevação espiritual ou moral a um estado puro como 

instrumento de compreensão do homem e do universo. Daí a importância da metafísica na 

estruturação dos seus mundos.  
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Como ele assinala em carta de 25 de novembro de 1963 a Edoardo Bizzarri 

(ROSA, 2003, p. 90-91): 

 
Sou profundamente, essencialmente religioso, ainda que fora do rótulo estricto e 
das fileiras de qualquer confissão ou seita; antes talvez, como o Riobaldo do 
“G.S:V”, pertença eu a todas. E especulativo, demais. Daí todas as minhas, 
constantes, preocupações religiosas, metafísicas embeberem os meus livros. Talvez 
meio-existencialista-cristão (alguns me classificam assim), meio neo-platônico 
(outros me carimbam disso), e sempre impregnado de hinduísmo (conforme 
terceiros). Os livros são como eu. [...] Ora, você já notou, decerto, que, como eu, os 
meus livros, em essência, são “anti-intelectuais” – defendem o altíssimo primado 
da intuição, da revelação, da inspiração sobre o bruxolear presunçoso da 
inteligência reflexiva, da razão, a megera cartesiana. Quero ficar com o Tao, com o 
Vedas e Upanixades, com os Evangelistas e São Paulo, com Platão, com Plotino, 
com Bergson, com Berdiaelf – com Cristo, principalmente. Por isto mesmo, como 
apreço de essência e acentuação, assim gostaria de considerá-los: a) cenário e 
realidade sertaneja: 1 ponto; b) enredo: 2 pontos; c) poesia: 3 pontos; d) valor 
metafísico-religioso: 4 pontos. Naturalmente, isso é subjetivo, traduz só a 
apreciação do autor, e do que o autor gostaria, hoje, que o livro fosse.                

 

Nesta perspectiva, o sertanejo, para Guimarães Rosa, em seu espaço vive uma 

crise existencial ou uma sucessão delas que o conduz a rever o seu ser e o seu estar no 

mundo; ao mesmo tempo um impasse com o Universo concreto, àquilo que lhe é externo. 

Prisioneiro desse processo, as personagens rosianas fazem um questionamento profundo e 

constante do sentido das coisas, da validade de certos esforços, da legitimidade das normas 

sociais e daquilo que é correntemente aceito como verdadeiro. 

 

Esse movimento quase invariavelmente conduz as personagens a uma ascese, a 

epifanias; elas sofrem um conflito, descem aos infernos de si mesmas, para emergirem 

renovadas, melhores, mais fortes, mais sábias, mais iluminadas. O final último é a alegria, 

termo abundantemente usado pelo autor, sempre simbolizando a aceitação da condição de 

ser humano, com tudo que este sentimento implica como uma parte essencial do cosmo. 

Para Rosa (1967, p.11), “alegremo-nos, suspensas ingentes lâmpadas. E: sobe a luz sobre o 

justo e dá-se ao teso coração alegria! (...) As pessoas não morrem, ficam encantadas”. Por 

esta razão, Oliveira (2007, p. 392) afirma que “a alegria, em Guimarães Rosa é a elevação 

espiritual e/ou moral em estado puro. Uma elevação inquestionável, um passo certo rumo 
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ao mundo das formas perfeitas de que falava Platão11”, ao infinito Uno de Plotino12.  Diz 

Rosa (1967, p.10) 

Descobrisse, como Plotino, que “a ação é um enfraquecimento da contemplação”; 
e assim Camus, que “viver é o contrário de amar”. Não que a fé seja inimiga da 
vida. Mas, o que o homem é, antes de tudo, é a soma das vezes que ele pôde 
dominar, em si mesmo, a natureza. Sobre o incompleto feitio que a existência lhe 
impôs, a forma que ele tentou dar ao próprio e dorido rascunho.   

 

Nessa condição, a alma é eterna, tem uma espécie de memória residual do 

mundo das idéias e inconscientemente busca voltar a ele, retomando os referenciais 

verdadeiros. Essa ascese, na maioria das vezes, é movida pela dor, pelo conflito. Algo rompe 

a planura do quotidiano, arremessando a personagem numa crise que a conduz a um 

confronto consigo mesma e a um redimensionamento das suas perspectivas.             

 

 

2.3 O ALQUIMISTA DO VERBO EXPLICITADO 
 

 

A metafísica rosiana além de ser o elemento central que norteia a construção de 

seus mundos, também influencia sua concepção de linguagem, instrumento através do qual 

estes mundos materializam-se, ganham vida, como se pode observar em uma declaração de 

Guimarães Rosa dada, em entrevista, ao crítico alemão Gunther Lorenz (COUTINHO, 1983, 

p.80 e 83): 

                                                             
11 O sistema metafísico de Platão centraliza-se e culmina no mundo divino das idéias; e estas contrapõe-se à 
matéria obscura e incriada. Entre as idéias e a matéria estão o Demiurgo e as almas. O divino platônico é 
representado pelo mundo das idéias e especialmente pela idéia do Bem, que está no vértice. A existência desse 
mundo ideal seria provada pela necessidade de estabelecer uma base ontológica, um objeto adequado ao 
conhecimento conceptual. Esse conhecimento, aliás, se impõe ao lado e acima do conhecimento sensível, para 
poder explicar verdadeiramente o conhecimento humano na sua efetiva realidade. E, em geral, o mundo ideal 
é provado pela necessidade de justificar os valores, o dever ser, de que este nosso mundo imperfeito participa 
e a que aspira. 

12
 O pensamento de Plotino foi, em síntese, uma reelaboração do idealismo de Platão, com notável influência 

das concepções cosmogônicas de Aristóteles. Seu propósito fundamental era estabelecer a relação entre o 
princípio espiritual da realidade, o Uno, e as coisas engendradas por ele. Segundo o sistema de Plotino, o Uno, 
incognoscível e transcendente a qualquer definição, seria a origem de tudo o que existe, por meio de uma 
sucessão de emanações. A primeira delas é o Nous -- o intelecto ou princípio ordenador -- e a segunda o 
Espírito ou Alma do Mundo, da qual participam as almas individuais aprisionadas na matéria, ordem inferior da 
realidade. A função primordial da filosofia seria elevar a alma, por meio do entendimento, em direção ao 
divino, processo do qual decorreria, em última instância, a fusão mística com o Uno. A matéria pura é o mal e o 
Uno identifica-se ao bem. 
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Considero a língua como meu elemento metafísico, o que sem dúvida tem suas 
conseqüências [...]. Temos de partir do fato de que nosso português brasileiro é 
uma língua mais rica, inclusive metafisicamente, que o português falado na Europa. 
E além de tudo tem a vantagem de que seu desenvolvimento ainda não se deteve; 

ainda não está saturado. Ainda é uma língua jineits von gut und bõsel
13

.      

[...] 
Meu lema é: a linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma o 
espelho de sua personalidade não vive; e como a vida é uma corrente contínua, a 
linguagem deve evoluir constantemente. Isto significa que como escritor devo me 
prestar contas de cada palavra e considerar cada palavra o tempo necessário até 
ela ser novamente vida. O idioma é a única porta para o infinito, mas infelizmente 
está oculto sob montanhas de cinzas. 

 

A escrita para Rosa é dinâmica como a vida ao mesmo tempo em que a alimenta 

e é alimentada por ela. Por isso, o ato de escrever possui para Rosa o mesmo sentido do 

trabalho do alquimista em sua eterna busca em reintegrar o indivíduo à unidade primordial. 

O alquimista do verbo, extrator da quintessência lingüística, exprime sua necessidade de 

uma ferramenta depurada, pedra filosofal das palavras que o escritor pode elaborar a partir 

de sua matéria-prima: a língua brasileira. Continua Rosa (COUTINHO, 1983, p.62), 

 

O bom seria reunir depressa tudo, todas as palavras – do português do sertão, dos 
tupis, dos clássicos, galicismos, gírias, termos novos arrancados dos desvãos do 
latim, tecnicismos, cinemismos, neologismos premiados em concursos – e depois 
confiar a uma comissão de artistas a alta tarefa de selecionar as necessárias, as 
boas para a elaboração de uma nova língua, que seria simples, formosa, exata em 
força e sutileza. É preciso uma montanha de minério para poder-se extrair gramas 
de metal raro.     

 

Por esta razão há uma intensa exploração da linguagem e de suas possibilidades 

de uso. Como dizer é tão importante quanto o que dizer e nesta perspectiva a linguagem 

emerge como instrumento através do qual se vivifica a travessia interior de cada indivíduo 

rumo a compreensão de si e do mundo e conseqüentemente da busca pelo sentido da vida. 

Se a meta é fundir EU e Natureza rumo ao Uno primordial, a linguagem é esta fonte 

mediadora que, lapidada, será capaz de expressar o mais recôndito da alma humana. Por 

isso, afirma Rosa (COUTINHO, 1983, p. 85), “escrever é um processo químico. O escritor deve 

ser um alquimista. Naturalmente pode explodir no ar. A alquimia do escrever precisa de 

sangue, de coração”. Linguagem é vida; autor e escrita também devem ser um só.  

 

                                                             
13

 Além do Bem e do Mal, referência à obra de Nietzsche. 
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Partindo destes pressupostos, Guimarães Rosa estabelece seu método que 

implica, segundo suas próprias palavras (COUTINHO, 1983, p.81), 

 

Na utilização de cada palavra como se ela tivesse acabado de nascer, para limpá-la 
das impurezas do cotidiano e reduzi-la a seu sentido original. Por isso, e este é, o 
meu segundo elemento, eu incluo em minha dicção certas particularidades 
dialéticas de minha região, que são linguagem literária e ainda tem sua marca 
original, não estão desgastadas e quase sempre são de grande sabedoria 
lingüística. Além disso, como autor do século XX, devo-me ocupar do idioma 
formado sob influência das ciências modernas e que representa uma espécie de 
dialeto. E também está a minha disposição esse magnífico idioma, já quase 
esquecido, dos sábios e poetas daquela época dos escolásticos da Idade Média. 

 

Para Utéza (1994), esta citação evidencia o processo alquímico inicial da pesquisa 

da matéria-prima, que se dá em duas direções: a dos dialetos modernos do século XX de um 

lado, e, de outro, os filões originais sempre disponíveis sob a forma viva dos regionalismos 

de Minas Gerais, ou sob a forma do mais antigo português medieval – dos sábios e poetas, 

depositários do conhecimento alquímico.  

 

Isso se materializará na obra de Guimarães Rosa através da incorporação de 

expressões e ditos populares do sertanejo; do emprego de neologismos, construídos pelos 

processos de composição, aglutinação, derivação ou a adaptação de vocábulos estrangeiros: 

“nonada” (não + nada), “desfalam”, “capisque” (entendi, compreendi, oriundo do italiano 

capire); bem como pela atribuição de novos sentidos às palavras usuais por meio da 

contextualização, do emprego de diminutivos e das rupturas sintáticas. Estes pressupostos 

privilegiam um método que se propõe remontar às origens, a uma língua-mãe, segundo 

Utéza (1994, p.40), “suscetível de reviver, uma vez desembaraçada – solve – da ganga 

impura acumulada pelo uso, numa síntese nova – coagula – que resultará na língua do 

futuro”. Em outras palavras, nasce a pedra filosofal da língua. Afirma Rosa (COUTINHO, 

1983, p. 81-82): 

Quero escrever livros que depois de amanhã não deixem de ser legíveis [...]. Seja 
como for, tenho de compor isto, eu diria “compensar”, e assim nasce meu idioma 
que, quero deixar bem claro, está fundido com elementos que não são da minha 
propriedade particular, que são acessíveis igualmente para todos os outros. 

 

Convém destacar ainda que para Rosa as frases em seu idioma não são apenas 

linhas, são complexos de signos verbais que se vão expandindo e desdobrando, opondo e 



69 

 

relacionando, cada vez mais lastreados de som-significante. Por esta razão, é importante 

alcançar a adequação do som ao sentido. Garante Rosa (COUTINHO, 1983, p. 41),”Sou 

precisamente um escritor que cultiva a idéia antiga, porém sempre moderna, de que o som 

e o sentido de uma palavra pertencem um ao outro. Vão juntos. A música da língua deve 

expressar o que a lógica da língua obriga a crer”. 

 

A linguagem humana é pensamento-som, elementos que se apresentam 

reunidos e articulados na palavra. Ao explorá-la Rosa também tenta extrair a energia afetiva 

que acompanha e transpassa musicalmente os mundos construídos e que encontra modos 

peculiares de aparecer nas passagens de cor e de timbre, na intensidade do gesto, na 

entonação da voz, no andamento da frase. A linguagem se vale de uma tática toda sua para 

recortar, transpor e socializar as percepções e os sentimentos que o indivíduo é capaz de 

experimentar. Segundo Bosi (2000, p.30) 

 
O modo encadeado de dizer a experiência renunciou, por certo, aquela fixidez, 
àquela simultaneidade, àquela forma-dada-imediatamente de modo figural de 
concebê-la. A frase desdobra-se e rejunta-se, cadeia que é antes e depois, de ainda 
e já não mais. Existe no tempo, no tempo subsiste. Para o emissor que a profere, 
para o receptor que a ouve, sílaba após sílaba. A oração não se dá toda; de vez: o 
morfema segue o morfema; o sintagma, o sintagma. E entre a cadeia das frases e a 
cadeia dos eventos, vai-se urdindo a teia dos significados, a realidade paciente do 
conceito. 

 

A expressão social do pensamento depende da possibilidade do discurso. Não se 

pode ignorar nem baratear esse árduo e longo intinerário em direção ao ato simbolizador 

que o homem tem percorrido desde que lhe foi dado significar mediante a articulação 

sonora. Afirma Rosa (DANIEL, 1968, p.172) em carta de fevereiro de 1965 a Harriet de Onis, 

sua tradutora inglesa: 

 

Nos meus livros [...] tem importância, pelo menos igual ao sentido da estória, se é 
que não muito mais: a poética ou poeticidade da forma, tanto a sensação mágica, 
visual das palavras, quanto a eficácia sonora delas; e mais as alterações viventes do 
ritmo, a música subjacente, as fórmulas-esqueletos das frases – transmitindo ao 
subconsciente vibrações emotivas subtis. Tudo em três planos (como os 
ensinamentos das antigas religiões orientais): 1. The underlying charm 
(enchantment); 2. The level-lying common meaning; 3. The « overlying » idea 
(metaphysic). 
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Por esta razão, Rosa tem uma linguagem profundamente poética, valendo-se de 

técnicas e recursos formais próprios da poesia, tais como aliteração, gradação, reiteração, 

rimas, bem como a estrutura rítmica obtida pela métrica. Como se pode observar “[...] a 

salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho” 14. Se houver um corte no meio deste 

enunciado, obtêm-se dois versos de oito sílabas, sendo que as tônicas incidem sobre a 2ª, 5ª 

e 8ª sílabas: 

 

1       2      3      4     5      6        7     8 
A  / sal / vo / de / bi / cho / me / xer 
 

 1      2     3     4      5       6      7     8 
Ea / se / co / de / chu / va /eor / va / lho  
 

Êmulo dos filósofos medievais que, trabalham em seu atanor o magma caótico 

fornecido pelo meio natural, tinham em vista sua própria metamorfose, o alquimista do 

verbo se quer artesão da transmutação de si e dos outros, quando pretende recompor o 

outro primordial da linguagem a partir dos desejos informes das palavras usadas. E Rosa 

pode-se comparar aos mestres que desenvolveram na sua própria língua a busca do ponto 

alfa-ômega do sertão onde todas as contradições se resolvem, onde não há interior nem 

exterior, nem Oriente nem Ocidente porque o Sertão é o mundo.  

    

O leitor que observa a evolução da arte rosiana nota que sua obra repousa numa 

bem dosada tensão entre o impulso do narrador, a sensibilidade lírica e o pensamento 

reflexivo. A intuição, eleita por Rosa como uma fonte de conhecimento acima do intelecto e 

da reflexão, é um processo complexo que reaviva e ressensibiliza os conteúdos nos quais 

suar arte emerge como pertencente a um mundo de sutis arquiteturas. A arquitetônica, 

assegura Rosenfield (2006, p.43), “é nossa única via de acesso à poesia, à beleza, ao 

sentimento. Um truque corrente da recepção artística reside numa espécie de empatia que 

resulta da transposição para sentimentos de nexos intelectuais e de coerências que são da 

ordem do entendimento”.  

 

                                                             
14

 ROSA, Guimarães. Primeiras histórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. 
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Por isso, sua obra se mantém numa permanente ondulação entre realismo 

prosaico e divagação lírica, entre prosa e poema. Em outras palavras, a originalidade de 

Guimarães Rosa, afirma Rosenfield (2006, p.86-87) 

 
Está no hábil amálgama de materiais antigos e modernos com técnicas e estilos até 
então desconhecidos na literatura brasileira. Mencionemos mais alguns dos 
encaixes perfeitos que conferem à sagaz arquitetônica da sua narrativa um charme 
ao mesmo tempo realista e metafísico, religioso e “crítico” que produz uma aura 
inconsciente e sobredetermina nossa compreensão intelectual. 

 

Em sua obra, Rosa imbrica, de modo quase oximorético, dois temas. O primeiro, 

o mundo do sertão, elaborado não só mediante uma pesquisa positiva e flaubertiana – 

documentação in loco, levantamento lexical e idiomático da fala sertaneja, da flora, da 

fauna, dos hábitos, das crenças, dos saberes, enfim de todos os seres que o habitam – mas 

também com base no ensaísmo de seus precursores-antropólogos, em particular Euclides da 

Cunha e Gilberto Freyre. O segundo complexo que contrabalança esse tema refere-se à 

temática lírica e dramaticamente metafísica da aspiração à totalidade e à harmonia. Em toda 

a obra Guimarães Rosa retoma o anseio de anular as contradições da vivência sofrida e de 

ultrapassar o limite do mundo mediante uma consagração que nos projete no universo do 

absoluto.                  

 

A intensa exploração do signo-som pontua a árdua labuta de seus personagens 

dentro da história e do narrador em busca da representação adequada da essência 

atemporal e incondicional; da poiesis que dá forma e medida a um estado de alma 

incomensurável, constituindo, assim, um elo estético entre aquilo que a religiosidade mística 

chamaria de êxtase e o mundo das noções e das coisas cognoscíveis.   

 

Eis a razão por que Rosa procura conciliar em sua linguagem artística dicções 

totalmente heterogêneas: prosa e poesia, o lírico e o discursivo, o romanesco e o ensaístico, 

a comunicação quotidiana e a solenidade religiosa de atos de fala extraordinários que 

remetem a outra realidade. Essas combinações refletem-se na associação de temas 

tradicionais – causos – com técnicas – livre associação, discurso indireto livre – que 

distorcem a sintaxe narrativa dos núcleos dramáticos.  
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Para Rosenfield (2006, p.101), 

 
Rosa restabelece o equilíbrio entre a modernidade e as formas do pensamento 
tradicional, entre o entendimento do povo simples do sertão e dos instruídos, 
entre os místicos e os realistas, entre a ingenuidade e a sutileza intelectual, entre a 
observação científica e o saber metafísico. 

 

A complexidade da metafísica rosiana se deixa camuflar por uma fingida 

simplicidade. Eis a necessidade que obriga Rosa a explorar o sertão em dois registros: um, 

temporal e realista, o outro, atemporal e idealizado.  Quem deseja, como ele, a verdade 

atemporal, o absoluto, precisa, como sujeito finito, abrir mão do eterno e da totalidade. O 

absoluto revela-se somente a quem sabe fingir total despreocupação para com a metafísica, 

pondo em relevo um amor sério pelo momento e lugar em que vive. Essa paixão, não 

patológica, mas intensamente ficcional, fará cintilar os reflexos do além. Por esta razão, 

assegura Rosenfield (2006, p.108): 

 
O metafísico precisa ser “realista” – e “regionalista”, eis por que Rosa se finge de 
“ingênuo” e se torna “simples” como os habitantes do sertão. De fato, não há 
persobagens mais autênticos que os sertanejos e jagunços rosianos. Nenhuma 
palavra é falsa, nenhum gesto artificial. Mesmo assim, sua simplicidade é uma 
aparência artística, sua autenticidade, um artifício, sua magia ingênua, produto de 
uma série de abstrações. 
 
 

O mundo de seus contos e romance é o universo que altera e amplia, aprofunda 

e enaltece a realidade, fazendo ver nos contornos dos objetos concretos e reais o horizonte 

de um além. Por mais que cada cena seja tangível e real a substância palpável é nada mais 

do que o corolário concreto, objetivo, de uma realidade de outra ordem: metafísica e 

ficcional. O que conta nessa nova realidade é tão somente a aspiração de viver para além 

daquilo que é conhecido e cognoscível, para além da experiência empírica. 

 

Seu centro é a universalidade dos vaqueiros que emergem em metáforas como o 

sertão é o homem e do homem que é o sertão.  Como especifica Rosa (1985, p. 143), 

“vaqueiros, o que redirmana-os, soforma de soldados certos ou de scouts sertanejos, na 

universalidade histérica ou na pura expressão humana, é um espírito glória e contreito, uma 

série hombridade maior, um tonus conquistado de existência”.        
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Rosa aposta na magia da narrativa para criar uma ponte entre o mundo realista e 

a outra realidade na qual subsiste o metafísico, o absoluto. Diz Rosa (2003, p. 81),  

 

no sertão, onde, como você está sentindo e vendo, a magia é inseparável de todos 
os aspectos da vida, os valentões costumam às vezes trazer letras, cabalísticas 
escritas, digo, gravadas, no chapéu-de-couro, ou em papeizinhos enfiados no 
respectivo forro; para virtudes várias, proteção perante o destino. 

 

 De fato, seus contos e romance sempre são experimentações com diversos 

modos de observação, com possibilidades heterogêneas, com realidades oriundas de 

diferentes planos e de ópticas que não se conjugam necessariamente na realidade empírica, 

desafiando, assim um olhar banal e suscitando uma visão espiritual. Por isso, Guimarães 

Rosa conserva um elemento importante do antigo romance de formação: as condições 

políticas, sociais e econômicas de uma certa época e de um certo meio são delineadas como 

uma moldura da qual se destaca um novo universo que não é dado e que transcende as 

contingências sociais – o amor, o bem, o mal.  As manifestações fenomenais desses 

princípios atemporais precipitam o narrador, o leitor e certos personagens do enredo numa 

reflexão filosófica sobre o sentido da existência e do ser. Eis por que, segundo Rosenfield 

(2006, p. 111) 

Na obra de Rosa a ardilosa sobreposição de referencias heterogêneas e quase 
opostas da realidade brasileira tem como corolário a sobreposição de dispositivos 
formais, de formas de expressão heterogêneas. As figuras autênticas do sertão 
sofrem imperceptíveis torções, que terminam por aproximá-las de outros 
contextos e culturas, de literaturas e gêneros diversos. A análise da realidade 
brasileira convive, assim, com a narrativa épica; esta absorve a intensidade lírica de 
certos temas românticos, assumindo um caráter híbrido que unifica o prosaico e o 
poético. 

 

Os gêneros parecem interpretar-se, conjugar-se, realçando mutuamente seus 

potenciais expressivos. O olhar analítico fornece o material realista, correlato da experiência 

subjetiva e íntima. Esses elementos referenciais asseguram a sensação de naturalidade, de 

realidade verídica, produzindo o sentimento de que a arte não é mera ficção ou mero 

artifício. A intimidade inominável, a intensidade efêmera de certos estados metafísicos 

adquire concretude palpável em personagens que pertencem tanto a um vago presente 

empírico, quanto de diversas tradições poéticas e narrativas passadas. Por esta razão, Rosa 

pode qualificar suas narrativas como “provérbios” e “fábulas”, como “contos críticos” e até 

mesmo “poemas”.  
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TERCEIRA ESTAÇÃO 

 

 

EROS NA MENTE E NO CORPO: 
O DESEJO E A SEXUALIDADE NO OCIDENTE 
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3.1 A VIA CRUCIS DO CORPO 
 

 

Acordar, dormir, trabalhar, amar, sorrir, ser feliz, em sumo ser humano é estar 

movido por uma força que impulsiona os indivíduos em busca do sentido de sua existência. 

Em outras palavras, somos seres desejantes por excelência. Quem de fato não vive de 

desejo? Quem não se agita, se inquieta ou se aflige com algum desejo? Ele está sempre lá 

com suas raízes mergulhadas no mais recôndito da alma humana, consumindo-a, tornando-a 

viva. 

Ele configura-se como uma força estranha que leva o espírito a desafiar o 

obscuro, o dissimulado e o ausente, procurando apreender aquilo que nos escapa. Como 

assegura Novaes (1990, p.11), “da mesma forma que o olhar, o desejo fascina, quer dizer, faz 

brilhar o fogo escondido”. Um fogo que não se sabe bem ao certo de onde vem, mas que 

gradativamente toma conta de todo o nosso ser e nos impulsiona rumo às travessias 

individuais que cada um deve trilhar como membro de um grupo social.  

 

É esse fogo que queima a alma de Riobaldo e o lança na grande e inexplicável 

experiência do amor por Diadorim, um sentimento que ele busca compreender ao torná-lo 

discurso, ao tentar revivê-lo através da memória. Bachelard (1987, p.34) afirma que “quando 

queremos narrar o nosso passado (...) a nossa história pessoal é aquela que, 

conscientemente, queremos dar-lhe duração, uma continuidade através da razão, não 

através da duração. Assim, a nossa experiência da nossa própria vida passada é apoiada 

sobre atos racionais em tempo recorrente”. Esses atos racionais nada mais são do que a 

significação identitária de fatos aos quais a recordação se remete e seleciona. Esses juízos de 

fatos representam os parâmetros de uma racionalização ex post, os quais produzem 

deformações e seleções das recordações no decorrer do tempo e respondem às exigências 

de estabelecimento da continuidade da vida, uma conexão de atos de vida. Por isso, “contar 

é muito, muito dificultoso. Não pelos anos que se já passaram, mas pela astúcia que tem 

certas coisas passadas – de fazer balancê, de se remexerem dos lugares.” 15 

 

                                                             
15

 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p.184. 
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A narrativa de Grande Sertão: Veredas constrói-se segundo o desejo do narrador 

de se compreender e de entender o mundo, a razão da sua existência. Riobaldo narra com o 

objetivo de atingir o autoconhecimento e desvelar o sentido oculto do mundo. “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. Queria entender do medo e da coragem, e da gã que 

empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder.” 16 Riobaldo tenta ao longo de 

toda a narrativa desentrançar as dúvidas, entender a complexidade do mundo e do ser 

humano e por fim a dimensão de um sentimento que à medida que o toma, o transforma. 

Fala-se, portanto, em experiência como passado presentificado, no qual eventos podem ser 

recordados; incorpora-se algo do passado no presente, como faculdade de conter os 

diversos vividos numa continuidade dotada de sentido.  

 
Não devia de estar relembrando isto, contando assim o sombrio das coisas. Lenga-
lenga! Não devia de. O senhor é de fora, meu amigo mas meu estranho. Mas, talvez 
por isto mesmo. 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. 
Mire veja: o que é ruim, dentro da gente, a gente perverte sempre por arredar mais 

de si.
17

  

 

No entanto, é natural que ao se perceber inserido numa realidade plural e 

indecifrável, um discurso fundado sobre esse desejo de clareza, sobre a vontade de enxergar 

a distinção entre as coisas simples, seja compelido, pelo contrário a se envolver sempre mais 

nas dobras do inexplicável, na complicação do mundo, na força avassaladora que leva o 

objeto de desejo a confundir-se com a embriaguez do próprio desejo. 

 
E em mim a vontade de chegar todo próximo, quase uma ânsia de sentir o cheiro 
do corpo dele, dos braços, que às vezes adivinhei insensatamente (...). Muitos 
momentos. Conforme, por exemplo, quando eu me lembrava daquelas mãos, do 
jeito como se encostavam em meu rosto, quando ele cortou meu cabelo. Sempre. 
Do demo? Com que entendimento eu entendia, com que olhos era que eu olhava? 

Eu conto. O senhor vá ouvindo. Outras artes vieram depois.
18

 

 

Mas o que é o desejo? De onde vem esta força? Como ela se configurou no 

imaginário da sociedade ocidental? Qual a sua relação com a sexualidade e com as 

estruturas sociais que determinam sua vivência? Eis as diretrizes que nortearão esse  

terceiro momento de nossa travessia.   

                                                             
16 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p.100. 
17

 ROSA, Guimarães. op. cit. p.39. 
18

 ROSA, Guimarães. op. cit. p.147. 
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3.2 EROS NA MENTE: O DESEJO 
 

 

A trajetória humana é marcada pela existência de mitos; ferramentas que 

permitem ao ser humano interagir consigo e com o mundo circundante não só para 

construir explicações na tentativa de compreendê-los, mas também para edificar ideais, 

metas centrais que norteiam as ações humanas. Para Dumoulié (2005), cada século teria tido 

o seu mito e o seu ideal: a ordem no século XVII, a felicidade no século XVIII, o progresso no 

século XIX e o desejo em nossa época. Nunca se falou tanto em desejo quanto no âmago da 

sociedade de consumo que se sedimentou nos séculos XX e XXI, seja para caracterizar o 

desejo de possuir a última inovação tecnológica; seja nas novas dimensões que 

transformaram a sexualidade, o amor e a intimidade.  Assegura Dumoulié (2005, p.08),  

 

Nada como o desejo deve ser vivido na realidade do corpo, individual e social, na 
realidade concreta do espírito. Nada como o desejo deve ser ocasião para fazer 
dançar o espírito, a fim de não permitir que sejam martirizados pelos mitos cujas 
produções desejantes são encobertas pela nossa época. 

 

Entretanto, esta força, capaz de mover o mundo, é encerrada numa palavra 

aparentemente simples, mas que guarda em seu interior um campo de tensões e 

contradições a partir do qual foi delineando seus contornos conceituais. Como diz Spinoza 

(1992), o desejo é a essência do homem, portanto fixá-lo em uma simples definição é 

perigoso, uma vez que ele eclode em múltiplos sentidos, desdobra um enigma segundo 

infinitos deslizamentos conceituais. Em outras palavras, afirma Dumoulié (2005, p.09), “o 

enigma do desejo pede a cada um que responda com posições de valores que empenham 

mais que a sua existência pessoal. A cada instante se empenha aí o sentido que se atribui à 

vida, uma posição estética ou uma atitude política”. 

 

Mas antes de nos debruçarmos sobre mais este enigma, vamos buscar o mapa 

escondido no interior da palavra e dos sentidos que ela construiu em torno do debate acerca 

do desejo no imaginário ocidental. O vocábulo desejo deriva do verbo desidero que por sua 

vez é oriundo do substantivo sidus – sidera que significa a figura formada por um conjunto 

de estrelas, uma constelação. Por estar ligado aos astros, sidera é empregado como palavra 

de louvor e na astrologia é usado para indicar a influência dos astros sobre o destino 
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humano. Donde originou sideratus – aquele que é atingido ou fulminado por um astro; 

considerare – examinar com cuidado, respeito e veneração e desiderare – cessar de olhar os 

astros, deixar de vê-los.  

 

Ao ligar-se ao campo das significações da astrologia, desiderium insere-se na 

trama intermediária entre Deus e o mundo material. Pelos astros, nosso destino está inscrito 

e escrito nas estrelas e considerare é consultar o alto para nele encontrar o sentido e o guia 

seguro de nossas vidas. Desiderare, ao contrário, assegura Chauí (1990, p.22-23): 

 

É estar despojado dessa referência, abandonar o alto ou ser por ele abandonado. 
Cessando de olhar para os astros, desiderium é a decisão de tomar nosso destino 
em nossas próprias mãos e o desejo chama-se, então, vontade consciente nascida 
da deliberação, aquilo que os gregos chamam bóulesis. Deixando de ver os astros, 
porém, desiderium significa uma perda, privação do saber sobre o destino, queda 
na roda da fortuna incerta. O desejo chama-se, então, carência, vazio que tende 

para fora de si em busca de preenchimento, aquilo que os gregos chamam hormê.      
 

Desse modo, o desejo nasce sob a égide da ambigüidade ao significar tanto o ato 

de decisão, de vontade quanto à falta, à carência. É interessante observar que esta 

dicotomia ainda marca a definição de desejo. Segundo Aurélio (2000) desejar é “querer, 

ambicionar, ter vontade, ansiar, cobiçar, atração sexual”. Por isso, o desejo ora é concebido 

como o pensar que desce do alto da mente para suprir as privações do amor; ora é o anelar 

que sobe do coração, ansiando pela vida que lhe falta. Nessa tensão, afirma Chauí (1990, p. 

23), “a Renascença fundirá pouco a pouco desejo e amor – o amor é desejo de união com o 

amado e todo desejo é amor e todo amor é desejo”. Se como amor, o desejo alça a 

plenitude, como desejo o amor é lamento, ânsia, nostalgia, busca incessante e infinita. 

Escreve Spinoza (1992, p.167) 

 

Desiderium é o desejo ou apetite de possuir alguma coisa cuja lembrança foi 
conservada e, ao mesmo tempo, está entravada pela lembrança de outras coisas 
que excluem a existência da desejada (...) Aquele que se recorda de uma coisa com 
que se deleitou deseja possuí-la nas mesmas circunstâncias em que na primeira vez 
com ela se deleitou (...) se aquele que alma descobrir que alguma dessas 
circunstâncias falta, ficará triste, pois imagina algo que exclui a existência da coisa 
amada. Ora como deseja por amor essa coisa ou essa circunstância, imaginá-la 
faltando entristece. Essa tristeza, enquanto referida à ausência do que amamos, 
chama-se desiderium.      
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O laço que prende o desejo à ausência tornou-se a definição do próprio desejo, 

cujas raízes encontraremos na concepção de que o que faz Eros viver é o desejo e o desejo é 

carência, é falta. Diz Platão (2002, p.24), “homem, portanto, como todos aqueles que 

desejam, desejam o que não é atual nem presente; o que não se tem, o que não se é, aquilo 

de que se tem falta, eis os objetos do desejo e do amor”. Para tanto, Platão (2002) defende 

que Eros não seria filho de Afrodite, mas de Poros (o Expediente). Depois de terem comido, 

chegou Pínia (a Pobreza) para mendigar, porque tinha sido um grande banquete, e ela 

estava perto da porta. Aconteceu que Poros, embriagado de néctar entrou nos jardins de 

Zeus e, pesado como estava, adormeceu. Pínia, então, pela carência em que se encontrava 

de tudo o que tem Poros, dormiu com ele e concebeu Eros que herdou os traços de caráter 

dos pais . Indigente e sempre carente à semelhança da mãe; cheio de ardor e recursos como 

o pai, estando sempre atraído pela beleza por ter sido concebido em meio aos festejos em 

homenagem ao nascimento de Afrodite. 

 

Mas tarde, em Fedro (1997), Platão retoma o debate acerca do desejo 

compreendendo-o como motor do mundo e dos seres animados, uma vez que todos são 

movidos pelo desejo de contemplação das essências eternas, estando, portanto, todos em 

estado de carência e devem alimentar-se dessas visões.  Contudo, afirma Dumoulié (2005, 

p.45): 

Ao contrário das almas divinas, as almas dos mortais são imperfeitas. Platão as 
ilustra com a imagem de uma carruagem guiada por um cocheiro alado e puxada 
por dois cavalos, um dos quais perfeitamente dócil, enquanto o outro, mal 
domesticado, resiste às ordens do condutor e quer correr atrás dos objetos de 
desejo terrestres e grosseiros. O desejo frenético das almas de ver as essências e os 
desvios provocados pelo cavalo rebelde arrastam uma gigantesca turba que os 
precipita por terra. As almas perdem então suas asas e se encarnam em um corpo. 

 

Nesta perspectiva, o desejo nasce não só da falta e da carência, mas também de 

um sentimento de pesar diante de algo que se perdeu. Por esta razão os fluxos do desejo 

são identificados com a libido; com uma espécie de reservatório pleno, uma potência de 

transbordamento que se escoa através do corpo, investe-lhe as zonas erógenas, penetra-lhe 

os orifícios e não cessa de circular entre os corpos, impulsionando-os, dando-lhes vida. Eros, 

portanto, canaliza os fluxos do desejo para alimentar as fontes do ideal. O desejante parece 

querer devorar os objetos, as imagens, as idéias e nutrir-se com os fluxos de libido. Por isso, 

assegura Chauí (1990, p.25), “nem mortal nem imortal, Eros no mesmo dia germina e vive, 
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desfalece e morre para renascer a seguir. Insidioso e alerta, corajoso e decidido. Eros, como 

seu pai, é caçador terrivel cuja astúcia maior consiste em converter em amante ao amado, 

fazendo-o desejar o seu desejo”. 

 

Aristóteles vai romper com essa tradição preferindo designar por uma palavra 

muito pouco usada na língua grega e que encerra o grande princípio que anima sua 

cosmovisão: orexis. Ele estabelece um verdadeiro conceito unificador que se impõe em 

detrimento dos outros termos, como também das outras expressões do desejo e que, válido 

para todos os graus do Ser, é acima de tudo um princípio ontológico. Em seu trabalho 

intitulado De anima (2006), ele escreve que o desejo – orexis – compreende ao mesmo 

tempo o apetite, o arrebatamento e a vontade. Desse modo, afirma-se a unidade do apetite 

através do ser vivo como através das faculdades sensitivas e cognitivas do homem. Essa 

unidade da pulsão desejante é ontologicamente confirmada pela direçao de seu olhar que 

sempre visa ao Bem. Aristóteles abre na metafísica ocidental, o caminho para uma nova 

concepção do desejo, não mais fundado na idéia de falta, ausência ou necessidade, mas na 

afirmação de uma potência em movimento. 

 

Com Aristóteles sistematiza-se, então, uma metafísica do prazer, essencial ao 

pensamento grego e que encontra sua conclusão com o famoso princípio do prazer de 

Freud. O sentimento de prazer é portanto um critério que permite regular o desejo e 

estabelece a coincidência entre o bem, o bom e o útil. Assim escreve Aristóteles (2002, p. 

03): 

Não amamos, ao que parece todas as coisas, indistintamente, mas apenas o que é 
amável, a saber, o bom e o agradável e o útil. O útil parece ser aquilo que nos 
proporciona um bem ou um prazer, de maneira que o bem e o agradável, enquanto 
fins, seriam dignos de amor. 

 

O desejo para Aristóteles, portanto, visa em primeiro lugar a um bem relativo e 

concreto, próprio a cada espécie  e a cada tipo de ser vivo. Cada um, segundo seu talento e 

seu caráter, está orientado para um bem diferente e legítimo. O desejo tem um caráter 

positivo, visto que é sempre o efeito de uma vontade e de uma atualização da potência cuja 

positividade é respaldada pelo prazer. Afirma Aristóteles (2002, p.08), “o prazer leva a bom 

termo a atividade que se desenvolve, não à maneira de uma disposição ou de uma qualidade 
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inerente, mas à maneira de um ornamento que se somaria por acréscimo, como a beleza 

para aqueles que estão à flor da juventude”.     

 

Enquanto Platão define o desejo pela saudade das idéias que a alma anseia 

rever, para Aristóteles ele é passagem da potência ao ato  em uma ascensão para o divino. A 

procura do prazer é o sinal da presença do divino no homem, como também do caráter 

divino da vida. Assegura Aristóteles (2002, p.10), “o prazer leva portanto à perfeição da vida 

a que tendem os homens. Deste modo é também com razão que procuram igualmente o 

prazer que dá seu coroamento à vida de cada um, coisa desejável”. 

 

Plotino e sua metafísica do desejo, é um dos últimos promotórios da filosofia 

grega em um mundo que vai sendo submergido pelo cristianismo e pelo sincretismo. 

Conforme afirma Dumoulié (2005, p.60): 

 

Durante os cinco primeiros séculos da nossa era, Alexandria, que assumira o posto 
de Atenas e da Roma decadente, torna-se o centro intelectual do mundo ocidental. 
Todos os grandes movimentos espirituais dessa época se encontram ali: herança da 
tradição grega, judaísmo, sabedoria oriental, cristianismo, gnosticismo. Embora se 
inscrevendo na linhagem de Platão, Plotino sofre a influência de todas essas 
correntes e, de modo particular, do pensamento hinduísta. 

 

Como já se discutiu no capítulo anterior quando adentramos o substrato 

ideológico de Guimarães Rosa, a filosofia de Plotino (2000) centra-se na idéia do Uno e na 

sua virtude: a superabundância. Nesta perspectiva, tudo emana dele, o Uno está presente 

em cada coisa; mas como ele permanece em si mesmo, fora do mundo e do ser, fora do 

mundo e do Ser, é infinitamente  transcedente. Daí procede a dupla natureza do desejo: do 

ponto de vista das criaturas, é a expressão de uma falta, de uma carência; do ponto de vista 

do cosmo ou metafísico, é como uma afirmação duplicada, o regresso ao Uno da sua própria 

superabundância. Diz Dumoulié (2005, p.61), “como nada existe que não tenha um princípio 

de unidade, e como toda unidade, portanto toda vida, provêm do Uno, os seres desejam 

nele a fonte da vida e a imortalidade que lhes faltam”. 

 

Entretanto, ao lado deste desejo que conduz o indivíduo a uma conexão com o 

Uno, Plotino apresenta, ao reinterpretar o mito do nascimento de Eros, o desejo como 
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manifestação acidental, humana profundamente inscrito na matéria e que configura o amor 

demoníaco. Escreve Plotino (2000, p. 50): 

 

Penia é a matéria, porque a matéria é absolutamente pobre. A própria 
indeterminação que caracteriza o desejo do Bem faz o ser que deseja o Bem 
desempenhar o papel de matéria (porque um ser como este não poderia ter nem 
forma nem razão, considerado enquanto deseja). Ele só é uma forma enquanto 
permanece em si. Assim que deseja uma nova perfeição, é matéria relativamente 
ao ser de que se deseja receber. 

 

Aqui já se configura o que se deve entender como desejo do outro: uma 

indigência, uma submissão física e sexual, uma alteridade e uma alteração, uma situação e 

uma posição inferior, tudo isso associado certamente a uma desvalorização da matéria. 

Nesta perspectiva, garante Dumoulié (2005, p.65), “compreende-se que a glorificação 

metafísica do desejo do Uno é acompanhada de uma desqualificação, ou até de um 

desconhecimento do desejo do homem, condenado a ser posto, sem demora, entre as mãos 

do diabo”. O pensamento plotiniano apresenta-se, portanto, como um exemplo da grande 

oposição entre o Eros grego e a Ágape cristã. A originalidade de Plotino está em ter feito de 

Eros um princípio regulador superior à razão e à idéia, prenunciando o motivo agostiniano 

do amor a Deus. 

 

Na verdade Santo Agostinho empreende uma ampla síntese entre a filosofia 

grega e a religião cristã, ao eleger o desejo como base de sua teologia e de sua teoria do 

conhecimento. Para Agostinho (2006), todo desejo é desejo de Deus; entretanto, ele pode 

desviar-se de seu objeto primordial, tornando-se patológico. Há um processo de 

diabolização do desejo. Por isso, os maus desejos são o sintoma de uma alma enferma que 

erra fora do caminho verdadeiro, que segue, literalmente, um caminho perverso, desviado, 

em vista do seu verdadeiro objeto, Deus. A diabolização do desejo leva-o a defender que, 

em primeiro lugar, o desejo não tem objeto, ele se quer a si mesmo permite amar; em 

segundo lugar, é de natureza essencialmente erótica e sexual. Por seu caráter indefinido e 

pelo infinito de sua vontade, ele não seria capaz de satisfazer-se com o prazer. Queimar-se, 

mesmo que fosse com as labaredas do inferno, eis o desejo do desejo. 
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Assim, o desejo não é a necessidade, nem mesmo a sua negação. O desejo é 

transgressão. O desfrute prazeroso não tem nada a ver com a satisfação, bem como o desejo 

zomba do objeto. E também se pode prazerosamente desfrutar do mal; e , se desfrutar de 

Deus significa perder-se nele, desfrutar do mal é, novamente, afirmar o próprio Eu. O desejo 

faz amar a sua morte, é vontade de morte, e essa queda é a maior afirmação do Eu. 

 

Se a alma é originalmente movida por um santo desejo, o quarere que exprime a 

nossa relação de desejo para com Deus, a alma pode enveredar por um caminho 

desordenado que irá prostituir-lhe o desjo e condená-lo ao fracasso das coisas efêmeras. 

Para Agostinho (2006), cobiça, que é o apetite exacerbado dos bens; concupiscência do 

olhar, ou vã curiosidade do espírito, concupiscência da carne, que envolve todo tipo de 

voluptuosidades; libido, ou apetite sexual; soberba da vida, ou ambição desenfreada, eis os 

principais aspectos da perversão do desejo. 

 

O infinito do desejo, por conseguinte, é a marca do seu caráter divino e, até no 

âmago de sua perversão, a possibilidade de salvar-se. Com efeito, a alma não pode 

satisfazer-se plenamente nem consigo mesma nem com o mundo. Todos os objetos a 

decepcionam e só lhe proporcionam a sensação de perda ou de luto, ou até da desilusão da 

posse. Para ela os desejos são apenas , assegura Agostinho (2006, p.02), “sementes estéreis 

de onde nascem dores”. O desejo, no entanto, nunca está saciado. Sinal de que seu objetivo 

está mais além. 

 

O cristianismo vai significar a catástrofe do desejo. Tudo começa pela queda, 

cuja causa é o desejo que fez entrar para a história, com o diabo, um elemento até então 

ausente da visão do desejo: a mulher. O desejo é o afastamento de Deus, a razão do paraíso 

perdido. Dumoulié (2005, p.83) assevera que: 

 

Não se pode negar que o cristianismo seguindo os passos de Agostinho e Tomás de 
Aquino, mantém entre Deus e o homem um laço de amor-desejo, mas o desejo do 
mundo se reduz a diabólicas libidos. Feliz catástrofe, todavia, que restitui ao 
homem a iminência do seu ser e do seu desejo. Mas, de ora em diante, o desejo 
não está mais, como para os gregos, em relação evidente com o prazer e o bem. Ele 
tira sua grandeza de revelar a intimidade do homem e do mal. 
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Assiste-se, então, a um processo de diabolização do desejo. Enquanto os gregos 

explicavam as contradições do desejo pelo conflito das faculdades ou a oposição entre corpo 

e alma, o Cristianismo efetua um dualismo de um novo gênero que atravessa ao mesmo 

tempo a alma e o corpo. Sem dúvida alguma, o motivo da gravidade do corpo que arrasta a 

alma ao pecado não se acha ausente. Mas o essencial está noutro lugar e mesmo numa 

inversão: o corpo criado por Deus é originariamente tão puro como a alma. Somente a 

queda é que fez dele o lugar do pecado.  Em outras palavras, afirma Chauí (1990, p. 37): 

 

Está aberta a via que o cristianismo percorrerá. O desejo, cupiditas, que se torna 
sinônimo de concupiscência, concupiscentia (denotando, assim, um modo de ser, 
mais do que uma disposição passageira) é doença que desnatura a natureza 
original do homem e contraria a vontade de Deus. Não só doença, mas vício, o 
desejo se faz pecado e habita entre nós. Surge como potência desagregadora do 
homem e desordenadora da Natureza, agente do Mal. O desejo é pecado original e 
origem do pecado. 

 

Assim, o desejo demoníaco seria fonte de escravização humana a uma força do 

mal, configurada no mito bíblico de Adão e Eva, pelas imagens da maçã e da serpente. Ele é 

uma fonte desestruturadora que se intromete no âmbito da criação, é uma suposta energia 

cósmica a-racional que autodetermina a humanidade a suas leis subjetivas, a um ato para a 

satisfação dos apetites que perpassam corpo e alma. 

 

Coube a Immanuel Kant retirar o caráter mistificador deste mito, ao defender 

que o ser humano age como ser racional, pois vive de acordo com os princípios universais de 

uma ética da razão. Sendo assim, assegura Levy (1990, p.159), “o desejo não está na 

serpente, mas em nós mesmos, é apenas um produto de nossa faculdade de desejar. O 

desejo não representa a força do Mal e sim nossa capacidade específica de definir os 

critérios do Bem e do Mal”. Portanto, o veio propriamente humano só poderia ser 

visualizado na capacidade de estabelecer uma ordem desejante e de viver universalmente 

para a realização dessa ordem. 

 

Para Kant (2006), é graças ao desejo que o ser humano se reconhece 

objetivamente e é nele que encontra sua capacidade de plena subjugação  da natureza 

mecanizada. No desejo assumido universalmente descobre-se a onipotênci; é por ele que a 

humanidade tudo pode; é através dele que se é elevado à condição de deuses terrestres. 
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Contudo, a faculdade de desejar só poderia se afirmar como causa da realização da 

humanidade quando se deixasse governar ou anular por um desejo-antidesejos, isto é, por 

um desejo ou valor absoluto com o qual todos os humanos se identificassem a priori e 

reconhecessem nele sua causa primeira subjetiva.  De modo que os indivíduos, ao aderir a 

esse valor absoluto, pudessem também orientar sua conduta por um dever moral absoluto – 

imperativo categórico – que anulasse todos os deveres com os demais desejos.   

 

É na linha de uma herança platônica e de crítica kantiana que o desejo é tomado  

na teoria da vontade de Schopenhaeur. Para ele (2005), o conhecimento humano acha-se 

encerrado no mundo dos fenômenos, portanto, das representações, mas  os seres humanos 

possuem a intuição imediata, através do corpo, da essência íntima dos seres e do mundo. A 

coisa em si, que se pode conhecer do lado de fora, é alcançada diretamente por dentro, pois 

ela está no próprio homem. Esta Vontade, da qual a vontade humana é apenas 

manifestação, é um princípio metafísico, sustentáculo de tudo aquilo que é, desde o mineral 

ao humano.  

 

O desejo, portanto, torna-se um dos instrumentos de materialização desta 

vontade. Schopenhaeur (2005, p.56) afirma que “a vontade, em todos os graus da sua 

manifestação, de baixo para cima, carece totalmente de fim último, deseja sempre. E o 

desejo é todo o seu ser: desejo que nenhum objeto atingido termina, incapaz de satisfação 

derradeira e que para se deter tem necessidade de um obstáculo, lançado que é por si 

mesmo ao infinito”. 

 

Desse modo, todo desejo nasce da carência, logo, sua origem é um sofrimento. 

Se encontra um objeto que o satisfaça logo soçobra na saciedade, no tédio, no 

aborrecimento. Se não encontra obstáculo algum, esfacela-se numa busca absurda e 

interminável. Tanto na sua origem como no seu fim, o desejo é por conseguinte sempre um 

sofrimento, e como ele é a própria essência da existência, conclui-se que o sofrimento é o 

fundo de toda a vida.  
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Do desejo como vontade passamos para o desejo como libido e 

consequentemente a seu processo de concretização através de uma teoria do corpo como 

locus do desejo e portanto terreno da sexualidade. Para Freud (2006, p.45): 

 
Libido é um termo tomado de empréstimo à teoria da afetividade. Designamos 
assim a energia (considerada como uma grandeza quantitativa, mas ainda 
mensurável) das tendências que se ligam àquilo que resumimos na palavra amor. O 
núcleo daquilo que denominamos amor é naturalmente formado por aquilo que 
em geral é conhecido como amor, e cantado pelos poetas, isto é, pelo amor sexual, 
cujo termo é constituído pela união sexual. Mas não separamos deste todas as 
outras variedades de amor, como o amor a si mesmo, o amor que se experimenta 
pelos pais e pelos filhos, a amizade, o amor aos homens em geral, como tampouco 

não separamos dele o apego a objetos e a idéias abstratas. 
 

O desejo, portanto, é o que põe em movimento o aparelho psíquico e o orienta 

segundo a percepção do agradável e do desagradável. O desejo nasce da zona erógena do 

corpo, e sem se reduzir ao corpo (soma) somente pode se satisfazer apenas parcialmente. 

Como já foi dito, ele realiza-se no movimento de querer-mais-e-mais.  O desejo humano é 

algo sempre adiado, é intervalar. O desejo vive de sua insatisfação, resguardada esta 

estranha função: a função de insatisfação. O desejo jamais é satisfeito porque tem origem e 

sustentação da falta essencial que habita o ser humano, daquilo que jamais será preenchido 

e, por isso mesmo o faz sofrer, mas também o impulsiona para buscar realização – ou 

satisfação parcial – no mundo objetivo ou na sua própria subjetividade (sonhos, artes, 

projetos utópicos, fé no absoluto, etc).  

 

Quando Freud elabora a teoria do desejo, a partir da interpretação dos sonhos e 

enlaça desejo e memória, afirma que a ligação mnésica estabelecida com uma percepção faz 

com que se restabeleça a situação primeira da satisfação. Indissociavelmente ligado aos 

traços da memória, o desejo busca realizar-se pela reprodução alucinatória das percepções 

antigas nas percepções presentes que se tornam, pela via da substituição, sinais precários de 

sua satisfação. Para Chauí (1990, p.25): 

 
O obscuro objeto do desejo não é, pois, algo real como um objeto natural, mas um 
jogo de signos que forma o fantasma. Nascido de uma perda irreparável do objeto 
proibido pela censura (ou pela lei, instância simbólica), o desejo é a busca 
indefinidamente repetida dessa parte que não cessa de ser presentificada por 
outros objetos, sob aspectos aparentemente irreconhecíveis, procurando burlar a 
censura imposta ao desejante e ao desejado, poder de que dispõe graças à 
potência significante do corpo. 
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Por isso mesmo, o desejo não se confunde com a necessidade ou com o apetite 

vital, sempre dirigidos a algo presente, destinados a ser suprimidos pelo consumo imediato 

da satisfação. A relação com a memória é a relação com o tempo e o desejo se constitui 

como temporalidade, aptidão do sujeito para protelar indefinidamente a satisfação, 

desligando-se do presente, encontrando mediações que o remetem ao ausente e abrindo-se 

para o que se conhece como imaginário e simbólico.      

 

O que se entende por sujeito é construído desse circuito onde a libido sempre 

tem um excesso que sustenta o movimento desejante.  Como sujeito, faz surgir uma história 

com seus atos de melhoria e transformação. É pela ação de assimilar o objeto que o homem 

se vê como oposto ao mundo exterior. O primeiro desejo é um desejo sensual: o desejo de 

comer, por exemplo, através do qual o homem procura suprimir ou transformar o objeto 

assimilando-o.  

  

É pela negação, a destruição da coisa ou a superação que transforma a realidade 

externa em objeto – psíquico ou cognoscente – que o sujeito desejante se constitui como 

tal. Assim, para satisfazer o desejo de comer é necessário que o alimento sejá destruído na 

sua forma externa, seja assimilado e passe a fazer parte da realidade interna do sujeito. 

 

Concebido desse modo, o desejo é um nada em ação, um vazio irreal que Lacan  

(1998) explica pelo efeito do significante real, mas que cria o sujeito e o mundo. Esse desejo 

que desprende o sujeito de tudo que é naturalmente dado dirige-se sempre a um outro 

desejo; o verdadeiro objeto do desejo é pois, um outro desejo ou o desejo do outro. É este 

que apela ao desejo próprio, pelo dom de sua presença/ausência, ou pelas modalidades de 

troca. Aquilo que o desejo deseja é o reconhecimento de si como desejo, o que apenas se 

pode realizar por intermédio de um outro desejante. Sua demanda de amor é infinita, 

porque tem em vista uma coisa impossível sempre a mais. Esse deleite uma vez dado sem 

mesmo haver sido demandado, e que não tinha portanto como origem senão o desejo do 

outro. 
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Nesta perspectiva o desejo se expressará por meio da demanda, mediatizado 

pela linguagem, instaurando uma inadequação essencial entre aquilo que é desejado e 

aquilo que é o significado desse desejo. Afirma Lacan (1998, p.691):  

 
Assim é que o desejo não é nem o apetite da satisfação nem a demada de amor, 
mas a diferença que resulta da subtração do primeiro à segunda, o fenômeno da 
sua demarcação [...]. O sujeito como o Outro, para cada um dos parceiros da 
relação, não podendo bastar-se com serem sujeitos da necessidade nem objetos de 
amor, mas devem ocupar o lugar de causa do desejo. 

 

É a frustração da demanda de amor que faz com que a organização de uma 

satisfação pulsional possa acontecer. Desta forma, no caso da frase citada, alimentar com 

mais amor não se trata de amar. Segundo ele, amar tem a ver com o dom de nada, de dar o 

que não se tem, dar nada do objeto perdido. Sem dúvida, isso é diferente de não dar nada. 

 

Lacan (1995) elabora dois tipos de demandas associadas a duas versões do 

Outro.  A demanda transitiva é aquela que se dirige ao Outro dos bens, porque é demanda 

de objeto, de algo ligado às necessidades. A demanda intransitiva não convoca objeto de 

necessidade; ela é demanda de amor, de nada. Se existe um objeto aqui, ele é o que Lacan 

chamou de objeto nada, signo de amor. Essa é a demanda que se dirige ao Outro que, 

diferente daquele que tem bens, tem o dom do amor e, portanto, não satisfaz demanda 

alguma. 

 

Responde com a falta, com aquilo que não tem e, assim, mantém a demanda e 

permite que surja a dimensão do desejo. Desejo que, dessa forma, se localiza exatamente 

entre as duas demandas, ou seja, mais além da satisfação e mais aquém da insatisfação do 

objeto; mais além do Outro dos bens e mais aquém do Outro do amor; entre o objeto que é 

alguma coisa e o objeto que é nada. Estar entre as duas demandas supõe que entre elas 

existe sincronia, ou seja, que no mesmo material significante existe a simultaneidade das 

duas demandas. 

 

Seja como desejo de reconhecimento, seja como desejo de plenitude e repouso, 

o desejo institui o campo das relações intersubjetivas.  O desejo, assegura Chauí (1990, 

p.25), “é relação peculiar porque, afinal, não desejamos propriamente o outro, mas 
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desejamos ser para ele objeto de desejo. Desejamos ser desejados, donde a célebre 

definição do desejo: o desejo é desejo do desejo do outro”.             

 

Nesta perspectiva o desejo emerge como um processo de produção de 

universais psicossociais, marcado, segundo Rolnik (2007) por três movimentos: o do 

encontro dos corpos no qual, em seu poder de afetar e serem afetados, se atraem ou se 

repelem; o da materialização dos afetos, delineando um território no qual o desejo se situa; 

e o da série de agenciamentos que dá sentido ao repertório de gestos, procedimentos, 

figuras que se repetem como num ritual. 

 

Esta dinâmica de atração e de repulsa aciona efeitos num corpo tomado por uma 

mistura de afetos eróticos, sentimentais, estéticos, perceptivos, cognitivos, ao mesmo 

tempo em que ensaia jeitos, trejeitos, gestos, expressões de rosto, palavras que a partir de 

suas intensidades buscam formar máscaras para se apresentarem, se simularem; visto que 

sua exteriorização depende de elas tomarem corpo em matérias de expressão. Os afetos só 

ganham espessura de real quando se efetuam. O desejo, então, diz Rolnik (2007, p.37): 

 
Seria, exatamente, essa produção de artifícios. E o movimento do desejo – ao 
mesmo tempo indissociavelmente energético (produção de intensidades) e 
semiótico (produção de sentidos) – surge dos agenciamentos que fazem os corpos, 
em sua qualidade vibráteis: o desejo só funciona em agenciamentos 

 

Convém destacar que o agenciamento diz respeito a toda uma lógica na qual os  

corpos estão inseridos que determina regras, scripts, todo um conjunto de artifícios através 

dos quais os indivíduos vivenciam seu desejo e dão sentido a suas ações. Por conseguinte, o 

processo de produção do desejo é o de uma energia semiótica, marcada pelo agenciamento 

dos corpos e o movimento de construção de sentidos. É isso que permite os indivíduos a 

viver o encontro dos corpos, torná-los real. Em outras palavras, o que se percebe é que, 

através de movimentos de desejo visíveis e invisíveis, houve produção do real social e que o 

desejo é, fundamentalmente, essa produção. Assegura Rolnik (2007, p.56), “o desejo é 

criação de mundo”. 

 

Faz-se mister acentuar que os mundos que se criam e se diluem nessa incessante 

atividade do desejo englobam sua existência em todas as dimensões : pré-individual, 
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individual e grupal, margeando o indivíduo concebido como um “eu” psíquico e como um 

“eu” social que se materializa em sua relação com o Outro. Os afetos, portanto, não só 

surgem entre os corpos, mas também são fluxos que arrastam cada um desses corpos para 

lugares inéditos, um devir que conduz ao impulso de atualização dos ritos de agenciamento 

e dos artifícios que lhes dão sentido. 

 

Assim, pensar a relação entre o desejo em seus três movimentos e as 

configurações sociais nas quais os indivíduos estão inseridos, permite concluir que não existe 

sociedade que não seja feita de investimentos de desejo, nesta ou naquela direção, com esta 

ou aquela estratégia, da mesma forma que inexiste investimentos de desejo que não sejam 

os próprios movimentos de atualização de um certo tipo de prática e discurso; em outras 

palavras, atualização de um certo tipo de sociedade. Portanto, assevera Rolnik (2007, p.58): 

 
O desejo em seus movimentos corresponde às estratégias de formação de 
cristalizações existenciais que vêm a ser, exatamente, o desenho de novas 
configurações no campo social. Produzem-se assim as formas da história em sua 
mutação descontínua. [...] o desejo é a própria produção social. E um último: só há 
real social. 

 

Em síntese, o desejo é próprio de uma vida que investida numa certa 

configuração social cria estratégias de vivências deste desejo ao mesmo tempo em que dá 

sentido à sua ação. Por isso ele se insere numa multiplicidade substantivada de devires 

remanejado e recomposto pelos indivíduos e pela coletividade.   

 

Desse modo, o desejo, herdeiro de Eros é falta, ausência, busca de um outro; 

cuja materialidade é personificada no corpo, fonte da sexualidade e da construção de 

discursos que ao longo da história do Ocidente, geraram os ritos a partir dos quais se 

estabeleceram as formas de agenciamentos do desejo na modernidade líquida, bem como a 

necessidade de atualização frente as configurações da nova ordem social.  Eros então sai da 

mente e apodera-se do corpo. 
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3.3 EROS NO CORPO: A SEXUALIDADE 
 

 

O desejo entendido como real social aciona um conjunto de elementos através 

dos quais ele se efetiva. O corpo estabelece-se como lócus de materialidade do desejo, pois 

é nele que, diz Dumoulié (2005, p. 113), “a sexualidade se acha primeiramente difusa”. 

Assim a sexualidade está no corpo e no imaginário que vai sendo plasmado em cada sujeito, 

cada povo, cada cultura. O corpo é um agente da cultura, um texto cultural onde residem os 

signos sociais e por esta razão existe um conjunto de significados que cada sociedade 

escreve no corpo de seus membros ao longo do tempo, significados esses que definem não 

só o corpo, mas também os mecanismos de vivência da sexualidade ao estabelecer um 

modelo perfeito de interação entre os sujeitos. Nesta perspectiva Giddens (1993, p.25) 

assegura que: 

Hoje em dia a sexualidade tem sido descoberta, revelada e propícia ao 
desenvolvimento de estilos de vida bastante variados. É algo que cada um de nós 
tem ou cultiva, não mais uma condição natural que um indivíduo aceita como um 
estado de coisas preestabelecido. De algum modo, que tem de ser investigado, a 
sexualidade funciona como um aspecto maleável do eu, um ponto de conexão 
primário entre o corpo, a auto-identidade e as normas sociais. 

 

Entretanto, entender como o desejo dissemina-se nas veredas do sertão significa 

investigar como ele se corporificou na sexualidade e conseqüentemente o que ela é e de que 

modo tornou-se algo que os indivíduos possuem. Pensar o percurso da sexualidade no 

Ocidente é determinar, em seu funcionamento e em sua razão de ser, o regime de poder-

saber-prazer que sustenta os discursos que a construíram e que a lançaram ao silêncio, à 

interdição, ao mutismo, ao interior da casa; absorta, inteiramente, na seriedade da função 

de reproduzir. Para Foucault (2005, p.21): 

 
Século XVII: seria o início de uma época de repressão própria das sociedades 
chamadas burguesas, e da qual talvez ainda não estivéssemos completamente 
liberados. Denominar o sexo seria, a partir deste momento, mais difícil e custoso. 
Como se, para dominá-lo no plano real, tivesse sido necessário, primeiro, reduzi-lo 
ao nível da linguagem, controlar sua livre circulação no discurso, bani-lo das coisas 
ditas e extinguir as palavras que o tornam presente de maneira demasiado 
sensível. Dir-se-ia mesmo que essas interdições temiam chamá-lo pelo nome. Sem 
mesmo ter que dizê-lo, o pudor moderno obteria que não se falasse dele, 
exclusivamente por intermédio de proibições com se completam mutuamente: 
mutismos que, de tanto calar-se, impõe o silêncio. Censura. 
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Contudo, apesar de parecer paradoxal, as estratégias para se estabelecer um 

regime repressivo acerca da sexualidade constituíram-se em torná-la discurso cuja finalidade 

reside no poder e no controle, por isso se respaldava no discurso moral de tradição judaico-

cristã, bem como no médico-legal que regulava o sexo por meio de discursos úteis e 

públicos. O Estado, portanto, sabia o que se passava com o sexo dos cidadãos e o uso que 

dele fazem, ao mesmo tempo em que se torna capaz de controlar sua prática.  

 

Essas vozes criaram um paradigma eleito como constructo do grupo sob o qual 

todas as ações são analisadas e que definem uma sexualidade concebida como 

“normalidade”, oriunda da natureza cuja função é a reprodução e instaura a caça às 

sexualidades periféricas compreendidas como perversão, doença, pecado. Civilização 

significa disciplina e esta, por sua vez, implica controle dos impulsos interiores que para ser 

eficaz deverá ser interno, portanto, a vida social moderna está intrinsecamente vinculada à 

ascensão do poder disciplinar que constrói corpos, controlados e regulados em suas 

atividades, em vez de espontaneamente capazes de atuar sobre os impulsos do desejo. 

Assevera Foucault (2005a, p.45-46): 

 

Daí os dispositivos de saturação sexual, tão característicos do espaço e dos ritos 
sociais do século XIX. Diz-se freqüentemente, que a sociedade moderna tentou 
reduzir a sexualidade ao casal – ao casal heterossexual e, se possível, legítimo. 
Poder-se-ia também dizer que ela inventou ou pelo menos organizou 
cuidadosamente e fez proliferar, grupos com elementos múltiplos e sexualidade 
circulante: uma distribuição de pontos de poder hierarquizados ou nivelados, uma 
“busca” de prazeres – no duplo sentido de desejados e perseguidos; sexualidades 
parcelares toleradas ou encorajadas; proximidades que se apresentam como 
procedimentos de vigilância e funcionam como mecanismos de intensificação; 
contatos indutores. 

 

Se o poder inicialmente apresenta-se como força de repressão, posteriormente é 

compreendido como força mobilizadora, pois se torna um instrumento para a produção de 

prazer não se colocando apenas como oposição a ele. A sexualidade não deve ser 

compreendida somente como um impulso que as forças sociais precisam conter. Mais do 

que isso, ela é um ponto de transferência especialmente denso para as relações de poder, 

algo que pode ser subordinado como um foco de controle social pela própria energia que, 

impregnada de poder, ela gera.    
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O sexo não é conduzido às escondidas na civilização moderna. Ao contrário, vem 

sendo continuamente discutido e investigado. Tornou-se parte de um grande sermão, 

substituindo a tradição mais antiga da pregação teológica. Segundo Giddens (1993, p. 28), 

“as declarações sobre repressão sexual e o sermão da transcendência reforçam-se 

mutuamente; a luta pela liberação sexual faz parte do mesmo mecanismo de poder que ela 

denuncia”.   

 

Desse modo, a verdade do sexo foi sendo construída a partir de dois 

procedimentos: a ars erotica  em que a verdade é extraída do próprio prazer encarado como 

prática e recolhido como experiência, segundo sua intensidade, sua qualidade específica, sua 

duração, suas reverberações no corpo e na alma; scientia sexualis na qual o saber é oriundo 

de um discurso científico-médico-legal que lança o prazer ao âmbito de uma lei absoluta do 

permitido e do proibido, bem como o critério de utilidade. Por isso não apenas os atos, mas 

também os pensamentos, as fantasias e todos os detalhes relacionados ao sexo deveriam 

ser trazidos à tona e examinados.  

 

A carne de que o ser humano é legendário na doutrina cristã, que inclui alma e 

corpo combinados, era a origem imediata daquela preocupação sexual moderna: o desejo 

sexual. Daí a necessidade de comunicar, de falar sobre, de confessar. Foucault (2005a, p. 59) 

afirma que “desde então nos tornamos uma sociedade singularmente confessada [...]; 

confessam-se os crimes, os pecados, os pensamentos e os desejos, confessam-se passado e 

sonhos, confessa-se a infância; confessam-se as próprias doenças e misérias [...]. Confessa-se 

ou se é forçado a confessar”.   

 

Como se pode observar, no ocidente configurou-se a scientia sexualis, onde a 

confissão é central na produção de saberes sobre o sexo visto que estabelece uma relação 

de poder no qual aquele que confessa se expõe, produz um discurso sobre si, enquanto 

aquele que ouve interpreta o discurso, redime, condena, domina. Em outras palavras, ela 

emerge como um ritual de discurso no qual quem fala coincide com o sujeito da enunciação 

e relaciona-se com um interlocutor que requer a confissão, impõe-na, avalia-a e intervém 

para julgar, punir, perdoar, consolar, reconciliar.  
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Um ritual, diz Foucault (2005a), no qual a verdade é autenticada pelos obstáculos 

e as resistências que precisou suprir para poder manifestar-se; enfim, um ritual no qual a 

enunciação em si produz em quem articula modificações intrínsecas: inocenta-o, resgata-o, 

purifica-o, livrando-o de suas faltas, libera-o, promete-lhe a salvação. No século XIX o 

procedimento da confissão extrapola a penitência, extrapola o domínio religioso. Há uma 

sobrecarga de discursos, e a interferência de duas modalidades de produção da verdade: os 

procedimentos da confissão e a discursividade científica. 

 

Nesta dinâmica, as estratégias usadas para extorquir a verdade sexual de 

maneira científica residem na codificação clínica do fazer falar: a confissão é assim inscrita 

no campo de observações científicas; no postulado da causalidade geral e difusa: qualquer 

desvio possui conseqüências mortais, o sexo representa perigos ilimitados; no princípio da 

latência intrínseca da sexualidade: o sexo é clandestino, sua essência é obscura. A coerção 

da confissão é articulada à prática científica; na interpretação: a verdade era produzida 

através dos discursos interpretativos da confissão; na medicalização: confissão é transposta 

no campo do normal e patológico. Os médicos são por excelência os intérpretes da verdade 

sobre o sexo. 

 

Em todo caso, a hipótese de um poder de repressão que a sociedade exerceria 

sobre o sexo e por motivos econômicos, revela-se insuficiente se for preciso considerar toda 

uma série de reforços e de intensificações que uma primeira abordagem manifesta: 

proliferação de discursos, e discursos cuidadosamente inscritos em exigências de poder; 

solidificação do despropósito sexual e constituição de dispositivos suscetíveis, não somente 

de isolá-lo, mas de solicitá-lo, suscitá-lo, constituí-lo em foco de atenção, de discursos e de 

prazeres; produção forçosa de confissão e, a partir dela, instauração de um sistema de saber 

legítimo e de uma economia de prazeres múltiplos.  

 

Muito mais do que um mecanismo negativo de exclusão ou de rejeição, trata-se 

da colocação em funcionamento de uma rede sutil de discursos, saberes, prazeres e 

poderes; não se trata de um movimento obstinado em afastar o sexo selvagem para alguma 

região obscura e inacessível, mas, pelo contrário, de processos que o disseminam na 

superfície das coisas e dos corpos, que o excitam, manifestam-no, fazem-no falar, 
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implantam-no no real e lhe ordenam dizer a verdade: todo um cintilar visível do sexual 

refletido na multiplicidade dos discursos, na obstinação dos poderes e na conjugação do 

saber com o prazer.  

 

Entretanto, Foucault (2005a) recusa imediatamente a imagem do poder como 

meramente opressor, negador do sexo, este uma força selvagem, a ser domesticada. Ele 

quer compreender como o poder e o desejo se articulam Essa imagem do poder como 

repressor da liberdade permite-nos, segundo o autor, aceitar a sua vigência, pois o alcance 

do poder é muito maior. O discurso jurídico e as leis não mais simbolizam o poder de 

maneira mais ampla; este extrapolou seus limites a partir do século XVIII, criando novas 

tecnologias de dominação. Nós somos controlados e normatizados por múltiplos processos 

de poder. Essa visão do poder também é vital para uma história da sexualidade. Afirma 

Foucault (2005a, p.88-89): 

 
Dizendo poder, não quero significar 'o poder', como um conjunto de instituições e 
aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos em um estado determinado. 
Também não entendo poder como um modo de sujeição que, por oposição à 
violência, tenha a forma de regra. Enfim, não o entendo como um sistema geral de 
dominação exercida por um elemento ou grupo sobre o outro e cujos efeitos, por 
derivações sucessivas, atravessem o corpo social inteiro. A análise em termos de 
poder não deve postular, como dados iniciais, a soberania do Estado, a forma da lei 
ou a unidade global de uma dominação; estas são apenas e, antes de mais nada, 
suas formas terminais. Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, 
como a multiplicidade de correlações de forças imanentes ao domínio onde se 
exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e 
afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais 
correlações de força encontram umas nas outras, formando cadeias ou sistemas ou 
ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si; enfim, as 
estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional 
toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais. 

 
Nesta perspectiva, o poder provém de todas as partes, em cada relação entre um 

ponto e outro. Essas relações são dinâmicas, móveis, e mantêm ou destroem grandes 

esquemas de dominação. Essas correlações de poder são relacionais, segundo o autor; se 

relacionam sempre com inúmeros pontos de resistência que são ao mesmo tempo alvo e 

apoio, diz Foucault (2005a, p.91) "saliência que permite a preensão". As resistências, dessa 

forma, devem ser vistas sempre no plural. 

 

Para uma metodologia de análise, Foucault (2005a) sugere quatro "prescrições 

de prudência": regra de imanência: a produção de saberes se relaciona com relações de 
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poder; focos de saber-poder; regra das variações contínuas: as relações de poder não são 

estáticas, não há dualidade opressor/oprimido; regra do duplo condicionamento: os focos 

locais de poder são condicionados por estratégias globais e vice-versa, ambos apoiando-se 

mutuamente um no outro; regra da polivalência tática dos discursos: o discurso não reflete a 

realidade, o poder e o saber se articulam no discurso. Não há discurso excluído e o 

dominante, mas uma multiplicidade de discursos, que se inserem em estratégias diversas. O 

discurso veicula e produz poder. Por exemplo: o discurso instituiu a homossexualidade como 

pecado, classificou-a como patologia, mas também possibilitou-a de falar por si, de 

reivindicar espaços e discursos próprios. 

 

Foucault (2005a) fala de quatro estratégias globais de dominação, constituintes 

do dispositivo da sexualidade: a histerização do corpo da mulher, a pedagogização do corpo 

da criança, a socialização das condutas de procriação e a psiquiatrização do prazer 

"perverso". Essa nova tecnologia sexual surge no século XVIII, criando uma relação entre 

degenerescência, hereditariedade e perversão. O dispositivo da sexualidade, que instituiu o 

sexo como verdade maior sobre o indivíduo, transpôs o controle para a carne, os corpos, os 

prazeres.  

 

 

3.3.1 Adão e Eva: a heteronormatividade do desejo   
 

 

 

Como demonstrou a análise realizada por Foucault é sob o domínio da scientia 

sexualis que se construiu o discurso acerca da diferença sexual. Com efeito, apenas no final 

do século XVIII e no início do XIX ter-se-ia forjado uma fala sistemática a respeito desta 

diferença, visto que, até então, os sexos eram concebidos de maneira hierárquica, sendo 

sempre regulado pelo modelo masculino, entendido, segundo Birman (2001), como sexo 

perfeito. É o modelo one-sex-model que prevaleceu como referência e paradigma na 

tradição Ocidental desde a Antigüidade. 

 

Se Galeno (2003) foi responsável pela versão final deste paradigma, foi 

Aristóteles quem estabeleceu suas diretrizes fundamentais através de suas reflexões acerca 
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da reprodução e da geração. Partindo de sua teoria das quatro causas – material, formal, 

eficiente e final – Aristóteles (2001) concebeu a geração como diversamente distribuída 

entre as figuras do homem e da mulher. Esta é a sede e o vetor da causa material da 

geração. Aquele possui o poder formal. Afirma Birman (2001, p.37): 

 
Sendo essas causas concebidas de maneira hierárquica na ontologia aristotélica – 
isto é, a causa formal sendo considerada superior e a causa material inferior – a 
superioridade masculina estaria propriamente inscrita em ato na própria geração 
dos seres, já que sem a forma de nada valeria a matriz feminina na sua 
materialidade bruta. 

 

A figura do macho seria a responsável pela transmissão da humanidade 

propriamente dita, já que seria o princípio motor e gerador, único capaz de engendrar um 

outro; enquanto a figura da fêmea, entendida como matéria, esperaria passivamente para 

ser engendrada. Em outras palavras, o macho seria o artesão que com a forma engendra o 

ser enquanto a fêmea ofereceria apenas a matéria sobre a qual o macho trabalharia a sua 

arte divina. 

 

Estão lançadas as bases para a compreensão do corpo em um mundo onde dois 

gêneros correspondem a apenas um sexo em que as fronteiras entre masculino e feminino 

são de grau e não de espécie; da mesma forma que os órgãos reprodutivos são apenas um 

sinal entre muitos do lugar do corpo em uma ordem canônica e cultural que transcende a 

biologia. Laqueur (2001, p. 94) assegura que “no one-sex-model que dominou o pensamento 

anatômico por dois milênios, a mulher era entendida como sendo um homem invertido. O 

útero era o escroto feminino, os ovários eram os testículos, a vulva, um prepúcio e a vagina 

era um pênis”.  

 

Assim, em vez de serem divididos por suas anatomias reprodutivas, os sexos 

eram ligados por um sexo comum. As mulheres são homens invertidas e, por isso, 

imperfeitas. Galeno (2003) supunha existir uma equivalência bem precisa entre cada um dos 

elementos presentes nos aparelhos genitais do homem e da mulher. Com efeito, a 

morfologia assumida pela genitália masculina, assim como sua projeção no espaço exterior 

seria derivado das virtudes do humor quente, à medida que as formas femininas e sua 

inclusão no espaço interior do corpo seriam decorrentes da ausência ou da subalternidade 
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do humor quente no corpo da mulher, por esta razão, afirma Laqueur (2001) que a 

invaginação dos diversos elementos da genitália feminina seria conseqüência direta da 

ausência relativa do humor quente na circulação humoral dos corpos das mulheres. Segundo 

Birman (2001, p. 39): 

 
Os pólos masculino e feminino se oporiam como a luminosidade e a obscuridade, já 
que o masculino se associaria, pela projeção para fora, com a exterioridade 
enquanto o feminino se ligaria, pela invaginação, com a interioridade. Essa 
oposição se desdobraria em outra, pela qual a verdade estaria no pólo masculino 
considerando-se que a luminosidade se articularia com a via da verdade, enquanto 
o feminino pela escuridão, isto é, com a não-verdade. Além disso, é preciso evocar 
que o pólo masculino seria a representação da atividade e da ação, isto é, o que faz 
protuberância e penetra no espaço interior, enquanto o feminino seria a 
representação da passividade e da recepção. 

 

Nesse paradigma teórico existiria apenas um único sexo, com variações e 

matizações polares entre o masculino e o feminino que seria finalmente decidido pelo 

domínio do quente na circulação dos humores. Nasce, portanto, todo um discurso do corpo 

e do prazer profundamente emaranhado nas teias da teoria médica e da fisiologia 

renascentista, tanto nas suas mais altas encarnações quanto nas mais populares e tão 

ligadas a uma ordem política e cultural que escapava inteiramente a qualquer contato 

logicamente determinante com as fronteiras da experiência ou, na verdade, a qualquer teste 

explícito. Para Laqueur (2001, p.95-96), “quanto mais os anatomistas da Renascença 

dissecavam, examinavam e representavam visualmente o corpo feminino, mais convencidos 

ficavam de que era ele uma versão do corpo do homem”.       

 

Se o modelo de sexo único era profundamente arraigado em certas áreas do 

pensamento médico, cujas origens remontam à Antiguidade, os avanços da anatomia e da 

ilustração anatômica, assim como novas evidências clínicas, longe de enfraquecerem essas 

convicções, tornaram o corpo cada vez mais a representação de uma só carne e uma só 

organização corpórea. O considerável prestígio cultural do conhecimento médico, se não da 

prática real, continuou a reforça a concepção de um só sexo.  

 

Em um mundo onde o nascimento era tão importante, assegura Laqueur (2001), 

o sexo era mais uma característica atribuída com conseqüências sociais; pertencer a um sexo 

ou a outro dava à pessoa o direito a certas considerações sociais. Vestimenta, ocupação e 



99 

 

objetos particulares de desejo eram permitidos a uns e não a outros, dependendo se a 

pessoa possuía suficiente calor para moldar o órgão. O corpo parecia ser o absoluto 

fundamento de todo um sistema de gênero bipolar. Todavia, o sexo era um fundamento 

inseguro. As mudanças nas estruturas corpóreas podiam fazer o corpo passar de uma 

categoria jurídica – feminino – para outra – masculino – pois, afirma Birman (2001, p.40): 

 

O feminino poderia se transformar no masculino, desde que o humor quente 
pudesse se tornar dominante no corpo da mulher. Com isso, a invaginação 
morfológica da genitália feminina seria projeta para o exterior e para fora de forma 
que a fêmea se tornaria finalmente macho. Conseqüentemente, a passividade se 
transmutaria então em atividade, a recepção em ação e a obscuridade se faria 
subitamente luz. Enfim a verdade se imporia efetivamente sobre a não-verdade no 
lusco-fusco da transformação tópica regulada pelo humor quente. 

 

Essas categorias baseavam-se nas distinções de gênero – ativo/passivo, 

quente/frio, com forma/sem forma – nas quais o pênis externo ou interno era apenas o sinal 

diagnóstico. Por esta razão, a equivalência virtual entre o masculino e o feminino 

possibilitaria a transformação do segundo no primeiro visto que o imperfeito poderia ser 

transformado no perfeito desde que a presença do humor quente pudesse ser o operador 

da mudança conforme os pressupostos valorativos presentes na lógica hierárquica. Embora 

não houvesse reciprocidade entre os sexos; diz Birman (2001, p. 41), “uma mulher poderia 

sempre se transformar no perfeito, mas a operação oposta não se realizaria jamais pela 

razão oposta”. As normas culturais, portanto, tornam-se enredadas no continuum de 

corpo/gênero do one-sex-model.                   

 

Desde a Antiguidade até grande parte do século XVIII, a diferença entre homens 

e mulheres era percebida, só não era explicada pela oposição originária dos sexos, uma vez 

que a palavra sexo como se tem observado até então designava apenas os órgãos genitais e 

neste aspecto a mulher era identificada apenas como uma simples especialização funcional 

anatômica da natureza masculina.  Desse modo, ser homem ou mulher era manter uma 

posição social, assumir um papel cultural e não pertencia organicamente a um sexo ou a 

outro. O sexo era uma categoria sociológica, não ontológica.  

 

No final do século XVIII e início do XIX, a realidade social mudou e com ela a 

percepção médico-científica da realidade anatômica da mulher. A edificação de uma nova 



100 

 

ordem política proporcionada pelo Iluminismo e pela ascensão da burguesia levou a se 

pensar as diferenças entre homem e mulher em termos de descontinuidade e oposição, 

buscando na natureza e no desenvolvimento das ciências biológicas o argumento necessário 

para sedimentar esta diferença. O corpo humano correlato à organização social clássica era 

o corpo de um só sexo; o corpo humano do iluminismo e da revolução burguesa era o corpo 

de dois sexos. Bourdieu (2005, p. 18) afirma que: 

 

O mundo social constrói o corpo como realidade sexuada e como depositária de 
princípios de visão e de divisão sexualizantes. Esse programa social de percepção 
incorporada aplica-se a todas as coisas do mundo e, antes de tudo, ao próprio 
corpo, em sua realidade biológica: é ele que constrói a diferença entre os sexos 
biológicos, conformando-a aos princípios de uma visão mítica do mundo, enraizada 
na relação arbitrária de dominação dos homens sobre as mulheres, ela mesma 
inscrita, com a divisão do trabalho, na realidade da ordem social.  

 

As reivindicações universais por liberdade e igualdade humana durante o 

iluminismo não excluíam inteiramente a metade feminina da humanidade. A natureza tinha 

de ser buscada se os homens quisessem justificar seu domínio na esfera pública, cuja 

distinção da esfera privada figuraria cada vez mais em termos da diferença sexual. A criação 

de uma esfera pública burguesa levantou, com violência, a questão de qual sexo deveria 

ocupá-lo legitimamente e neste momento a biologia entra no discurso. A compreensão de 

que a mulher não é um homem invertido, mas ao contrário um ser cuja estrutura corpórea é 

diferente estabelece as diretrizes do modelo, apresentado por Laqueur (2001), two-sex-

model. 

 

Portanto, ser homem e ser mulher seria a conseqüência inevitável e insofismável 

de traços inscritos na estrutura do organismo. Esses traços seriam indeléveis, na medida em 

que seriam produzidos pela natureza biológica. Conseqüentemente, passou a existir um 

abismo intransponível entre os sexos, já que uma essência particular e perene os 

diferenciava. Enfim, diz Birman (2001, p.43), “a marca sexual que cada um portava, seja 

masculina ou feminina, passou para o nível da essência, constituindo-se, então, uma 

ontologia da diferença sexual”.  

 

Essa essência passou a ser concebida no registro estritamente biológico, que 

passou não só a caracterizar o ser do homem e o da mulher por marcas inscritas em suas 
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configurações anatômicas e em suas regularidades fisiológicas, mas também a justificar o 

papel social do homem – destinado à esfera pública – e da mulher – restrita a esfera privada.  

Para isso foi necessário forjar um novo discurso sobre a diferença sexual, pelo qual o homem 

e a mulher teriam finalidades e inserções sociais bastante diversas, em conseqüência de suas 

naturezas diferenciadas e irredutíveis uma à outra. 

 

Assim, os sexos foram distribuídos entre as demandas da reprodução e da 

produção, sendo a primeira alocada no espaço privado e a segunda, no público. A família foi 

esboçada como o espaço feminino por excelência, sobre o qual a mulher exercia seu poder 

legítimo, isto é, sua governabilidade. Em contrapartida, o espaço social ampliado, fora das 

fronteiras da família, seria o lugar para o exercício masculino da governança. Esse conjunto 

de oposições sociais entre os sexos é considerado legítimo, dado que caucionado não 

apenas pelas diferenças naturais, mas pelos desdobramentos diretos destas sobre as 

faculdades morais.     

 

Em síntese, no one-sex-model o corpo metafísico determinava a imagem de 

contigüidade e hierarquização das formas de um só e mesmo sexo; no two-sex-model, o sexo 

político-ideológico vai ordenar a oposição e a descontinuidades sexuais dos corpos. De 

índice metafísico da harmonia universal, o sexo passou a índice corporal de distintos lugares 

na nova ordem político-econômica. O sexo da divisão bipolar é o que vai justificar e impor 

diferenças morais no comportamento de homens e mulheres, de acordo com as exigências 

da sociedade burguesa, capitalista, nacionalista, imperialista, colonialista implantada nos 

países europeus. 

 

A reinterpretação dos corpos humanos, conforme mito da bissexualidade 

original, foi uma solução exigida pelos problemas político-ideológicos postos pela revolução, 

quais sejam: a concepção de indivíduo; o conflito entre as esferas do público e do privado; o 

patriarcalismo. A mulher será, desde então, teorizada de modo a assegurar um equilíbrio 

harmonioso entre a ideologia burguesa do igualitarismo liberal, os costumes familiares 

antigos e a convivência pacífica entre o público e o privado.  Sua natureza física reconciliará 

razões do coração e da família. Seu corpo sexual, diz Costa (1995, p.113), “vai ser causa e 

justificação das desigualdades supostamente naturais entre homens e mulheres, entre 
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interesses públicos e interesses privados e, por fim, da diferença sexual que dará suporte ao 

julgamento de condutas morais privadas que se mantêm até hoje”. 

 

Em meados do século XIX, os manequins científicos do homem e da mulher já 

estavam prontos. De homem invertido a mulher passava a inverso do homem e a causa da 

mudança estava em seu sexo. Primeiro vieram as desigualdades sociais e políticas 

justificadas pela norma natural do sexo; em seguida, o que era efeito se tornou causa e a 

diferença de sexo passou a fundamentar a diferença de gêneros masculino e feminino e suas 

relações de dominação. A ordem social, observa Bourdieu (1995, p.18), “funciona como uma 

imensa máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual se 

alicerça”.    

 

Compreender a emergência histórica do discurso da diferença sexual, exige que 

se considere suas condições social e política de produção. Seriam estas, então, os 

catalisadores do processo, isto é, aquilo que regularia a nervura de seus procedimentos. Isso 

porque ser homem e ser mulher com a modernidade seria a decorrência direta e estrita da 

ordem da natureza que modelaria suas modalidades diferenciais de ser e que delimitaria ao 

mesmo tempo o horizonte possível de suas inserções sociais. O determinismo biológico 

esboça de maneira indelével as finalidades naturais dos diferentes sexos, que se fariam 

então presentes nos registros corpóreo e moral de maneira imperativa.  Para Birman (2001, 

p.51) 

Foi a construção estrita do ser da mulher em torno da figura da mãe e da finalidade 
da reprodução da espécie o que estava em pauta na diferença da teoria da 
diferença sexual. A maternidade foi então concebida como algo de ordem 
instintiva, como uma potencialidade da fêmea como organismo, impondo-se, pois, 
como um imperativo inelutável para o ser da mulher. Foi por este viés que a 
hierarquia e a relação de poder entre os sexos foi mantida no contexto da 
concepção da diferença sexual. 

 

Como se pode observar, no two-sex-model a mulher passa a inverso 

complementar do homem e isto é considerado natural. Em contrapartida, nova imagem da 

inversão vai colocar-se ao homem, porém com um adendo: o invertido será o homossexual e 

sua inversão será vista como perversão, porquanto anti-natural. Diante da bissexualidade 

político-científica a mulher persistia sendo inferior, mas sempre dentro da norma natural, o 

homossexual, não. Sua inversão será perversão porque seu corpo será portador da 
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sexualidade feminina que acabara de ser criada. Não no que se refere à maternidade, mas 

ele trará consigo uma gama de elementos a partir dos quais de definiu o feminino tanto  no 

que diz respeito ao corpo, quanto ao comportamento. Em outras palavras, assevera Costa 

(1995, p.129), “o invertido apresentava um duplo desvio: sua sensibilidade nervosa e seu 

prazer sensual eram femininos. Seu sexo foi, por isso mesmo, definido como contrário aos 

interesses da reprodução biológica [...]. Ele e a histérica eram uma ameaça à família, à raça e 

à sociedade”.  

 

Desde então, a feminilidade do homossexual vai ser afirmada a despeito de 

qualquer contra-exemplo empírico ou de qualquer incongruência conceitual. Ele tinha de ser 

feminino, pois não o sendo não tinha como ser invertido. O homossexual tornou-se o 

argumento necessário para legitimar a divisão dos sexos, uma vez que nele estava a prova 

viva de que o sexo da mulher poderia habitar o corpo do homem. Portanto, esta divisão dos 

sujeitos em heterossexuais e homossexuais seria teoricamente inconcebível e socialmente 

inviável antes da construção do feminino e do masculino. Complementa Laqueur (2001, 

p.118-119): 

No one-sex-model todos os sexos eram homoeróticos, pois o sexo entre homens e 
mulheres eram entendidos como fricção de duas partes iguais, mesmo que estas 
partes fossem o pênis do macho com a vagina [...]. Os atos homoeróticos 
masculinos, como sinais do intrínseco desvio sexual de seus praticantes, teria de 
esperar a redefinição oitocentista da mulher e do homem como sendo 
essencialmente diferentes espécies de criaturas. Lesbianismo e homossexualidade, 
enquanto categorias, não seria possível antes da criação dos homens e mulheres 
como opostos.    

 

A invenção dos homossexuais e dos heterossexuais foi uma conseqüência 

político-teórica das exigências feitas à mulher e ao homem pela sociedade burguesa 

européia.  Desse modo, percebe-se que o discurso atual ainda colabora para reforçar tanto 

as dicotomias da matriz heterossexual homem/masculino x mulher/feminino quanto ao 

binarismo hetero/normal x homo/anormal. Dentro da categoria heterossexual/normal, ser 

homem é análogo a ser masculino e mulher a ser feminina. Já na categoria 

homossexual/anormal indiscutivelmente o homem é feminino e a mulher, masculina. Há 

uma inversão cross-sex, mas esse atravessamento não contribui para se pensar categorias 

alternativas de gênero e sim para reforçar a criação de uma nova dicotomia, a do 

“invertido”, na qual o homem é necessariamente feminino e a mulher, masculina. 
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Nesta perspectiva duas considerações se fazem pertinentes. A primeira diz 

respeito ao grande número de trabalhos que demonstraram como o modelo tradicional de 

se pensar a diferença entre os sexos se baseia no modelo da primazia da heterossexualidade 

e da dominação masculina. Para Arán (2003), não é preciso muitos argumentos para 

demonstrar como o desenvolvimento da idéia do complexo de Édipo-castração na obra 

freudiana e a releitura lacaniana da lógica fálica se fundamentam, constituem e se 

apresentam como uma versão do desejo masculino heterossexual.  

 

Herdeira do modelo de diferença sexual construídos nos séculos XVIII e XIX, a 

lógica que pressupõe a diferença tanto para Freud quanto para Lacan, gira em torno da 

hierarquia e da exclusão. Para este, nas fórmulas de sexualização, o lado feminino acaba 

sendo um limite interno do masculino, em que a mulher aparece como “não toda” inscrita 

na função fálica. É neste sentido que a castração pode ser considerada, como apresenta 

Stein (1977) a própria “negação da feminilidade”, visto que a única possibilidade de destino 

para a sexualidade feminina é a inveja do pênis, tendo na sua versão positiva a maternidade 

e na sua versão negativa a renúncia e a virilização. 

 

A segunda consideração diz respeito ao simbólico. Segundo Butler (2003, p.38),  

 
Nota-se que o conceito oriundo da psicanálise e da antropologia opera com a 
matriz cultural que pressupõe uma coerência e uma continuidade entre gênero, 
sexo, desejo e práticas sexuais. A partir de um sistema de oposições constituiu-se 
uma gramática dos sexos, na qual a artificialidade das relações binárias da 

sexualidade suprime qualquer manifestação de multiplicidade subversiva.     
 

A restrição que pesa sobre o sexo atende, conforme ressalta Butler (2003), aos 

objetivos reprodutivos de um sistema de heterossexualidade compulsória. Cabe salientar 

que, quando se permite alguma variação nessa continuidade substantiva dos sexos, a 

mesma matriz de pensamento continua operando, procurando identificar novas coerências 

– como por exemplo, mulher masculina/homem feminino, mulher homossexual/homem 

homossexual. Assim, as oposições feminino/masculino, gênero/sexo, 

heterossexualidade/homossexualidade, natureza/cultura compõem uma matriz binária do 

pensamento sobre o corpo e a sexualidade, no qual qualquer manifestação subjetiva que 
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subverte essa lógica ou passa a ser considerada impensável ou é vista como uma ameaça 

para a sobrevivência da própria sociabilidade. 

 

Mais do que um papel pronto que os que nascem com um pênis são obrigados a 

carregar, o lugar do masculino é um espaço que deve ser construído a partir das formas de 

subjetivação que tem como fundamento a busca pelo falo. Para ser este devir-homem, ser 

que ainda não cumpriu o seu lugar destinado de homem, tão logo ele apresente uma 

sexualidade, ele deve confirmar o seu lugar sexual apresentando um desejo pelas mulheres. 

Desejo que, antes de ser um desejo corporal-afetivo, é um desejo político. Para constituir-se 

homem, ele deve relacionar-se com as mulheres ratificando, assim, seu lugar de poder, pois 

só desse modo ele torna-se sujeito, já que pode tornar o outro objeto. Por isso o 

homossexual desonra o seu devir-homem ao se tornar um objeto, uma mulher nas relações 

com outros homens. Ser homem é acima de tudo uma prática.  Butler (2003, p.39) assegura 

que “a heterossexualização do desejo institui a produção de oposições discriminadas e 

assimétricas entre feminino e masculino, em que estes são compreendidos como atributos 

expressivos de macho e fêmea”. 

 

Por esta razão, esses seres genitalizados necessitam se subjetivar para assim 

conseguir voz nessa moral de homens. Em outras palavras, diz Butler (2003, p. 45-46): 

 

A instituição de uma heterossexualidade compulsória e naturalizada exige e regula 
o gênero como uma relação binária em que o termo masculino diferencia-se do 
termo feminino, realizando-se essa diferenciação por meio das práticas do desejo 
heterossexual. O ato de diferenciar os dois momentos oposicionais da estrutura 
binária resulta numa consolidação de cada um de seus termos, da coerência 
interna respectiva do sexo, do gênero e do desejo. 

 

 Para se subjetivar eles precisam confirmar seu sexo num movimento de 

construção pessoal, de prática de si que se concretiza no fazer sexo. No ato sexual o homem 

mostra a sua posição superior quando possui e domina a mulher. Ele faz seu sexo, confirma 

seu lugar – sujeito – e define o lugar do outro – objeto.        
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3.3.2 O que se esconde no interior da maçã: o desejo homoerótico    
 

 

Desde a sedimentação da visão heterocêntrica do mundo, parte-se para a 

construção de um discurso que diga o que é ser homossexual, que revele quem são aqueles 

que subvertem o seu devir-homem. Daí decorre que o sujeito homoerótico é uma categoria 

em processo, um devir, um construir de que não se pode dizer com certeza que possua uma 

origem ou um fim. Como uma prática discursiva contínua, ele está aberto à intervenções e 

re-significações, sustentadas e reguladas pelo meio social. Após o nascimento de Adão e Eva 

procurar-se-á definir a mais nova personagem, até então, escondida no interior da maçã: o 

homossexual. 

 

Como já se observou no modelo médico do sexo único, o sexo referia-se 

exclusivamente aos órgãos do aparelho reprodutor. Não era algo invasivo que perpassava e 

determinava o caráter, os amores, os sentimentos e a moral dos indivíduos. Este sexo 

absoluto, onipresente e onipotente só se tornou teórico-culturalmente obrigatório a partir 

do momento em que se criou a noção de bissexualidade originária. Com ela, surgiu a 

necessidade imperativa de definir um novo sexo com uma natureza, norma, desvios, 

finalidades, características. Como disse Foucault (2005, p.128), “este era a face do sexo; o 

verso era o dispositivo da sexualidade”. 

 

Desde o século XIX, o sexo ocupará o lugar da perfeição metafísica do corpo 

neoplatônico, mas com outro referente. No lugar das formas essenciais será posto o instinto 

sexual, mais uma das formidáveis criações ideológicas da modernidade. Segundo Costa 

(1995, p.131): 

O equivalente das imperfeições metafísicas da forma corporal deixará o sistema 
aristotélico das causas finais para voltar-se para o sistema científico das causas 
eficientes. A imperfeição, o desvio, a anormalidade, a doença, a patologia ou a 
perversão do instinto sexual serão buscadas na noção de degeneração [...]. Com o 
evolucionismo, o instinto sexual e a degeneração, a ciência médica estava 
teoricamente armada para justificar a moderna moral sexual burguesa. 

 

Embora a noção de instinto sexual seja oriunda da antiguidade greco-romana e 

do pensamento católico medieval, será retomado na modernidade como suporte para o 

desenvolvimento de uma teoria materialista acerca da sexualidade humana cuja finalidade é 
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explicar como o dado biológico da diferença sexual se traduz na diversidade de emoções, 

sensações e inclinações, enfim, nas características psíquicas, morais e sociais dos homens e 

das mulheres. Ele existe como algo separado da atração que produz, assegura 

inexoravelmente o sucesso de suas finalidades; é imperfectível e cego, no sentido de que 

foge ao controle e comanda as ações do sujeito com ou sem acordo de sua vontade.  

 

A regulação biológica dos organismos vivos inclusive o corpo humano dependia 

desta força instintiva cuja ação permanecia latente ou invisível. Essa concepção fornecerá as 

bases para que médicos, higienistas, psiquiatras, dentre outros construíssem um discurso 

capaz de definir e avaliar a normalidade física e moral dos instintos. Em outras palavras, 

assegura Costa (1995, p.137), “todo o saber sobre o sexo e a sexualidade que irão 

determinar as patologias sexuais dos séculos XIX e XX vai ter sua origem nessa concepção de 

instinto sexual como regra inviolável que só pode ser contrariada em caso de doença”. 

 

Convém destacar que a matriz da noção de instinto sexual sustentou-se em duas 

perspectivas: uma biológica que associou o instinto a algo intrínseco ao ser humano cuja 

preocupação era a preservação da espécie e outra social à medida que todo e qualquer 

indivíduo poderia vir a contrariar os instintos da espécie e por isso, cada um teria de 

aprendê-lo para não contrariá-los. A atividade normal do instinto permanece ligada às 

condições gerais do organismo e às condições particulares dos órgãos adaptados. Para Costa 

(1995, p.141-142): 

Todo corpo e toda a mente eram sexualizados e quase todos os estímulos externos, 
físicos, morais ou intelectuais poderiam ser causa de excitação de um sexo que se 
tornava totalmente invasivo. Tudo era sexo ou podia ser sexualizável, já que o 
instinto manifestava-se ou podia manifestar-se, conforme as peculiaridades dos 
indivíduos, em quase todas as esferas de sua vida de relação. A noção de instinto 
sexual, ao mesmo tempo em que reivindicava seu materialismo empírico e teórico, 
dilatava a extensão do sentido de sexo até o limite em que não havia como escapar 
da sexualidade. Pouco a pouco, a teoria construía seu referente e determinava a 
maneira pela qual a sexualidade passaria a ser naturalmente percebida nos 
períodos posteriores. Essa expansão do sexo tinha uma função cientifica clara: 
permitir a articulação dos corpos dos sujeitos aos interesses sociais conforme as 
leis da natureza. O sexo era a ponte entre os instintos individuais e os instintos 
sociais. De um lado estava ligado ao corpo; de outro, à civilização. Era um 
fenômeno no limite do físico e do cultural. 

 

Por conseguinte os interesses da espécie eram gradativamente conectados aos 

interesses sociais que possuíam na família o sustentáculo necessário para a sua 
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sedimentação. Se coube à noção de instinto sexual estabelecer um elo entre os interesses 

individuais e os sociais; coube à família ser o espaço de passagem entre os interesses da 

espécie e os da sociedade. O amor impelia à conjugalidade sexual entre os dois sexos no seio 

da família enquanto o instinto sexual configurava-se como imperativo através do qual estes 

dois tipos de interação eram naturalizados. 

 

Deve-se ressaltar ainda que a noção de instinto sexual está fortemente 

sustentada pelas idéias evolucionistas que surgem no século XIX e que marcará uma nova 

concepção de homem e humanidade. De ser divino, o ser humano passou à condição de 

resultado de um processo evolutivo. Por isso, para a medicina moral dos instintos a evolução 

é indiscutível e só ela seria capaz de justificar a norma moral nascida com as sociedades 

capitalistas modernas. O conceito de instinto sexual, principal referente para a noção de 

sexo, nada mais foi do que uma peça na fabricação deste imaginário. Diz Costa (1995, p.147-

148): 

O evolucionismo progressista contido na idéia de instinto sexual permitiu que o 
normal e o anormal em matéria de condutas sexuais se tornassem idéias 
concebíveis. Se o instinto tinha uma finalidade inequívoca, o que fugia a esta 
finalidade podia ser definido como desvio ou perversão de uma meta natural. A 
finalidade era a de afirmar que as relações sexuais entre homens e mulheres, com 
vistas à reprodução biológica e à manutenção da família nuclear burguesa, era 
constitutiva da normatividade natural do instinto. [...] Em nome da família, da raça 
branca e da civilização européia, o instinto sexual vai agir como polícia moral das 
perversões sexuais, tendo como aliado a degenerescência ou degeneração. 

 

É, pois, a teoria da degeneração que irá explicar os desvios do instinto sexual, 

originando-se tanto da medicina higiênica e do estudo das variações naturais e doentias das 

espécies botânicas e zoológicas quanto da visão antropológica do homem e da humanidade 

pautada na tradição político-religiosa conservadora. Desse modo, a degeneração sustentava-

se numa causa fundamental: o pecado original e numa série de causas acessórias 

caracterizadas pelo desacordo entre as instituições sociais e a natureza humana. 

 

Os signos da degeneração apontavam, por sua vez, para dois pólos da hierarquia: 

socialmente definiam os que apresentavam condutas anacrônicas ou subversivas no que se 

refere à ordem moral da sociedade e da família; individualmente, configuravam-se na 

reversão da hierarquia moral que devia comandar a vida intencional do sujeito. Desse modo, 

se a teoria do instinto sexual encontrou na teoria da degeneração o substrato teórico para 
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explicar os desvios de seu percurso evolutivo normal, retribuiu-lhe os favores tornando-a 

uma idéia cientificamente admissível. Assim, revela Costa (1995, p.155), “todos os desvios 

físicos, morais e sociais eram, agora, explicados por um fator simples, a degeneração dos 

instintos”. 

 

Constituíam-se, então, as ferramentas através das quais médicos, juristas e 

filósofos tentavam explicar os indivíduos que diferentes do ser de consciência e liberdade – 

o homem criado no Iluminismo – agiam irracionalmente. Na verdade, construiu-se toda uma 

lógica discursiva capaz de proteger a imagem racional do sujeito filosófico, a liberdade 

política do cidadão burguês e a integridade moral do homem de família. Daí a necessidade 

de erigir a descrição e a constituição da realidade subjetiva da perversão e dos perversos 

sexuais. Inicialmente, declara Costa (1995, p.159): 

 
Não existia a idéia de uma patologia perversa autárquica, típica de um sujeito 
sexualmente perverso. As perversões eram indícios de distúrbios na economia das 
paixões, das idéias, do cérebro etc. Com a supremacia do evolucionismo, do 
instintivismo e da teoria da degenerescência, as antigas monomanias e perversões 
começaram a ser vistas como signos de uma personalidade degenerada ou de um 
tipo psicológico especial. 

 

Essa realidade cultural associada à difusão nos meios médicos das teorias da 

degeneração e do instinto irá transformar aquilo que até então era denominado de “vício 

contra a natureza” em perversão sexual e os “depravados do mesmo sexo” em um singular 

tipo humano: o perverso. Convém ressaltar que a idéia de perversão homossexual tem sua 

matriz imaginária localizada no seio do debate acerca dos direitos dos cidadãos nas novas 

sociedades burguesas. Os direitos do cidadão e os deveres do burguês vão exigir a criação de 

um tipo humano específico que servirá de anti-norma ou de anti-exemplo para as condutas 

sexuais aprovadas e reafirmará os valores político-ideológicos dominantes. No final do 

século XIX, as duas tradições teórico-científicas – a teoria da degeneração e a do instinto – 

vão convergir, formando definitivamente o perfil da realidade física, psíquica e moral do 

homossexual.  

 

Outra perspectiva acerca da definição do homossexual deu-se a partir da 

sexologia alemã que caracterizava a pederastia como uma espécie de “hermafroditismo 

moral”. Na verdade reforçava-se a idéia de feminilização do invertido, deslocando o conceito 
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do físico para o psíquico. Em 1864, o jurista alemão Karl Heinrich Ulrichs, depois de cunhar o 

termo uranista para designar os invertidos, escreveu os primeiros estudos sociais sobre o 

enigma do amor entre os homens, argumentando que os uranistas possuíam uma alma de 

mulher num corpo de homem. Posteriormente, em 1869, o médico húngaro Karoly Maria 

Benkert inventa o vocábulo “homossexual” e reforça o discurso da sensibilidade feminina 

dos invertidos. Assim, declara Costa (1995, p.174), “o evolucionismo, com sua noção de 

parada do desenvolvimento, voltara-se para a caracterização psíquica do invertido com 

alguém com predicados mentais femininos [...]. O resultado foi a fabricação da figura do 

homossexual como uma alma feminina num corpo de macho”.   

 

No entanto, o cenário teórico já havia consolidado, simultaneamente, a idéia de 

sexo como algo fundamentalmente psíquico e a de relação sexual como condição sine qua 

non da sobrevivência humana. Portanto, o ato homoerótico torna-se patológico por não 

atender ao objetivo da propagação da espécie. Desse modo, toda a psicopatologia sexual 

baseada na noção de degeneração instintiva era superada por uma concepção de anomalia 

na qual a norma não mais se encontrava na estrutura e funções dos órgãos, mas no princípio 

da reprodução. Gradativamente o homossexual ganhava a feição definitiva. Assegura Costa 

(1995, p.178), “primeiro, porque sua sexualidade era arcaica, tendo se mantido fixado no 

estágio feminino da evolução; segundo, porque, pela imaturidade evolutiva, regia-se 

exclusivamente pelo princípio da detumescência, contrariando o princípio da contratação e 

ameaçando a reprodução da espécie”. 

 

No one-sex-model, a mulher era um homem invertido no sentido anatômico. Seu 

sexo masculino era voltado para dentro. No two-sex-model, o homossexual era um homem 

invertido no sentido psíquico. Seu sexo interior era feminino. Nesta perspectiva o vocábulo 

sexo amplia sua significação, uma vez que encerra em si mesmo duas concepções: a de sexo 

anatômico e a de sexo psíquico que se divide entre a sensibilidade feminina e o modo de 

sentir masculino. Em síntese, a feminilização psíquica do invertido tornara-se absolutamente 

imunizada contra provas, conjecturas e refutações. Diz Costa (1995, p. 183), “um homem 

não podia desejar ou amar outro homem, exceto se fosse mulher no interior”.   No final do 

século XIX e início do XX, o imaginário histórico-ideológico-político-econômico-libidinal 

burguês já havia definitivamente criado a homossexualidade e o homossexual.                
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3.3.3 Corpos confessáveis nas veredas do sertão   
 

 

Como se observou até então gradativamente a sociedade burguesa dá vida a 

seus modelos de masculino, feminino e invertido, tornando-os referência para se pensar o 

amor, o desejo e os corpos, associados, no dizer de França (2005, p.07), “à carne cristã, ao 

mal, ao desejo que se deve conter, a uma verdade escondida, profunda, a uma interioridade 

que precisa ser purificada via confissão”. Desse modo, penetrar naquilo que Bolle (2004) 

denominou “sistema jagunço” onde Riobaldo e Diadorim estão inseridos e a partir do qual 

eles constroem percepções acerca do mundo e de si mesmos é adentrar a verdade de um 

corpo que se quer ver confessado pela voz de Riobaldo e que se construiu na urdidura dos 

vários discursos que articulam os signos da identidade social, sexual e corpórea. “Jagunço é 

isso. Jagunço não se escabrêia com perda nem derrota – quase que tudo para ele é o igual. 

Nunca vi. Pra ele a vida já está assentada: comer, beber, apreciar mulher, brigar, e o fim 

final.” 19 

 

O jagunço em Guimarães Rosa estabelece-se como um ser ambíguo e fluido que 

oscila entre o cavaleiro e o bandido que convergem na síntese representada pela mulher-

homem Diadorim, cujo nome, assegura Cândido (2004, p. 147), “se forma ele próprio por um 

deslizamento imperceptível e reversível entre masculino e feminino, justificado pelos 

hábitos fonéticos do homem rural (que pronuncia Deodoro – Diadoro – Diadorinho – 

Diadorim – Diadorinha – Diadora – Deodora)”.  Ele é, portanto, aquele que no sertão adota 

uma certa conduta de guerra e aventura compatível com o meio.  

 

O mundo é visto numa totalidade impressionante na qual o ser jagunço é a 

condição para compreender a trama complexa da vida a partir do olhar de quem também já 

fora jagunço. A fluidez do real leva o espírito a buscar o sentido do estar-no-mundo. Esse 

movimento compõe uma visão diversificada e ambígua que reconhece a complexidade dos 

fatos, tentando esclarecê-los e defini-los num sistema simples que evidencie a dialética 

humana. “O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isso: que as 
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pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre 

mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou.”20 

 

Há em Guimarães Rosa um ser jagunço como força de existência, como 

realização ontológica no mundo sertão. Ele encarna as formas mais plenas da contradição no 

mundo sertão, pois este mundo traz certas formas de comportamento que se tornam 

coerentes na sua ação. Em outras palavras, ele atualiza, dá vida a possibilidades atrofiadas 

de ser, porque assim o sertão o exige. Assevera Candido (2004, p. 151), “no entanto, todos 

nós somos Riobaldo, que transcende o cunho particular do documento para encarar os 

problemas comuns de nossa humanidade, num sertão que é também nosso espaço de vida. 

Se o ‘sertão é o mundo’, [...] não é menos certo que o jagunço somos nós”. Ser jagunço 

torna-se além de uma condição normal do mundo-sertão, uma opção de comportamento, 

que define um certo modo de ser naquele espaço. 

 

É neste mundo que os corpos sexuados, projetos de fronteira para identidades 

culturais e desejos, circulam na narrativa de Riobaldo nas suas mais diversas formas, em 

imagens que reproduzem ou representam o imaginário discursivo de construção histórico-

cultural do sexo, como categoria cultural, encarnado nos corpos que experimentam o real. 

No sentido de uma “bio-lógica” de ontologização dos corpos sexuados como matéria natural 

e anterior a toda palavra cultural, atravessam a narrativa dos corpos rijos de jagunços, em 

imagens que associam sua masculinidade à ordem da natureza: 

 

Nunca vi cara de homem fornecida de bruteza e maldade mais, do que nesse. 
Como era urco, trouxo de atarracado, reluzia um cru nos olhos pequenos, e armava 
um queixo de pedra, sombrancelhonas; não demedia nem testa. Não ria, não se riu 
nem uma vez; mas falando ou calado, a gente via sempre dela algum dente, presa 
pontuda de guará. Arre, e bufava um poucadiinho. Só rosneava curto, baixo, as 

meias palavras encrespadas
21

.  

  

Nesse sentido, o corpo vai ganhando consistência e cor nas batalhas travadas 

entre homens. O corpo vira carne, ossos e sangue nas pelejas do ofício de jagunçagem e, 

embora a ruína do corpo masculino pela doença seja representada, a força do macho não se 

desmancha na memória narrativa, não se desarticulando de sua rigidez natural: 

                                                             
20

 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p.23. 
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 ROSA, op. cit.,p.17. 
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A ser que Medeiro Vaz, por esse tempo, já acusava doença a quase acabada – no 
peso do fôlego e no desmancho dos traços. Estava amarelo almecegado, se curvava 
sem querer, e diziam que no verter água ele gemia. Ah, mas outro igual eu não 

conheci. Quero ver o homem deste homem!... Medeiro Vaz – o Rei dos Gerais22.  

 

O poder de fogo do homem, sua potência de guerra e combate se associam a 

imagens masculinizadas do corpo natural, do corpo que mimetiza jeitos de bichos: “O ar 

todo do campo cheirava a pólvora e a soldados. Diante de mim, nunca terminava de atar as 

correias do gibão um Cunha Branco, sarado, cabra velho guerreiro: ele boiava língua em 

boca aberta.” 23 “Respirei: a gente sorvia o bafejo – o cheiro de crinas e rabos sacudidos, o 

pêlo deles, de suor velho, semeado das poeiras do sertão [...] Ali deviam estar alguns dos 

homens mais terríveis sertanejos.” 24 

 

Os jagunços, em sua preparação para o combate, corpos rijos conduzidos pela 

pulsão de adentrar a aridez do sertão e prostituir a sua pureza, deixam seus rastros de 

sangue, que fecundam o chão de morte e de vida, mas antes afiam os próprios dentes, como 

feras:  

Pois não era que num canto, estavam uns permanecidos todos se ocupando num 
manejo caprichoso, e isto que eles executavam: que estavam desbastando os 
dentes deles mesmos, aperfeiçoando os dentes em pontas! [...] a poder de gume 
de ferramenta por amor de remedar o aguçoso de dentes de peixe feroz do rio de 

São Francisco – piranha redoleira [...] às vezes sangue babava25  

  

 O imaginário de complementaridade dos sexos opostos, em sua força de 

penetração e recepção, em seu princípio de atividade e passividade, respectivamente 

masculino e feminino, gera imagens que delineiam o que é ser homem e mulher no sertão, 

ao mesmo tempo em que reforça o caráter de transgressão do desejo homoerótico. 

 
Diadorim e eu, nós dois. A gente dava passeios. Com assim, a gente se diferenciava 
dos outros – porque jagunço não é muito de conversa continuada nem de amizades 
estreitas: a bem eles se misturam e desmisturam, de acordo, mas cada um é feito 
um por si. De nós dois juntos, ninguém nada não falava. Tinham a prudência. 

Dissesse um, caçoasse, digo – podia morrer
26

.  
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O corpo do homem tem em sua simbologia extensões que o extrapolam, mas o 

continuam: “Que eu não entendia de amizades, no sistema de jagunços. Amigo era o braço, 

e o aço!” 27 Braço, como dado fisiológico, e aço, como produto culturalmente modificado, 

estão aí interligados no mesmo signo da afetividade e da masculinidade. Os instrumentos, 

que figuram a imagem do falo, do seu poder de força e penetração, mediam o processo de 

subjetivação sexual do menino, que apreende um papel social masculino, pela posse dos 

objetos fálicos, o que articula mais uma vez corpo e identidade sexual. 

 

Os nomes dos jagunços são ainda extensão de seus corpos sexuados, que se 

perpetuam na memória do sertão com uma potência bélica: “Meu nome d’ora por diante vai 

ser ah-oh-ah o de Zé Bebelo Vaz Ramiro! Como confiança só tenho em vocês, companheiros, 

meus amigos: zé-bebelos! A vez chegou: vamos em guerra. Vamos, vamos, rebentar com 

aquela cambada de patifes!...”28  

  

Para encarnar o cenário sexuado do sertão, outras lógicas discursivas ainda são 

produtivas. Descolam-se natureza e identidade social com um investimento em imagens, 

cujo implícito dos corpos se esconde atrás de movimentos masculinos ou femininos: “Órfão 

de conhecença e de papéis legais, é o que a gente vê mais, nestes sertões. Homem viaja, 

arrancha, passa: muda de lugar e de mulher [...].” 29 

  

Nesse sentido, pintam-se cenas em que os movimentos do corpo não são feitos 

da matéria do sexo, da natureza; encenam-se corpos movidos a gestos ensaiados na 

representação da vida social: “Ele pitava era charutos. Mais me disse: - ‘Sei senhor homem 

valente, muito valente... Eu precisar de homem valente assim, viajar meu, quinze dias, 

sertão agora aqui muito atrapalhado, gente braba, tudo...’” 30 

  

As figuras do masculino são desenhadas nos atos bélicos, em uma lógica de 

dureza disciplinar: “E chefe será. Baixamos nossas armas, esperamos vossas ordens.” 31 Seus 
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movimentos são guiados pela racionalidade do homem que planeja e pensa antes de 

executar: “Zé Bebelo simplificava os olhos, e perguntando e ouvindo avante. Às vezes riscava 

com ponta duma vara no chão, tudo representado. Ia organizando aquilo na cabeça.” 32A voz 

de comando reveste a firmeza da coragem irrestrita, “no tiroteio de inteira noite, Andalécio 

comandava e esbarrava, para gritar feroz: - ‘Sai pra fora cão! Vem ver! Bigode de homem 

não se corta!” 33 Os atos de vigor e coragem são associados ao masculino na figura de um pai 

que interdita aparências de movimentos associados à feminilidade: “Carece de ter coragem 

[...] Meu pai disse que não se deve ter [...] Meu pai é o homem mais valente deste mundo 

[...] Ah, tu: tem medo não nenhum?” 34 

 

O homem sertanejo mostra na secura e velocidade dos gestos as representações 

de sua masculinidade: “eu, com minhas armas, matadeiras, tinha dado revolta contra meu 

padrinho, saíra de casa, aos gritos, danado no animal, pelo cerrado afora, capaz de capaz!” 35 

A estética da macheza compõe-se ainda na referência simbólica ao figurino da indumentária 

bélica: “Por via de sua macheza. Ah, Zé Bebelo era o do duro – sete punhais de sete aços, 

trouxados numa bainha só!” 36 Ainda a voz narrativa busca, em seu processo de 

identificação, os signos da masculinidade nos seus modos de ser, de agir e de contar a 

própria história:  

 
Mas, aí, eu fiquei inteiriço. Com a dureza de querer, que espremi de minha 
sustância vexada, fui sendo outro, eu mesmo senti: eu Riobaldo, jagunço, homem 
de matar e morrer com a minha valentia. Riobaldo, homem, eu, sem pai, sem mãe, 
sem apego nenhum, sem pertencências. Pesei o pé no chão, acheguei meus dentes. 

Eu estava fechado, fechado na idéia, fechado no couro.37 
 

Nesta descrição, Riobaldo representa a macheza como um tornar-se, deslocado 

de um fundamento natural, materializado no comportamento, no portar-se do corpo que 

transforma uma subjetividade em masculinidade. Já os corpos femininos, certas vezes 

aparecem como um só, em uma identidade comum, compondo forma única bem definida:  
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Nas folgas vagas, eu ia com os companheiros, obra de légua dali, no Leva, aonde 
estavam arranchadas as mulheres, mais de cinqüenta. Elas vinham vindo, tantas, 
que, quase todo dia, mais tinham de baratear [...] Onde é que já se viu homem 

valer, se não tem à mão estadas raparigas. 38 

 

Aparecem, muitas vezes, como efeito de uma narrativa de homem, incorporando 

as expectativas do olho masculino: “ mulher casada, filha do Malinácio. E ela era bonita, 

sacudida. Mulher assim de ser: que nem braçada de cana – da bica para os cochos, dos 

cochos para os tachos.” 39 

  

O corpo da mulher, no ato sexual, entrega-se numa passividade amedrontada, 

subordina-se imóvel como cenário, ornamento, objeto empregado pelo homem na 

satisfação de seus desejos carnais: “se chamava Nhorinhá. Recebeu meu carinho no cetim 

do pêlo – alegria que foi, feito casamento, esponsal.  Ah, a mangaba boa só se colhe já caída 

no chão, de baixo.” 40 

 

O corpo feminino, ainda, é cantado em tom de romance, que o afasta do desejo 

carnal, associando-o a um amor purificado, na sua busca por uma união espiritual: “Coração 

cresce de todo lado [...] Coração mistura amores. Tudo cabe. Conforme contei ao senhor, 

quando Otacília comecei a conhecer [...] só vislumbrei graça de carinha e riso e boca, e os 

compridos cabelos, num enquadrado de janela, por o mal aceso de uma lamparina.” 41Desse 

modo, ora se tem a mulher modelo de mãe de família, detentora da gestão do lar e da vida 

privada; ora a mulher tentação, carne, instrumento de satisfação sexual. 

 
“Casa-comigo...”– Otacília baixinho me atendeu. E, no dizer, tirou de mim os olhos; 
mas o tiritozinho de sua voz eu guardei e recebi, porque era de sentimento. Ou não 
era? Daquele curto lisim de dúvidas foi que minou meu maisquerer. E o nome da 
flor era o dito, tal, se chamava – mas para os namorados respondido somente. 
Consoante, outras, as mulheres livres, dadas, respondem: – “dorme-comigo...” 
Assim era que devia de haver  de ter de me dizer aquela linda moça Nhorinhá, filha 
de Ana Duzuza, nos Gerais confins; e que também gostou de mim e eu gostei dela. 
Ah, a flor do amor tem muitos nomes. Nhorinhá prostituta, pimenta branca, boca 

cheirosa, o bafo de menino-pequeno. 
42 
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A partir dessas cenas, nessas diversas figurações de corpos de homem e de 

mulher, desenham-se limites corporais que agrupam dentro de um espaço cercado, de 

forma rigidamente associada, dados da natureza, da anatomia corporal, do desempenho de 

papéis sociais e das formas de subjetivação. Essas fronteiras constituem o mecanismo de 

inteligibilidade da percepção, que reconhecem nessas figuras formas familiares. 

  

Na sobreposição de imagens de corpos, atos, e desejos, vai se formando uma 

figura que remenda o corpo sexuado, como um dado da natureza, à identidade sexual, como 

construção cultural e ao desejo sexual, como resultado deste movimento. Nesta figura, 

articula-se um jogo discursivo operado a partir de um centro fixo paradigmático, dentro da 

chave corpo-sexo-papel social-desejo. 
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QUARTA ESTAÇÃO 

    

CORPO NEBLIN: 
DIADORIM SOB A ÉGIDE DO MASCULINO 
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4.1 COMO OS CORPOS SE TORNAM MATERIA  
 

 

Como se pôde observar no capítulo anterior o imaginário social43 ao construir 

seus discursos acerca da sexualidade humana escolhe o corpo como lócus de materialidade 

do desejo, além de envolvê-lo numa série de significações que foram se solidificando ao 

longo do tempo e estabelecendo a forma como o Ocidente a vive. As representações sociais 

dão ao corpo uma posição determinada no seio do simbolismo da sociedade, nominando as 

diferentes partes que o compõe e as funções que executam; explicitam suas relações, bem 

como penetram em seu interior invisível para, então, depositar toda uma carga se 

significações e imagens, situando-o dentro da estrutura ideológica da sociedade. Segundo Le 

Breton (2005, p.13-14, tradução nossa): 

 
As representações do corpo e os saberes que o atingem originam-se de um estado 
social, de uma visão de mundo e no interior deste de uma definição de pessoa. O 
corpo é uma construção simbólica, não uma realidade em si. De onde se origina a 
miríade de representações que procuram lhe dar sentido e sua característica 
heteróclita, insólita e contraditória, de uma sociedade a outra.     

 

Neste contexto marcado por amplas reformulações de objetos e de regras 

discursivas é que se compreende que a entrada do homem na história só se tornou efetiva 

na medida em que a concomitante produção de saberes científicos, típicos do pensamento 

analítico da modernidade teve como ponto de apoio o corpo do homem moderno. Para 

tanto, promoveu-se uma ampliação de sua espacialidade no universo dos discursos. Neste 

aspecto, ele tornou-se enunciado de indagações, de várias ciências emergentes sobre o que 

viria a ser o homem em seus mais diversos campos de estudo. 

 

 

                                                             
43

 O imaginário social é compreendido, segundo Baczko (1986), como um ponto de referência no sistema 

simbólico produzido pela coletividade, contribuindo para a organização da vida social e para a definição de seus 

objetivos. Em outras palavras, o imaginário social é composto por um conjunto de relações imagéticas que 

atuam como memória afetivo-social de uma cultura, um substrato ideológico mantido pela comunidade. 

Baczko (1984) assinala ainda que é por meio do imaginário que se pode atingir as aspirações, os medos e as 

esperanças de um povo. Ele tem a capacidade de regular a vida coletiva, designando identidades, elaborando 

representações, estabelecendo e distribuindo papéis e posições sociais, exprimindo e impondo crenças comuns 

e construindo códigos de comportamento. 
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Além dessa ampliação da espacialidade discursiva houve uma centralização do 

corpo como foco dos estudos empíricos sobre a finitude humana, segundo Focault (2006, 

p.63), “marcada pela especialidade do corpo, pela abertura do desejo e pelo tempo da 

linguagem”. Desse modo, a partir da chamada modernidade, verificou-se uma proliferação 

de campos de verdades sobre o corpo humano, enfocado sobre os mais diversos saberes 

emergentes: medicina, biologia, direito, psicologia, psiquiatria, economia, política, higiene. 

 

Neste sentido, ele passa por dois deslocamentos transformadores de sua 

disposição no campo dos discursos no que tange ao âmbito das três epistemes do 

pensamento Ocidental analisadas por Foucault. Por um lado foi na modernidade que a 

corporeidade obteve um status de profundidade a ser discursivamente vasculhada, definida 

e explorada, de forma que a tridimensionalidade física dos corpos passa a ser validada como 

contexto epistemicamente passível de se tornar objeto de pesquisa, em todas as suas 

angulações e nivelações, as quais passaram a ser construídas no domínio de cada ciência. 

 

No que se refere aos períodos anteriores da história dos enunciados do corpo, 

vê-se que na Renascença, apresentava-se apenas como mera pontualidade residual, 

encravada na sua quase invisibilidade, na correlação das semelhanças articuladas entre o 

micro e o macrocosmo. No Classicismo, o corpo é superfície, sustentáculo de discursos que 

lhe imprimem apenas certas sinalizações gerais no processo de representação e classificação 

dos seres vivos. 

 

Na Modernidade, por sua vez, ele se avoluma e contém dimensões espaciais a 

serem claramente discriminadas; possui disposições funcionais que passam a ocupar um 

lugar privilegiado nas pesquisas; desfruta de uma série de sentidos e percepções que 

precisam ser enumeradas e analisadas; está sujeito aos processos de desenvolvimento 

advindos do tempo e das transmutações e peculiaridades da cultura, da história e da 

sociedade; passa a ser um corpo que, na somatória com outros corpos, produz a concretude 

fundamentadora da noção de população e de suas implantações demográficas; se tornará a 

fonte intrigante de inúmeras pulsões e forças instintivas ancestrais; se configurará como 

ponto de apoio de diversos diagnósticos que elencarão uma série constante renovável de 
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patologias, desvios comportamentais e a imanência de vários padrões de normalidade; e por 

fim lócus de materialidade do desejo, espaço para o debate acerca do gênero e do sexo. 

 

O corpo não é, portanto, fixo ou constante, como quer a perspectiva naturalista, 

mas pode ser modificado, aperfeiçoado, e suas necessidades produzidas e organizadas de 

diferentes maneiras. Essa concepção traz a marca do pensamento nietzschiano, pois, 

segundo Foucault (2004), a genealogia é um tipo de história que não se referencia na 

consciência ou no Eu (com sua unidade e coerência), mas no corpo e em tudo que se 

relaciona com ele: a alimentação, o clima, os valores. Ele "lugar de dissolução do eu", 

"volume em perpétua pulverização", traz consigo "em sua vida e em sua morte, em sua força 

e em sua fraqueza" a inscrição de todos os acontecimentos e conflitos, erros e desejos. E a 

sexualidade torna-se referência fundamental no processo de produção da verdade e da 

subjetividade dos indivíduos na era moderna, pois, assegura Foucault (2005, p.68-69): 

 
Segundo círculos cada vez mais estreitos, o projeto de uma ciência do sujeito 
começou a gravitar em torno da questão do sexo. A causalidade no sujeito, o 
inconsciente do sujeito, a verdade do sujeito no outro que sabe, o saber, nele, 
daquilo que ele próprio ignora, tudo isso foi possível desenrolar-se no discurso do 
sexo. Contudo, não devido a alguma propriedade natural, inerente ao próprio sexo, 
mas em função das táticas de poder imanentes a tal discurso. 

 

Assim, se antes não se distinguia o sodomita no vasto domínio dos hereges ou 

dos infratores jurídicos, no século XIX, o homossexual é individualizado como uma espécie. 

Ele se torna, conforme anuncia Foucault (2005, p.43), “uma personagem: um passado, uma 

história, uma infância, um caráter, uma forma de vida [...]. Nada daquilo que ele é escapa à 

sua sexualidade. Ela está presente nele todo: subjacente a todas as suas condutas [...]. É-lhe 

consubstancial, não tanto como pecado habitual, porém como natureza singular. 

 

A hipótese de Foucault é clara: a emergência da ciência do sujeito faz parte da 

expansão do dispositivo de sexualidade, que abre novas possibilidades para a infiltração do 

poder nos aspectos mais particulares e íntimos da vida. Assim, o que parecia ser liberação do 

silêncio imposto por um poder "repressivo", participação dos sujeitos no processo de sua 

constituição, revela-se como um insidioso mecanismo de sujeição. Trata-se de uma forma 

individualizante de poder, que classifica os indivíduos em categorias e os fixa à sua própria 

identidade. Essa é uma forma de poder que transforma os indivíduos em sujeitos. Partindo 
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do pressuposto de que há dois sentidos para a palavra 'sujeito': sujeito submetido ao outro 

pelo controle e dependência e sujeito fixado à sua própria identidade pela consciência ou 

conhecimento de si. Nos dois casos, a palavra sugere uma forma de poder que subjuga e 

sujeita. 

 

Sendo assim, o corpo está sempre sitiado, sofrendo a destruição pelos mesmos 

termos da história que cria valores e significados por uma prática significante que exige a sua 

sujeição. Trata-se, portanto, de uma entidade descrita pela linguagem da superfície e da 

força, enfraquecida por um drama único de dominação, inscrição e criação. Foucault escreve 

que nada no homem, nem mesmo seu corpo é suficientemente estável para servir como 

base para o autoconhecimento ou para a compreensão do outro, uma vez que ele está 

marcado pela constância da inscrição cultural que atua sobre ele.        

 

Para Butler (1993), essa discussão em sua construção histórico-cultural, deve ser 

pensada como processo constitutivo de uma materialidade que se dá a perceber como 

natural. Tal processo se expressaria num discurso de sexualidade a diferenciar, demarcar e, 

finalmente, produzir os corpos que governa, mediante um sistema de normas 

constantemente reiteradas. Dentre os mecanismos de reiteração do sistema, a 

performatividade do gênero, constitutiva da materialidade dos corpos, edifica o sexo, 

demarcando a diferença sexual, a serviço da consolidação do imperativo heterossexual. O 

sexo masculino/feminino, nessa perspectiva, não é simplesmente o que se tem ou uma 

descrição estática do que se é, ele constitui uma das normas sob as quais o indivíduo se 

torna viável, a qualificar um corpo para a vida inteira dentro do domínio de uma 

inteligibilidade cultural.  Em outras palavras, diz Butler (2003, p.194): 

 
Atos, gestos e desejo produzem o efeito de um núcleo ou substância interna, mas o 
produzem na superfície do corpo, por meio do jogo de ausências significantes, que 
sugerem, mas nunca revelam, o princípio organizador da identidade como causa. 
Esses atos, gestos e atuações, entendidos em termos gerais, são performativos, no 
sentido de que a essência ou a identidade que por outro lado pretendem expressar 
são fabricações manufaturadas por signos corpóreos e outros meios discursivos. O 
fato de o corpo gênero ser marcado pelo performativo sugere que ele não tem 
status ontológico separado dos vários atos que constituem sua realidade. Isso 
também sugere que, se a realidade e fabricada como uma essência interna, essa 
própria interioridade é efeito e função de um discurso decididamente social e 
público, da regulamentação pública da fantasia pela política de superfície do corpo, 
do controle da fronteira do gênero que diferencia interno e externo e assim institui 
a integridade do sujeito.      
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Nesta perspectiva, os atos, os gestos e os desejos são construídos com base 

numa dinâmica social que determina a organização do gênero e conseqüentemente da 

sexualidade nos termos, como já se analisou no capitulo anterior, da estrutura obrigatória da 

heterossexualidade reprodutora e sua definição do ser homem e do ser mulher que marcam 

as noções fabricadas sobre a interioridade inefável do seu sexo ou de sua identidade.   

 

Um sexo, pois, não existe a não ser no âmbito de uma injunção social que, ao 

construir a materialidade dos corpos, naturaliza a idéia de que um determinado sexo faça 

supor um determinado gênero, que faça supor um determinado desejo. É dentro desta 

rígida articulação que opera o contrato heterossexual, visto que o desejo “normal” é sempre 

o desejo pelo sexo narrado como oposto. O corpo, assegura Butler (2003, p. 198): 

 
Não é um ser, mas uma superfície cuja permeabilidade é politicamente regulada, 
uma prática significante dentro de um campo cultural de hierarquia do gênero e 
heterossexualidade compulsória [...] Consideramos o gênero, por exemplo, como 
um estilo corporal, um ato, por assim dizer, que tanto é intencional como 
performativo sugere uma construção dramática e contingente de sentido.   

  

O discurso sobre os corpos instaura-se ainda em narrativas que se revelam, 

segundo Derrida (1995), mitoformes, na medida em que são tecidas a partir de um mito de 

origem, cuja cena de fundação já foi repetidamente representada através da história: no 

imaginário helênico, pela encenação dos seres pré-históricos assexuados, mas que por 

castigo são condenados a tornarem-se sexuados, opostos e complementares, cujos destinos 

se orientariam, para Platão (2001) no sentido da busca da metade originalmente perdida; no 

imaginário cristão (Bíblia, 2001, Gn 2, 18), a cena de invenção do homem e, então, da 

mulher, como fruto de sua costela, e complemento harmônico ao projeto divino da criação; 

no imaginário científico, segundo Freud (2006) a partir da descoberta da presença ou 

ausência do falo, a definir o destino psíquico-social dos corpos. 

 

A partir dessas cenas míticas é que são historicamente construídos os corpos em 

torno de um único dado físico: o sexo. Desenham-se, pois, como projetos de fronteiras, no 

limite das quais se devem reger os comportamentos humanos, sob o signo de uma 

complementaridade imaginária, que toma como paradigma de legitimação um dado isolado 

da sexualidade, a reprodução. Desde sempre problematizada como mecanismo fundamental 
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de subsistência da espécie humana, e regulamentada a partir dos interesses da polis, a 

reprodução é trazida para o centro fixo de um sistema discursivo de sexualidade, ditando-lhe 

as regras de um jogo estruturalista, cuja rigidez afasta para a periferia uma multiplicidade de 

outras narrativas do mesmo tema. 

  

A narrativa central dos corpos, a partir de uma lógica heterofalocêntrica, define 

os indivíduos como sujeitos masculino ou feminino, estabelecendo uma relação fixa de 

continuidade entre sexo, gênero e desejo e marcando seus corpos como normais ou abjetos. 

Butler (PRINS E MEIJER, 2002, 157), afirma “discursos, na verdade, habitam os corpos. Eles 

se acomodam em corpos; os corpos na verdade carregam discursos como parte de seu 

próprio sangue. E ninguém pode sobreviver sem, de alguma forma, ser carregado pelo 

discurso”.Tal taxonomia se dá, portanto, na articulação de movimentos sócio-históricos 

datados, que se encontram tramados em redes discursivas de um poder que materializa a 

classificação social e a auto-identificação dos indivíduos a partir de seus corpos, 

mitologicamente narrados como pré-culturais. 

  

Para Butler (1993), tal matriz discursiva da sexualidade, a partir da qual os 

sujeitos “normais” se constituem, requer a produção simultânea e marginal de um domínio 

de seres “anormais”, que circulam nas zonas do inabitável, a definir a zona limítrofe do 

sujeito culturalmente enquadrado. Nesse sentido, o sujeito, a partir de seus processos de 

identificação sexual, é constituído por uma força de exclusão, que produz um campo exterior 

ainda constitutivo deste mesmo sujeito; ou seja, um exterior abjeto que é interior ao sujeito 

como origem de seu próprio repúdio fundador. 

  

Pode-se compreender, portanto, este resultado ambivalente como resultante de 

um processo de subjetivação que, pelo artifício do discurso cultural, dá a perceber, como 

naturalmente excludente, aquilo que é produto de uma metodologia cultural taxológica. São 

construídos corpos/gêneros/sexualidades como centros paradigmáticos fixos, para um dos 

quais deve convergir a formatação dos sujeitos sexuados. O que está fora dessa metodologia 

que orienta a percepção cultural dos indivíduos, movimenta-se no campo do ininteligível, 

como formas de contornos imperceptíveis, numa ausência de estética reconhecível. 
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Em Grande sertão: veredas, a vontade da narrativa busca o corpo como via de 

compreensão da experiência, de percepção do real. A narrativa constitui uma retravessia da 

experiência pela memória, que busca a apreensão do vivido pelo narrado, num exercício 

controlado, repetitivo, subjetivamente depurado de contigüidade da consciência, na qual 

perdura o que não está mais presente. É a partir da revelação de um corpo feminino sob o 

signo do masculino que a narrativa precisa iniciar, para tentar compreender a articulação 

dos signos da identidade social, sexual e corpórea. Deste ponto, os signos do corpo serão a 

teia no interior da qual a experiência do vivido será narrada. Na tentativa de decifração dos 

sinais do corpo, a memória opera – essa memória, rede de discursos histórico-culturais.  

 

Portanto, captar a imagem corpórea de Diadorim, perpassa a percepção de seu 

corpo estilhaçado na fala de Riobaldo cujo relato vai tentar unir estes diversos fragmentos 

de modo que se vá preenchendo as lacunas deste grande enigma rumo à dissipação da 

neblina. Para tanto, Riobaldo aciona toda uma herança social de se pensar o corpo, o amor, 

o sexo e o gênero, elaborados a partir da matriz que sustenta o sistema jagunço no qual está 

inserido. Essa matriz, diz Butler (2003), heterossexual compulsória norteará todo o seu 

processo de identificação e nomeação do companheiro.  

4.2 PRIMEIRO ENCONTRO: O MENINO 
 

 

O primeiro fato significativo na vida de Riobaldo foi o encontro com o Menino44 

no porto do Rio-de-janeiro – rio de Janus, deus de dupla face e dos rituais de passagem, de 

onde partem numa canoa para a travessia do Rio São Francisco. “Se deu há tanto, faz tanto, 

imagine: eu deveria de estar com uns quatorze anos, se.”45 Aquele que será o seu futuro 

companheiro de jagunçagem. O contexto do encontro, por sua vez, é emblemático, visto que 

Riobaldo estava ali para pagar uma promessa feita por sua mãe em virtude de uma graça 

alcançada – a saúde do filho acometido por uma doença. O narrador deveria esmolar até 

arrecadar dinheiro suficiente para uma parte dividir entre o pagamento de uma missa numa 

igreja e outra para ser colocada numa cabaça “bem tapada e breada, que se jogava no São 

                                                             
44

 O uso da letra maiúscula se justifica não só pelo uso que o próprio narrador faz, mas também porque é esse 

significante, o elemento através do qual a personagem é nominada. 
45

 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p. 100.    
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Francisco, a fim de ir, Bahia abaixo, até esbarrar no santuário do santo senhor Bom-Jesus da 

Lapa, que na beira do rio tudo pode.” 46   

 

O Menino por quem Riobaldo sente “um prazer de companhia, como nunca por 

ninguém eu não tinha sentido.” 47 é a figura iniciática que o atrai para o labirinto, levando-o 

a se deparar com seus medos e que simboliza a aventura da vida em toda a sua 

complexidade. 

 
O senhor surja: é de repentemente, aquela terrível água de largura: imensidade. 
Medo maior que se tem, é de vir canoando num ribeirãozinho, e dar, sem esperar 
no corpo dum rio grande. Até pelo mudar. [...] Tive medo. Sabe? Tudo foi isso: tive 
medo! Enxerguei os confins do rio, do outro lado. Longe, longe, com que prazo se ir 
lá? Medo e vergonha. A aguagem bruta, traiçoeira – o rio é cheio de baques, 

modos moles, de esfrio e uns sussuros de desamparo. 
48

       

 

É ali que Riobaldo recebe um ensinamento que repercute profundamente em 

sua vida: “carece de ter coragem.”49 Com seu modo de agir, o Menino é como uma 

personificação do sertão que “não é malino nem caridoso.” 50.  Eis o contexto, a partir do 

qual Riobaldo relembra e fixa a imagem corporal do Menino. 

 

Aí pois, de repente, vi um menino, encostado numa árvore, pitando cigarro. 
Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. Ali 
estava, com um chapéu-de-couro, de sujigola baixada e se ria para mim [...], era um 

menino bonito, claro, com testa alta e os olhos aos grandes, verdes.  
51

 

 

Ao fixar em sua memória a postura e os trajes do Menino, Riobaldo ressalta a 

importância da imagem do corpo para a constituição da identidade do sujeito. O eu é uma 

projeção da superfície corporal, isso quer dizer, segundo Costa (2005, p.72), “que o eu se 

constitui como um correlato mental da forma corpórea”.  

Neste caso, o narrador estabelece uma leitura norteada pelos elementos 

culturais e estáticos que a imagem o apresentava: a postura desleixada, o chapéu de couro 

                                                             
46

 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p.101. 
47

 ROSA, op. cit., p.103. 
48

 ROSA, op. cit., p.105. 
49

 ROSA, op. cit., p.106. 
50

 ROSA, op. cit., p.394. 
51

 ROSA, op. cit., p.102. 
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ou mesmo a intenção sedutora do sorriso que pertencem a um referencial socialmente 

definido como masculino. Para Le Breton (2005, p. 159, tradução nossa): 

 
O corpo funciona como uma fronteira, fator de individualização (Durkheim), lugar e 
tempo de distinção. O corpo, de uma certa maneira, é o que permanece quando se 
perde os outros referenciais, é o traço mais tangível do sujeito, dado que se 
propaga na trama simbólica e nas relações que o une aos membros de sua 
comunidade. 

 

Portanto é através deste corpo cujas características o narrador associa ao mundo 

masculino que se vai delineando o Menino na narrativa, ao mesmo tempo em que Riobaldo 

aciona seus mecanismos de diferenciação e indiferenciação a partir dos quais define o outro 

e a si mesmo. Convém ressaltar que, no contexto de Grande sertão: veredas, os elementos 

culturais que influenciam a leitura de Riobaldo sobre o corpo do Menino são representados 

pela família e pelo próprio sistema social em que estava inserido o narrador. O universo do 

sertão em que os papéis do homem e da mulher são bem definidos determina que a postura 

desleixada e notavelmente masculina, como o próprio riso que instaura o primeiro passo 

para uma relação, só poderia ser associada à de um rapaz.  

 

Por isso um traço fundamental na descrição deste encontro às margens do de-

Janeiro é o fato de o Menino não receber um nome. Dessa forma, ele não é identificado 

completamente, mas se fixa como um ser com o mesmo gênero sexual do narrador, o que 

será o ponto norteador para o estabelecimento de uma ambigüidade entre o que aquele 

corpo disponibilizava para leitura e a sensação que despertava. 

 
O menino tinha me dado a mão para descer o barranco. Era uma mão bonita, 
macia e quente, agora eu estava vergonhoso, perturbado. O vacilo da canoa me 
dava um aumentante receio. Olhei: aqueles esmerados esmartes olhos, botados 

verdes, de folhudas pestanas, luziam um efeito de calma, que até me repassasse. 
52

 

 

Nota-se ainda que a maneira como Riobaldo representa o corpo do Menino em 

seu discurso indica como esse é um corpo de ficção, construído na e pela fala do narrador. 

Isso permite dizer, a partir de Butler (PRINS E MEIJER, 2002), que os discursos habitam 

corpos, que eles se acomodam ou ainda mais contundentemente, que os corpos, na 

verdade, carregam discursos como parte de seu próprio sangue. O que se enfatiza, portanto, 
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 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p. 103-104. 



128 

 

são os processos e as práticas discursivas que fazem com que aspectos dos corpos se 

convertam em definidores de gênero, de sexualidade e conseqüentemente, convertam-se 

em elementos definidores dos sujeitos.   

 

A imagem do Menino que Riobaldo guarda em sua memória sofre interferência 

da linguagem para ser representada. Os olhos do Menino ao mesmo tempo em que refletem 

a coragem desejada por Riobaldo também passam tranqüilidade ao narrador, que, por sua 

vez, parece ainda não unificar a imagem daquele – há algo que escapa à representação 

desse corpo, e só consegue formulá-la a partir de fragmentos: “Olhei: aqueles esmerados 

esmartes olhos, botados deverdes, de folhudas pestanas, luziam um efeito de calma, que até 

me repassasse.” Neste momento, o narrador afirma mesmo o interesse em se assemelhar ao 

Menino, sentir a calma que os olhos reluziam.  Segundo Machado (2006, p. 25): 

 
se observarmos melhor a cena da travessia pelo de-Janeiro, perceberemos a 
posição especular em que os meninos se encontram: “Sentei lá dentro, de pinto em 
ovo. Ele se sentou em minha frente, estávamos virados um para o outro.” Em uma 
relação de espelhamento, muito próxima ao que Lacan denomina como “estágio do 
espelho”, será fundamentado o primeiro encontro dos personagens. Riobaldo 
parece ainda não unificar a “forma” do corpo à sua frente, e apenas disponibiliza 
para seu ouvinte fragmentos corporais. No estágio do espelho, Lacan identifica o 
momento de apreensão do corpo pelo Imaginário como uma época da infância 
humana determinante para a imagem que o sujeito possui sobre o próprio corpo e 
para formação de sua identidade. Anteriormente a este estágio, o corpo apresenta-
se fragmentado, despedaçado. Esta “falta a ser”, presente no “despedaçamento do 
corpo”, ainda permanece, de modo que o estágio do espelho representaria a busca 
do sujeito por preenchê-la.  

 

A relação de espelhamento entre o Menino e Riobaldo parece mesmo tentar 

preencher a “falta de ser” de cada um: 

 
Quieto, composto, confronte, o menino me via. – “Carece de ter coragem...” – ele 
me disse. Visse que vinham minhas lágrimas? Dói de responder: - “Eu não sei 
nadar...” O menino sorriu bonito. Afiançou: - “Eu também não sei.” Sereno, sereno. 
Eu vi o rio. Via os olhos dele, produziam uma luz. –“Que é que a gente sente, 
quando se tem medo?” – ele indagou, mas não estava remoqueando; não pude ter 
raiva. –“ Você nunca teve medo?” – foi o que me veio de dizer. Ele respondeu: - 
“Costumo não...” – e, passando o tempo dum meu suspiro: - “Meu pai disse que 
não se deve de ter...” Ao que meio pasmei. Ainda ele terminou: - “... Meu pai é o 

homem mais valente deste mundo.” 53
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A coragem do Menino preenche o medo sentido pelo narrador. Todavia, esta 

mesma coragem desperta fascínio e dúvida em Riobaldo, que não consegue perceber o 

“todo” corporal daquele que acabara de conhecer e, por isso mesmo, centraliza sua 

descrição nos olhos da personagem. O corpo torna-se um tipo de parceiro com quem se 

estabelece uma relação com o mundo e com os outros e de quem se espera compartilhar 

sensações e signos, porém fortemente marcado, segundo Le Breton (2005, p.161, tradução 

nossa), por “exigências típicas que atenuam os signos do feminino e do masculino”.      

 

Vale ressaltar ainda que o par medo e coragem, desde o primeiro encontro dos 

personagens, será um dos fios condutores da fala de Riobaldo, visto que na sociedade 

sertaneja a coragem é um atributo de grande importância e determinante para consolidar a 

valentia de um sujeito. Ainda assim, como a própria experiência de Riobaldo indica, a 

coragem não é algo pronto, fixo, com o qual se nasce. É sim um sentimento dialético, que 

nasce no meio da luta. 

 

O primeiro encontro é, pois, assim comentado: “Agora que o senhor ouviu, 

perguntas faço. Por que foi que eu precisei de encontrar aquele Menino? Toleima, eu sei. 

Dou, de. O senhor não me responda. Mais, que coragem inteirada em peça era aquela, a 

dele? De Deus, do demo? Por duas, por uma, isto que eu vivo pergunta de saber, nem o 

compadre meu Quelemém não me ensina.” 54 Não existe explicação causal para essa 

pergunta; trata-se, segundo Bolle (2004, p.206), “de um problema constitutivo dos romances 

de formação. No protótipo do gênero, Os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, há um 

encontro do herói com o desconhecido”. A razão de ser deste episódio é fazer com que o 

protagonista se pergunte a cada encontro com Diadorim, Caso se trata de mero acaso ou de 

necessidade, o encontro e o reencontro com Diadorim são interpretados pelo narrador 

como necessidade, lei, destino. “Por que era que eu precisava de ir por adiante com 

Diadorim e os companheiros, atrás de sorte e morte nestes Gerais meus? Destino preso.” 55 

 

Por isso, destaca-se ao longo da narrativa deste primeiro encontro todo um jogo 

de contraste de sentimentos e ambigüidades que envolvem a figura do Menino, construído 
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através da relação simbólica com o rio. Na cena da travessia, percebe-se que as referências 

às águas do São Francisco aparecem intercaladas com as referências ao Menino. Tudo se 

passa como se Riobaldo estivesse falando de uma coisa só, de algo belo e ao mesmo tempo 

amedrontador. Dessa forma, o caráter ambivalente da água – medo e fascínio – aparece 

intimamente ligado tanto ao Menino quanto ao rio. “Ai o bambalongo das águas, a 

avançação enorme roda-a-roda que até hoje minha vida, avistei, de maior, foi aquele rio. 

Aquele, daquele dia.” 56 

 

Ao afirmar que “o que de maior” ele viu na vida foi o rio “daquele dia”, Riobaldo 

parece estar singularizando não o espaço geográfico onde se deu o passeio, mas o conjunto 

de marcantes impressões vivenciadas nesse espaço em um dia específico: o dia da travessia. 

É nesse conjunto de impressões que se localizam as sensações de medo e fascínio que o 

envolvem despertadas ora pelo Menino, ora pelas águas do rio. O rio – “daquele dia” – 

simbolicamente representa o encontro com o Menino e toda a gama de informações que o 

envolvimento entre os dois irá gerar no narrador. Como escreveu Nunes (1983, p.125), o 

menino “diferente... fabuloso, parecia igualar-se ao próprio rio em sua força e em seus 

segredos”. No 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 da 

dúvida. O mundo do narrador reparte-se dando origem a dois grandes momentos: o passado 

triste marcado pelas lembranças da morte da mãe e o mundo que se abre, fortemente 

marcado pela estranha coragem excessiva de um adolescente que lhe causa sensações tão 

agradáveis.  O Menino ainda o anima a contemplar as belezas da natureza abrindo-lhe um 

universo de prazeres sensoriais que o narrador vai se entregando sem medidas. 

 
Saiba o senhor, o de-janeiro é de águas claras. E é rio cheio de bichos cágados. Se 
olhava a lado, se via um vivente desses – em cima de pedra, quentando o sol, ou 
nadando descoberto, exato. Foi o menino que me mostrou. E chamou minha 
atenção para o mato da beira, em pé, paredão, feito à régua regulado – “as 
flores...” – ele prezou. No alto, eram muitas flores, subitamente vermelhas, de 
olho-de-boi e de outras trepadeiras, e as roxas, do mucunã, que é um feijão bravo; 
porque se estava no mês de maio, digo – tempo de comprar arroz, quem não pode 
plantar. Um pássaro cantou. Nhambu? E periquitos, bandos passavam voando por 

cima de nós. Não me esqueci de nada, o senhor vê.
57
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O símbolo desse processo é a saída do regaço da mãe para as mãos do Menino-

Diadorim. Assim, não é à toa que Riobaldo declara: “o São Francisco partiu minha vida em 

duas partes.” 58 No entanto é chegada a hora de o Menino, até então revelado no discurso 

de Riobaldo, tentar se definir: “o menino estava molhando as mãos na água vermelha, 

esteve tempo pensando. Dando fim, sem me encarar, declarou assim: – ‘Sou diferente de 

todo o mundo. Meu pai disse que eu careço de ser diferente, muito difrente...’”.59     

 

Nesta passagem, o Menino também estabelece que sua relação com o próprio 

corpo é embasada na ambigüidade. Isso porque sua fala aponta para mais um enigma: O que 

é ser diferente? O personagem segue o conselho do pai a respeito da necessidade de se 

diferenciar dos demais no universo do sertão, entretanto, sua postura aponta para uma 

lacuna no discurso de Riobaldo. Para Machado (2006, p.29): 

 

O que realmente Joca Ramiro pretendia dizer com “ser diferente”? Seria realmente 
esconder o corpo? Ou melhor, travesti-lo? Desde criança, o Menino deixa entender 
que, por conselho do pai, deveria camuflar o corpo, ser “neblina”. Nesse sentido, as 
reflexões que o próprio Menino faz sobre sua postura muito diferente demonstram 
que a leitura ambígua sobre seu corpo não parte apenas de Riobaldo, mas também 
dele, dono de um corpo que precisava ocultar. 

 

O corpo enigmático do Menino está entrelaçado a um suspense estabelecido na 

fala de Riobaldo a respeito de um segredo que pretende revelar apenas no final de seu 

relato: “O que não digo, o senhor verá: como é que Diadorim podia ser assim em minha vida 

o maior segredo?”60 Esse efeito suspensivo, como veremos é, em um romance, um dos 

principais fatores de envolvimento entre o leitor e os construtores de sentido do texto, por 

isso acreditamos ser necessário um maior esclarecimento sobre tal estratégia narrativa. 

Riobaldo, dessa maneira, reforça o suspense narrativo a respeito do personagem que, no 

momento do enunciado, apenas conhecemos como Menino. Mas, com sua reflexão sobre o 

motivo de o ter encontrado e, com isso, iniciado uma nova fase de sua vida, o narrador 

coloca seu interlocutor – e o leitor – em um jogo enunciativo no qual a estrutura suspensiva 

que envolve este personagem – que desde a primeira imagem se mostra enigmático – é 

essencial para organizar seu discurso. 
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4.3 SEGUNDO ENCONTRO: DIADORIM QUE ERA O MENINO, QUE ERA O 
REINALDO 
 

  

Diadorim é o motivo condutor da história de Riobaldo. A rememoração da 

pessoa amada é o recurso capital para a estruturação do discurso a partir do qual o sujeito 

apropria-se da recordação e articula o passado tornando-o vivo mais uma vez. Dessa forma, 

assegura Bolle (2004, p.201): 

 
A paixão amorosa do personagem Riobaldo corresponde à paixão estética do 
romancista, ou seja, ao princípio inspirador de seu livro. Em ambos os níveis, 
Diadorim é essencialmente uma figura labirintítica. Com ele, o signo fundador do 
romance que é o sertão como labirinto, desdobra-se numa forma humana. Nessa 
função, Diadorim é instaurador desordem e ao mesmo tempo, elemento 
organizador. 

 

Quando Riobaldo propõe guiar seu visitante-interlocutor através do sertão-

labirinto, a figura que conduz, na verdade é Diadorim. A memória topográfica nasce da 

memória afetiva e vice-versa. A lembrança das serras, dos rios, dos animais selvagens, da 

garoa traz a memória a pessoa amada: “Quem me ensinou a apreciar essas belezas sem 

dono foi Diadorim...”61 A experiência do tempo é a que dá o caráter temporal aos eventos e 

aos fatos; daí a importância do uso oral das fontes no sentido de buscar decifrar a 

experiência do tempo vivido em relação ao objeto descrito pelo sujeito da narrativa. É a 

saudade de Diadorim que desencadeia em Riobaldo a narração da história. 

 

Nesta perspectiva o narrador busca o corpo como via de compreensão da 

experiência de percepção do real. O corpo que se deseja é um corpo que sempre foge e não 

permite uma apreensão totalizadora. É um corpo distendido na narrativa que não tem forma 

sólida, cujo fulcro fragmentador é Diadorim. “Em Diadorim, penso também – mas Diadorim 

é a minha neblina...”62 Por isso, a rememoração surge como ferramenta importante na 

tentativa de Riobaldo de captar mais informações acerca de Diadorim; de descortinar e 

quem sabe dissipar a neblina.  “Relembro Diadorim. Minha mulher que não ouça. Moço: 

toda saudade é um espécie de velhice”.63       
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Ao relatar o reencontro com o Menino, agora adulto, mais uma vez o corpo 

emerge como elemento fundamental para o reconhecimento e a retomada do vínculo entre 

os dois. A figura de Reinaldo-Diadorim começa a tornar-se a chave do discurso de 

legitimação de Riobaldo – ex-chefe jagunço, latifundiário solidamente estabelecido e dono 

do poder – na medida em que é atado como causa principal que o levou a jagunçagem.  

 

Convém destacar que pouco antes de reencontrar o Menino, Riobaldo havia se 

desvinculado do bando de Zé Bebelo e estava na casa de Manoel Inácio – Mal-Inácio – pai da 

mulher com quem havia passado a noite e esperava o reencontro. O universo narrado 

transita agora por um clima de falta de rumo para a existência.  É, pois, neste lugar de nome 

duplamente iniciático: na casa de Malinácio, junto ao córrego do Batistério que o corpo 

neblim ganha consistência no reencontro das personagens. Riobaldo aguardava na fazenda o 

sinal da mulher para com ela poder se deitar quando se depara com um grupo de jagunços 

que se autodenominaram tropeiros e dentre eles reconheceu o Menino do porto do de-

janeiro.   

Soflagrante, conheci. O moço, tão variado e vistoso, era, pois sabe o senhor quem, 
mas quem, mesmo? Era o Menino! O Menino, senhor sim, aquele do porto do de-
janeiro, daquilo que lhe contei, o que atravessou o rio comigo, numa bamba canoa, 
toda a vida. E ele se chegou, eu do bando me levantei. Os olhos verdes, 
semelhantes grandes, o lembrável das compridas pestanas, a boca melhor bonita, o 
nariz fino, afiladinho. Arvoamento desses, a gente estatela e não entende; que dirá 
o senhor, eu contando só assim? Eu queria ir para ele, para abraço, mas minhas 
coragens não deram. Porque ele faltou com o passo, num rejeito, de acanhamento. 
Mas me reconheceu visual. Os olhos nossos donos de nós dois. Sei que deve de ter 
sido um estabelecimento forte, porque as outras pessoas o novo notaram – isso no 
estado de tudo percebi. O Menino me deu a mão: e o que mão a mão diz é o curto; 
às vezes pode ser o mais adivinhado e conteúdo; isto é também. E ele como sorriu. 
Digo ao senhor: até hoje para mim está sorrindo. Digo. Ele se chamava o 

Reinaldo.64 

 

Observa-se que o reconhecimento dá-se pelas características corporais – olhos 

verdes, pestanas compridas, boca bonita, nariz fino – além de Riobaldo agregar um 

elemento fundamental para a identidade sexual atribuída: o nome próprio, Reinaldo, 

masculino. Essa percepção é intensificada com o emprego do artigo definido masculino – o 

Reinaldo – que reforça o reconhecimento do gênero da personagem, marcando-o como um 

ser que no sistema da jagunçagem caracteriza o ser homem. A neblina parece adensar-se 

cada vez mais, conduzindo o narrador a uma série de reflexões acerca do que estaria se 
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passando com ele, do quão significativo foi aquele momento e de como o reencontro fora 

responsável pelo amor que sentiria pelo companheiro. 

 
Para que referir tudo no narrar, por menos e menor? Aquele encontro nosso se 
deu sem o razoável comum, sobrefalseado, como do que só em jornal e livro se lê. 
Mesmo o que estou contando, depois é que pude reunir relembrado e 
verdadeiramente entendido – porque, enquanto coisa assim se ata, a Gente sente 
mais é o que o corpo a próprio é: coração bem batendo. [...] Diz-que-direi ao 
senhor o que nem tanto é sabido: sempre que se começa a ter amor a alguém, no 
ramerrão, o amor pega e cresce é porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja, 
e vai, na idéia, querendo e ajudando; mas, quando é destino dado, maior que o 
miúdo, a gente ama inteiriço fatal, carecendo de querer, e é um só facear com 

surpresas.65 

 

O reencontro faz emergir um turbilhão de sensações e sentimentos em Riobaldo. 

Uma espécie de amor e medo que vai permear sua relação com o companheiro. Apesar da 

grande atração que passa a ter por Reinaldo, o narrador questiona tal sentimento que 

transgride a moral da estrutura social em que ele está inserido: “Amor desse, cresce 

primeiro; brota depois [...] o amor assim pode vir do demo? Poderá!?”66 entretanto, se por 

um lado ele é invadido por sentimentos paradoxais, por outro lado, estabelece um vínculo 

com o companheiro que o leva a considerar que nunca mais poderá se separar de Reinaldo 

como se este fosse um membro de sua família. 

 

Reinaldo – ele se chamava. Era o Menino do porto, já expliquei. E desde que ele 
apareceu, moço e igual, no portal da porta, eu não podia mais, por meu próprio 
querer, ir me separar da companhia dele, por lei nenhuma; podia? O que entendi 
em mim: direito como se, no reencontrando aquela hora aquele Menino-Moço, eu 
tivesse acertado de encontrar, para todo o sempre, as regências de uma alguma a 

minha família.67 

 

A resposta que tem do companheiro também é recíproca, visto que ele não só 

vai representar o ser que o conduzirá nas travessias do sertão-mundo, mas também caberá à 

figura do jagunço Reinaldo validar a introdução de Riobaldo no universo da jugunçagem. 

Assegura Bolle (2004, p.206), “Se a travessia do Rio São Francisco foi uma prova iniciática 

para um menino, o ingresso do moço Riobaldo para a jagunçagem configura-se como uma 

prova de coragem à altura de um homem: viver num mundo em que todos lutam contra 

todos e em que a lei é a lei do mais forte”.  
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Ao deparar-se com Reinaldo, Riobaldo tem contato com mais um elemento que 

contribuirá para a lacuna no que se refere à sexualidade e conseqüentemente a 

nebulosidade em torno da personagem: o nome próprio. Embora não se trate de um órgão 

ou membro do corpo, mas se une a este na construção de uma identificação do sujeito, bem 

como de sua relação com o outro. O corpo constitui-se a partir de uma cadeia simbólica que 

se une aos discursos sociais a partir dos quais se constrói a sua imagem. Segundo Machado 

(2006, p. 62): 

 
O nome próprio ou a busca de reconhecimento pelo sujeito na dimensão da 
nomeação, na psicanálise, pertence ao campo da identificação. Nesse sentido 
transita pelo imaginário ao se relacionar às imagens que um indivíduo possui de si 
mesmo, ao mesmo tempo em que pertence ao simbólico, pois designa traços de 
identificação vindos do campo da nomeação. 

 

Diadorim é a primeira nomeação atribuída à personagem, conhecida logo no 

início do romance – “conforme pensei em Diadorim.” 68 – e que contribui para o efeito 

enigmático que a personagem representa. Mais do que isso, é o nome escolhido para falar 

do companheiro até o relato da travessia pelo São Francisco quando ocorre 

cronologicamente o primeiro encontro. Se inicialmente, não havia interesse em nominar a 

personagem, apontando apenas o gênero masculino que prevalece na imagem capturada: 

“Minha mãe estava lá no porto, por mim. Tive de ir com ela, nem pude me despedir direito 

do Menino. De longe, virei, ele acenou com a mão, eu respondi – nem sabia o nome dele. 

Mas não carecia. Dele nunca me esqueci, depois, tantos anos todos.” 69 

 

Posteriormente, assinala-se a importância de se estabelecer um nome capaz de 

identificar a imagem que guardava daquele indivíduo. Riobaldo, ainda adolescente, 

estabelece que se trata de um ser masculino. Por isso reforça a identificação quando o 

reencontra e conhece o nome que o Menino assume: “Reinaldo – ele se chamava. Era o 

Menino do porto, já expliquei.”70 Reinaldo, portanto, é a nomeação para se buscar uma 

estabilidade maior em relação aos atributos masculinos. Machado (2006, p.65-66) revela 

que o nome Reinaldo é: 
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Uma forma abreviada de Reginaldo, do germânico rogan – conselho – e Wald – que 
governa. Assim, o nome revelaria também uma das características do companheiro 
de Riobaldo: através de seus conselhos guia o amigo. Também indica a 
descendência de Reinaldo, que possivelmente herdaria o ‘o governo do sertão’ 

caso matasse Hermógenes e assumisse o lugar do pai, Joca Ramiro. 
 

Reinaldo, então, é o nome do jagunço que repete e continua seu princípio ativo 

de relação estreita entre vida e morte, se formata na pulsão de morte que norteia a vida da 

jagunçagem, a constante brutalidade, o dia-a-dia de violência e privações que exige daqueles 

que o habitam – “coragem”. Convém destacar que estas características são associadas ao 

masculino. O senhor que governa o espaço externo personificado no sertão.  

 

O Reinaldo. Diadorim, digo. Eh, ele sabia ser homem terrível, Suspa! O senhor viu 
onça: boca de lado e lado, raivável, pelos filhos? Viu rusgo de touro no alto campo, 
brabejando: cobra jararacussu emendando sete botes estalados, bando doido de 
queixadas se passantes, dando febre no mato? E o senhor não viu o Reinaldo 

guerrear!... 71  

 

Ao adentrar os labirintos construídos pelo enigmático companheiro de Riobaldo, 

percebe-se que a relação com a nomeação tende a tornar-se ainda mais complexa. Ocorre 

um transito entre, pelo menos quatro formas – Diadorim, o Menino, Reinaldo e, no final da 

narrativa, Maria Deodorina – o que demonstra a instabilidade na sua identificação. O 

segredo sobre como nomeá-lo o torna ainda mais obscuro e ininteligível.   

 
Riobaldo, pois tem um particular que eu careço de contar a você, e que esconder 
mais não posso... Escuta: eu não me chamo Reinaldo de verdade. Este nome é 
apelativo, inventado por necessidade minha, carece de você não me perguntar por 
quê. Tenho meus fados. A vida da gente faz sete voltas – se diz. A vida nem é da 
gente. [...] Você era menino, eu era menino... Atravessamos o rio na canoa... Nos 
topamos naquele porto. Desde aquele dia é que somos amigos. Que era, eu 
confirmei e ouvi: pois então: o meu nome, verdadeiro, é Diadorim... Guarda este 
meu segredo. Sempre, quando sozinhos a gente estiver, é de Diadorim que você 

deve me chamar, digo e peço, Riobaldo...
72

   

Nota-se que ao revelar o segredo, Diadorim reafirma ser este seu nome 

verdadeiro, real. Estabelece-se mais uma trama enigmática acerca de um corpo: tal nome se 

constitui como segredo, ou mesmo como uma senha que identifica a relação de ambos, uma 

vez que só deveria ser utilizada em situações específicas quando os dois estivessem 

sozinhos. Em meio às veredas do Grande Sertão, o nome próprio funciona como código de 

                                                             
71

 ROSA, op. cit., p.158. 
72

 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p.155-156. 



137 

 

acesso que aponta para a possibilidade de algo a ser desvendado; algo que Diadorim revela 

pouco a pouco. 

Assim eu ouvi, era tão singular. Muito fiquei repetindo em minha mente as 
palavras, modo de me acostumar com aquilo. E ele me deu a mão. Daquela mão eu 
recebia certezas. Dos olhos. Os olhos que ele punha em mim, tão externos, quase 
tristes de grandeza. Deu alma em cara. Adivinhei o que nós dois queríamos – logo 

eu disse: - “Diadorim... Diadorim!”- com uma força de afeição.
73

 

 

Diadorim, nome único, causa efeito de estranheza à percepção de Riobaldo que, 

para torná-lo inteligível, necessita de uma forma familiar, corpórea que dialogue com sua 

memória afetiva. A mão, os olhos, todos os signos familiares da afetividade que os liga, 

constituem via de acesso à incorporação do estranho nome pelo discurso do narrador que a 

partir deste momento, percebe-o pronunciável: “Diadorim... Diadorim!” 

 

O corpo de Diadorim, portanto revela-se este espaço nebuloso, indefinido e que 

traz em si a dinâmica do uno em suas ambigüidades e paradoxos. Ali se percebe a existência 

de um segredo cuja significação Riobaldo desconhece e ao mesmo tempo desperta-lhe 

medo e fascínio. “É preciso olhar para esses com um todo carinho... – Reinaldo disse. Era. 

Mas o dito assim bota surpresa. E a maciez da voz, o bem querer sem propósito, o 

caprichado ser – e tudo num homem-d’armas, brabo bem jagunço – eu não entendia.” 74  

 

Diadorim, portanto, se movimenta na narrativa entre corpos que operam nos 

limites de uma matriz discursiva de sexualidade – a heteronormatividade compulsória – em 

suas figuras sexuadas: jagunços, prostitutas, mulheres casadas; bem como, nas assexuadas: 

crianças, padres e moças virgens. Todos, produzindo-se a partir desta matriz, circulam na 

zona cognitiva do habitável, do reconhecível pela voz do narrador. Já Diadorim, diz França 

(2006, p.81), “em seus movimentos limítrofes oscila entre o domínio de seres normais e 

anormais, circulando entre a normalidade e a marginalidade. O personagem-fenômeno 

compõe, em sua única figura, um sujeito em sua identificação sexual e seu exterior, excluído 

de si pelo processo de subjetivação”. 
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Por isso Riobaldo vê-se diante do desejo homoerótico por efeito de identificação 

com a figura masculina na qual vê a completude que lhe falta. Ele deseja esse ser exterior 

abjeto segundo normas que regem o mundo onde está inserido, daí a efeversência de 

sentimentos que o envolve: amor, medo, culpa. “Depois dum rebate contente, se atrapalhou 

em mim aquela outra vergonha, um estúrdio asco.” 75        

 

Assim, o corpo de Diadorim, estilhaçado em fragmentos discursivos ao longo da 

narrativa, vai descortinando para o leitor uma forma névoa, densa que não pode ser tocada 

por não constituir um lugar ontológico fixo. Ao contrário, configura-se como um espaço 

ambivalente de desejo e culpabilidade; de prazer e de negação: “e em mim a vontade de 

chegar todo próximo, quase uma ânsia de sentir o cheiro do corpo dele, dos braços, que às 

vezes adivinhei insensatamente – tentação dessa eu espairecia, aí rijo comigo renegava.” 76  

 
 

4.4 TERCEIRO ENCONTRO: AQUELE DIADORIM QUE NÃO ERA DE 

VERDADE 
 

 

A série de significados que sublinha o pacto em Grande Sertão: Veredas 

apresenta sua principal metonímia na figura de um moço guerreiro: Diadorim.   

 

Nele se unem tanto a possibilidade do contrato social (a erradicação da barbárie 

jagunça através da morte dos Judas) e o pacto de amor, vertente idealizada na promessa de 

Riobaldo em meio à batalha final do Paredão: “ Mas, porém, quando isto tudo findar, Dia, Di, 

então, quando eu casar, tu deve de vir viver em companhia com a gente, numa fazenda, em 

boa beira do Urucúia...”77 Depois do casamento com Otacília, o chefe Urutú-Branco 

pretende dividir seu amor com a amizade por Diadorim.  

 

Anseio logo posto em xeque pela própria consciência dos fatos reconstruídos 

pela lembrança, mimetizando o passado através do duplo expediente da dúvida, que serve 
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como mediação entre o já conhecido e seu adiamento; tout court erradicado pelo 

desencadear das perguntas que não encontram respostas: como no “Podia ser? 

Impossivelmente”. Diadorim é, pois, o nome desarticulador da percepção de Riobaldo, pois é 

a conjunção das forças do masculino e do feminino, da vida e da morte, de deus e do diabo. 

É ele que revela os demais corpos entendidos como centros de continuidade e semelhança, 

centros falseados pela percepção, centros de limite, centros de morte. Diadorim é o nome 

que sobrevive na narrativa de Riobaldo.      

 

A busca pela compreensão do que foi Diadorim ganha nova configuração a partir 

do último encontro com seu corpo na batalha final quando finalmente o assassinato de Joca 

Ramiro é vingado. Na verdade, este último encontro é marcado por perplexidade e dor, visto 

que é o encontro com um corpo sem vida, estranho e que traz uma série de elementos na 

tentativa de solucionar o grande enigma que é a personagem. É interessante destacar que a 

cena que descreve a morte de Diadorim é por várias vezes anunciada pelo narrador numa 

estratégia para manter o suspense em torno do enigma que envolve a personagem: “se 

soalerte o senhor, que estamos descambando: o senhor mesmo se prepare; que para o fim 

terrível, terrivelmente.” 78 Constata-se ainda que As referências ao dia da batalha final e 

alusões à imagem da neblina e a sensação de dor que o momento causa e cuja lembrança 

desencadeia nova onda de sentimentos para o narrador: “Porque era dia de antevéspera: 

mire e veja. Mas isso, tão em-pé, tão perto, ainda nuveava, nos ocultos do futuro.” 79 

 

A dor da perda de certa forma leva-o não só a uma espécie de recusa do eu que 

narra, recusa em encarar a morte do companheiro, mas também o lança a um estado de 

torpor e perplexidade que lhe tira as palavras seja no passado vivido, seja no presente da 

narrativa. Debruçar-se sobre o que já foi implica um gesto de edificar o que ainda não é; o 

que virá a ser. Fala-se em experiência como passado presente, no qual os eventos podem ser 

recordados; incorpora-se algo do passado no presente, como faculdade de conter os 

diversos vividos numa continuidade dotada de sentido. 
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Como, de repente, não vi mais Diadorim! No céu, um pano de nuvens... Diadorim! 
Naquilo, eu não pude, no corte de dor: me mexi, mordi minha mão, de redoer, com 
ira de tudo... Subi os abismos... De mais longe, agora davam uns tiros vinham de 
profundas profundezas. Trespassei. [...] Conforme conto. [...] Diadorim tinha 
morrido – mil-vezes-mente – para sempre de mim; e eu sabia, e não queria saber, 

meus olhos marejaram.
80

             

 

Se não bastasse a dor pela morte, Riobaldo é marcado por mais uma 

perplexidade. O poder ser do impossível: “Ela era. Tal que assim se desencantava, num 

encanto tão terrível.” 81 Desencantado pela morte, após a luta com o Hermógenes, Diadorim 

se inscreve como “encanto tão terrível”. Mas a escritura se dá, nesse momento, como 

nudez. O corpo nu desencanta-se na ausência das vestes jagunças e revela o enigma em 

torno de Diadorim, tenta dissipar a neblina. 

 
Diadorim – nu de tudo. E ela disse: – “A Deus dada. Pobrezinha...” E disse. Eu 
conheci! Como em todo o tempo antes eu não contei ao senhor – e mercê peço: - 
mas para 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. A 

coice d’arma, de coronha...
82

 

 

O término do suspense como uma estratégia narrativa para envolver o leitor, ou 

no caso de Riobaldo, seu interlocutor, coincide com a morte de Diadorim. Neste momento o 

narratário interlocutor, e, conseqüentemente, o leitor, pode reconhecer como o maior 

segredo que Riobaldo guardava em sua vida e que costurou todo o relato através de uma 

estrutura suspensiva que envolvia seu enigmático companheiro.  Todavia, assegura 

Machado (2006, p.104):  

 
Esta fórmula não é tão precisa e o enigma parece não se resolver para o narrador. 
A relação estabelecida por Riobaldo com o corpo nu e feminino de Diadorim alude 
à impossibilidade de reconhecimento do feminino pelo inconsciente. [...] Além 
disso, “corpo de uma mulher” revela novos enigmas: como assimilar o feminino de 
Diadorim? O corpo de mulher faz com que Riobaldo reconheça realmente o sexo 
feminino em Diadorim? Ou, por que Diadorim se travestiu? 

 

Por isso, é na forma de um acontecimento traumático, de algo que mal consegue 

descrever, que Riobaldo nos relata a experiência do terceiro encontro que o lança a novas 

angústias, incertezas e a impossibilidade de compreensão do que estava acontecendo: “Os 
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cabelos com marca de duráveis... Não escrevo, não falo! – para assim não ser: não foi; não é, 

não fica sendo! Diadorim...”83 Como se vê o encontro com o corpo desvelado de Diadorim se 

torna insuportável para o narrador, como se ele estivesse diante de um outro ser. A negação 

do novo gênero sexual de Diadorim e mais precisamente da coincidência de tal revelação 

com sua morte, ainda ecoa na fala de Riobaldo em sua estrutura essencialmente poética:  

 
Ela era. Tal que assim se desencantava, num encanto tão terrível; e levantei mão 
para me benzer – mas com tapei foi um soluçar, e enxuguei as lágrimas maiores. 
Uivei. Diadorim! Diadorim era mulher como o sol não acende a água do rio Urucúia, 

como eu solucei meu desespero.84 

 

A sensação de perplexidade provocada pela revelação sobre Diadorim é 

reforçada pela repetição da descoberta na tentativa de assimilá-la. O efeito poético 

produzido pelo último período nos aponta para um enigma pertencente à própria 

dificuldade de nomeação que Riobaldo enfrenta ao tentar definir Diadorim como uma 

mulher. A estrutura comparativa marcada pela negativa faz aproximar o feminino da 

personagem tomando como referência o imaginário social com suas definições do masculino 

e do feminino no entrecruzamento entre o que é claro e o escuro. Para Machado (2006, 

p.107):  

A importância deste enunciado é reafirmada quando o ser mulher de Diadorim é 
comparável a uma negativa: “como o sol não acende as águas do rio Urucuia.” Ora, 
uma leitura que buscasse apenas o sentido geográfico a respeito deste rio parece 

ser muito reducionista, até porque o efeito poético está em primeiro plano.  
 

Convém destacar que anteriormente Riobaldo faz uma rápida descrição sobre o 

Urucúia ressaltando o encontro do rio com o sol como algo admirável e inatingível, ao 

mesmo tempo em que enfatiza o sentido de clareza, de algo que se ilumina e revela.   

 
O barqueiro não acreditou, deu o zé de ombros. Mas levou a gente travessia fácil, 
freteando a boca do Urucuia. Ah, o meu Urucuia, as águas dele são claras certas. E 
ainda por ele entramos, subindo légua e meia, por isso pagamos gratificação. Rios 
bonitos são os que correm para o Norte, e os que vêm do poente – em caminho 
para se encontrar com o sol. E descemos num pojo, num ponto sem praia, onde 
essas altas árvores – o caraíba-de-flor-roxa, tão urucuiana. E o folha-larga, o 
adernopreto, o pau-de-sangue; o pau-paraíba, sombroso. O Urucuia, suas abas. E vi 

meus Gerais.85 
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Entretanto, ao buscar assimilar que Diadorim é uma mulher, o narrador inverte 

esta significação de modo que o sol não acende, não ilumina. Parece mesmo refletir a idéia 

de impossibilidade de acender fogo na água, o que mais uma vez retoma a dificuldade de 

representação do real. Desse modo, tem-se a impressão de que algo permanece sem relação 

entre Riobaldo e Diadorim; há algo desconexo que parece lembrar o impossível contato 

entre o sol e o rio. Mais do que isso revela a dificuldade de incorporar o sentido de ser 

mulher. Algo que também se constitui como lacuna, continente negro. 

 
Eu estendi as mãos para tocar naquele corpo, e estremeci, e estremeci, retirando 
as mãos para trás, incendiável: abaixei meus olhos. E a Mulher estendeu a toalha, 
recobrindo as partes. Mas aqueles olhos eu beijei, e as faces, a boca. Adivinhava os 
cabelos. Cabelos que cortou com tesoura de prata... Cabelos que, no só ser, haviam 
de dar para baixo da cintura... E eu não sabia por que nome chamar; eu exclamei 

me doendo:- “Meu amor!...” 
86

 

 

A perplexidade de Riobaldo o impede de escolher alguma das nomeações 

atribuídas ao companheiro – Menino, Reinaldo, Diadorim – que parecem não ser mais 

apropriadas para identificá-lo. Por isso, o narrador atribui uma nova forma de nomeação: 

“meu amor” que aponta não só para o reconhecimento do que sentia pelo amigo, mas 

também para as ambigüidades, a incerteza, o enigma que Diadorim representava e que 

realmente o impressionava e despertava seu desejo. 

 

 O nome Maria Deodorina da Fé Bettancourt Marins batiza um corpo feminino, 

novo para Riobaldo. Associa-se, portanto, à visão de um corpo total que lhe estava oculto e 

que se revela na morte.  

 
Da matriz de Itacambira, onde tem tantos mortos enterrados. Lá ela foi levada à 
pia. Lá registrada, assim. Em um 11 de setembro da era de 1800 e tantos... o 
senhor lê. De Maria Deodorina da Fé Bettancourt Marins – que nasceu para o dever 

de guerrear e nunca ter medo, e mais para muito amar, sem gozo de amor...
87
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Fecha-se então o ciclo. Diadorim é o nome que primeiro aparece na narrativa 

para designar o amigo de Riobaldo, nome presente no seu pensamento, na sua fala, na sua 

saudade: “e Diadorim, às vezes conheci que a saudade dele não me desse repouso, nem o 

nele imaginar.” 88 Reinaldo é o nome que veste o jagunço com pulsão de morte, num corpo 

que se apresenta vivo e masculino. Maria Deodorina, nome da revelação final, pulsão de 

vida, nome de um corpo feminino e morto.   
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QUINTA ESTAÇÃO 

 

 
UMA APRENDIZAGEM OU O LIVRO DOS PRAZERES: 

RIOBALDO E O DESEJO HOMOERÓTICO 
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5.1 AMOR E HOMOEROTISMO NAS VEREDAS DO GRANDE 
SERTÃO 
 
 

Desde a Antigüidade, o homem vê-se diante do poder de Eros; um poder que 

transforma sua cosmovisão e conseqüentemente a maneira como ele realiza a descoberta 

de si e do outro. Para Malinowski (1982, p.69), “o amor é uma paixão [...] e atormenta a 

mente e o corpo [...]; conduz muitos a um impasse, um escândalo ou uma tragédia; mas 

raramente, ilumina a vida e faz com que o coração se expanda e transborde de alegria”. O 

amor, portanto, vai se configurando como uma entidade paradoxal na qual convivem dor e 

alegria, riso e choro, racionalidade e irracionalidade, prazer e sofrimento; mas que parece 

entranhada na própria estrutura que forma o ser humano. Somos desejosos por amor; 

temos necessidade de amar e sentir-se amado. 

 

A palavra amor – do latim amore – presta-se  a múltiplos significados na língua 

portuguesa: abrangendo não só a idéia de afeição, compaixão, misericórdia, mas também a 

de inclinação, atração, apetite, paixão, querer bem, satisfação, conquista, desejo, libido. O 

conceito mais popular de amor envolve, de modo geral, a formação de um vínculo 

emocional com alguém, ou com algum objeto que seja capaz de receber este 

comportamento amoroso e alimentar as estimulações sensoriais e psicológicas necessárias 

para a sua manutenção e motivação.  

 

O pensamento Ocidental sobre o amor pode ser compreendido em termos de 

duas abordagens: uma tradição idealista que Platão criou, que o Cristianismo amalgamou 

com o pensamento judaico, que o amor cortês humanizou e que o romantismo redefiniu no 

século XIX e uma tradição, chamada por Singer (1991) de realista, que desde o início rejeita 

as pretensões do idealismo, considerando-as inverificáveis, contrárias à ciência e portanto 

falsas diante do que aparece na realidade ordinária.  
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No entanto, diz Costa (1998, p.132): 

 
Optar por descrever o amor – como, aliás, qualquer outro fato ou evento humanos 
– segundo uma ou outra modalidade significa fornecer justificativas teóricas ou 
motivações emocionais para as decisões e ações com conseqüências muito 
diversas. Falar de amor dos pontos de vista idealista ou realista quer dizer valorizar 
aspectos distintos da experiência amorosa ou, o que dá no mesmo, lançar mão de 
diferentes estratégias argumentativas  para dizer o que somos ou devemos ser em 
matéria de amor. 

   

Partindo da perspectiva da tradição idealista, Giddens (1993) estabelece uma 

distinção entre o que ele chama de amor paixão cujo domínio se estendeu até o início do 

século XVIII e o amor romântico que caracteriza as sociedades ditas modernas. O amor 

apaixonado configurou-se como expressão de uma conexão genérica entre o amor e a 

ligação sexual, capaz de exercer um forte poder sobre os indivíduos, visto que o leva a 

transgredir a ordem e o dever social. Ele faz nascer um ser humano completamente 

dominado pelas paixões, cuja lei é a satisfação plena. Por esta razão, assegura Giddens 

(1993, p.48): 

O amor apaixonado é especificamente perturbador das relações humanas, em um 
sentido semelhante ao do carisma; arranca o indivíduo das atividades mundanas e 
gera uma propensão às opções radicais e aos sacrifícios. Por esta razão, encarado 

sob o ponto de vista da ordem e do dever sociais, ele é perigoso.     
 

O amor romântico, por sua vez, ascende juntamente com a nova ordem social 

implantada no final do século XVIII, incorporando elementos do amor paixão, porém dando-

lhe novas dimensões. O amor romântico introduziu a idéia de uma narrativa para uma vida 

individual – fórmula que estendeu radicalmente a reflexividade do amor sublime. O 

complexo de idéias associadas ao amor romântico pela primeira vez vinculou-se à liberdade, 

ambos sendo considerados como estados normativos desejáveis. O amor paixão tem sido 

sempre libertador, mas apenas no sentido de se gerar uma ruptura quanto à rotina da vida 

quotidiana e quanto ao dever. Se esta qualidade do amor paixão o colocou à margem das 

instituições existentes; os ideais do amor romântico, ao contrário, inseriram-se diretamente 

nos laços emergentes entre a liberdade e a auto-realização. 

 

Freqüentemente, considera-se que o amor romântico implica atração 

instantânea, mas que deve ser separada das compulsões sexuais/eróticas. Segundo Giddens 

(1993, p.51), “o amor rompe com a sexualidade, embora a abarque; a virtude começa a 
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assumir um novo sentido para ambos os sexos, não mais significando inocência, mas 

qualidades de caráter que distingue a outra pessoa como especial”. O primeiro olhar é uma 

atitude comunicativa, uma apreensão intuitiva das qualidades do outro. Daí a dimensão dos 

olhos de Diadorim e o fascínio que eles exercem sobre Riobaldo. Eles revelam um processo 

de atração na qual um ser torna-se para outro o elemento que o completa. 

 

Convém destacar que o amor romântico inscreve-se no conjunto de 

transformações que, como já se observara em capítulos anteriores, construíram os ideais de 

homem e mulher, bem como o lugar de cada um dentro da estrutura social, principalmente 

no que se refere aos espaços da mulher marcados por três elementos: a criação do espaço 

doméstico; o cuidado com os filhos e a invenção da maternidade. Giddens (1993, p.53) 

afirma que: 

O poder patriarcal no meio doméstico estava declinando na última parte do século 
XIX. O domínio direto do homem sobre a família, que na realidade era abrangente  
quando ele ainda era o centro do sistema de produção, ficou enfraquecido com a 
separação entre o lar e o local de trabalho. Certamente o marido assumiu este 
poder fundamental, mas com freqüência uma ênfase crescente sobre a 
importância do ardor emocional entre pais e filhos abrandou o uso que fazia dele. 
O controle das mulheres sobre a criação dos filhos aumentou à medida que as 
famílias ficavam menores e as crianças passaram a ser identificadas como 
vulneráveis e necessitando de um treinamento emocional a longo prazo. [...] O 
centro da família deslocou-se da autoridade patriarcal para a afeição matriarcal. 

 

Essa dinâmica alimentou diretamente o amor romântico, bem como, a imagem 

de esposa e mãe como reforço para o modelo de dois sexos, associando os sentimentos à 

feminilidade. A divisão das esferas de ação e a promoção do amor tornaram-se tarefas da 

mulher; em outras palavras, as idéias sobre o amor romântico estavam claramente ligadas à 

subordinação da mulher ao lar, à maternidade e ao seu relativo isolamento ao mundo 

exterior. 

  

 Para os homens, as tensões entre amor romântico e o amor paixão eram 

tratadas se separado o conforto do ambiente doméstico da sexualidade da amante ou da 

prostituta, como pode muito bem sintetizada nas figuras de Otacília – a mulher para casar, 

constituir família. Ela é a noiva de Riobaldo, delicada e recatada que cumpre o destino de 

esperá-lo até o fim da guerra. Otacília faz parte dos sonhos de Riobaldo e integra o 

imaginário feminino do sertão: “A saudade que me dependeu foi de Otacília. Moça que dava 
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amor por mim, existia nas Serras dos Gerais – Buritis Altos, cabeceira de Veredas – na 

Fazenda Santa Catarina. Me airei nela, como a diguice duma música, outra água eu provava. 

Otacília, ela queria viver ou morrer comigo – que a gente se casasse.” 89 E de Nhorinhá – 

mulher da vida, ser para a realização dos desejos da carne, sexo, gozo. Sua relação com 

Riobaldo tem por elo o prazer: “Então eu entrei, tomei um café coado por mão de mulher, 

tomei refresco, limonada de pêra-do-campo. Se chamava Nhorinhá. Recebeu meu carinho 

no cetim do pêlo – alegria que foi, feito casamento, esponsal.” 90  

 

Desde sua origem, portanto, o amor romântico suscita a questão da intimidade. 

Ele é incompatível com a luxúria, não tanto porque o ser amado é idealizado, mas porque 

pressupõe uma comunicação psíquica, um encontro de almas que tem um caráter 

reparador. O outro, seja quem for, preenche um vazio que o indivíduo sequer 

necessariamente reconhece. E este vazio tem diretamente a ver com a auto-identidade; em 

certo sentido, o indivíduo fragmentado torna-se inteiro. 

 

O amor romântico, diz Giddens (1993, p.56), “fez do amor passion um 

aglomerado específico de crenças e ideais equipado para a transcendência; o amor 

romântico pode terminar em tragédia e se nutrir na transgressão, mas também produz 

triunfo, uma conquista de preceitos e compromissos mundanos”; esse amor, por sua vez, 

projeta-se em duas direções: apóia-se no outro, idealizando-o e constrói uma perspectiva de 

desenvolvimento futuro. Entretanto, o advento da liberação sexual, do feminismo e do 

movimento gay e lésbico vai redesenhar o campo de atuação do amor no Ocidente, 

principalmente com a separação entre sexualidade e reprodução, bem como entre sexo e 

casamento, principalmente em relação à mulher.  

 

Essa dinâmica irá gerar o que Giddens (1993) chama de relacionamento puro, 

isto é, uma situação em que se entra numa relação social apenas pela própria relação; por 

aquilo que pode derivar para cada pessoa da manutenção de uma associação e que só tem 
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continuidade quando os envolvidos determinam que consigam extrair da relação satisfações 

suficientes capazes de justificar sua permanência.     

 

Nesta perspectiva o amor romântico tende a fragmentar-se sob a pressão da 

emancipação e da autonomia sexual feminina. O conflito entre a idéia do amor romântico e 

o relacionamento puro assume formas variadas, cada uma delas tendendo a tornar-se cada 

vez mais revelada à visão geral como um resultado da crescente reflexividade. O amor 

romântico depende da identificação projetiva do amor paixão como processo por meio do 

qual os sujeitos tornam-se atraídos e então se unem.  Giddens (1993, p.72) afirma que: 

 
A projeção cria, aqui, uma sensação de totalidade com o outro, sem dúvida 
intensificada pelas diferenças estabelecidas entre a masculinidade e a feminilidade, 
cada uma delas definida em termos de antítese. Os traços do outro são conhecidos 
em uma espécie de sentido intuitivo. Mas em outros aspectos, a identificação 
projetiva vai contra o desenvolvimento de um relacionamento cuja continuação 
depende da intimidade. A abertura de um em relação ao outro, condição para o 
que chamaremos de amor confluente, é de algum modo o oposto da identificação 

projetiva, ainda que tal identificação, por vezes, estabeleça um caminho entre ele. 
 

O amor confluente é um amor ativo, contingente e por isso choca-se com as 

categorias para sempre e único da idéia de amor romântico.  Ele presume igualdade na 

doação e no recebimento emocionais e quanto mais for assim qualquer laço amoroso torna-

se protótipo do relacionamento puro. O amor romântico é um amor sexual, mas liberta a ars 

erótica. A satisfação e a felicidade sexuais são supostamente garantidas pela força muito 

erótica provocada pelo amor romântico. O amor confluente pela primeira vez introduz a ars 

erótica no cerne do relacionamento e transforma a realidade de prazer sexual  recíproco em 

um elemento chave no estabelecimento das relações humanas. Por isso, a idéia de romance 

tem se estendido ao amor homoerótico. A idéia de amor romântico centra-se na 

heteronormatividade, enquanto o amor confluente presume um modelo de relacionamento 

puro em que é fundamental o conhecimento das peculiaridades do outro. É uma versão do 

amor em que a sexualidade de uma pessoa é um fator que tem de ser negociado como parte 

de um relacionamento.     

 

O desejo humano funciona com objetivos específicos nos quais se encontra sua 

fragilidade e sua força. Não existem objetos sexuais determinados em absoluto pela 

natureza, nem mecanismos que compartimentalizem o desejo, pois ele se inclina num 
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movimento de polivalência  pendular e mutabilidade. O desejo homoerótico partilha desta 

pluralidade ao mesmo tempo em que se insere nos diversos discursos que o construíram. Na 

verdade, assegura Costa (1995), as categorizações que criam identidades como 

heterossexual e homossexual não são universais, mas localizadas em um determinado 

momento histórico e cultural.  

 

Por isso, ao invés de penetrar na selva de categorizações que tentam definir de 

forma fixa uma identidade homossexual, é preferível pensar o desejo homoerótico como a 

gama de relações que envolvem os sujeitos e não pessoas isoladas. Há um esforço para 

adjetivar as variantes do desejo de modo a amainar as categorizações substantivas. Em 

outras palavras, a polivalência do desejo faz emergir homossexualidades. 

 

Desse modo, concebe-se como desejo homoerótico uma gama de manifestações 

de amor entre pessoas do mesmo sexo, visto que, reforça Foucault (1982, p.14), “interrogar-

se sobre nossa relação com a homossexualidade é antes de tudo desejar um mundo onde 

estas relações sejam possíveis, mais do que simplesmente fazer sexo com alguém do mesmo 

sexo”. Nesta perspectiva, pensar o desejo homoerótico é localizá-lo em meio a um estado de 

vir-a-ser e estar-em-mutação que não pretende afirmá-lo na lógica dicotômica da 

heteronormatividade, mas ao contrário deixa instigar as nuances quotidianas do desejo que 

pode continuar mudando indefinidamente, num espaço de manifestação labiríntica que 

delineia o doloroso processo de travessia. Por esta razão o desejo homoerótico refere-se ao 

desejo como devir e, portanto, como afirmação de identidades.      

 

Riobaldo, em busca da plenitude perdida, é um seguidor, mas não de qualquer 

um. Já a travessia com o Menino é marcada por um fascínio irresistível que emana da beleza 

andrógina que toca Riobaldo novamente no segundo encontro com Reinaldo. Tanto a sua 

aparência ambivalente quanto o seu nome fazem de Diadorim o objeto de uma paixão 

radicalmente indeterminada que o conduz numa travessia que significa simultaneamente 

uma passagem a outro universo simbólico, a impulsividade da paixão, o movimento 

incontrolável de uma aspiração sem nome, de um desejo “inominável” que se apodera dele 

na primeira travessia e o liga irremediavelmente a Reinaldo-Diadorim. 
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Quando tem consciência do desejo que sente pelo outro de seu afeto – 

Diadorim/Riobaldo concebe-o como um sujeito pertencente ao mesmo sexo e gênero que 

ele. Diadorim não só é homem – conceito histórico-cultural para Riobaldo e todos do bando 

a que pertencem, mas também por analogia e extensão de base filosófica que determina o 

gênero é biológica ou sexualmente macho, daí o caráter de pertença ao grupo de que faz 

parte.  

 

A construção imagética da personagem por quem o narrador descreve o 

infortúnio de não tê-lo por perto coloca o leitor e sua leitura não apenas no lugar de quem 

vê uma amizade como motivo da lembrança de quem fala. Há em todo o texto, segundo 

Silva (2008, p.207),”significantes que articulam toda a relação entre sujeitos, direcionados 

para o desejo homoerótico”. O delírio narrativo de Riobaldo é uma espécie de confissão da 

necessidade de abraçar o outro, de tê-lo em seus braços ou ainda de ter seus pensamentos 

voltados para ele. A idéia da amizade é o véu sob o qual o narrador envolve seus 

sentimentos, motivado por uma ordem cultural que como já se analisou anteriormente 

marcam as práticas de gênero historicamente construídas. Desse modo, a todo momento 

Riobaldo tenta justificar a sua amizade por Reinaldo/Diadorim, por quem sente “carinho fora 

do comum”, considerando que isso não é corriqueiro no contexto cultural viril em que vive.  

 

À medida que reflete a condição ambígua em que se vê imerso, Riobaldo 

descobre que a travessia intentada nunca é completada, uma vez que nas margens do rio 

permanecem os baldos, terrenos de embarcação sempre a convidar o outro a deslizar pelas 

águas turvas, veladas que engendram o homem em pertenças movediças. Segundo Silva 

(2008, p.210): 

 
O baldo, por represar o rio, deixa este sempre em estado latente, ou seja, uma vez 
represado, o destino da água/rio é sempre lançar-se para fora, atravessar o leito do 
chão, escorregar por sua aparente profundeza. Ao mesmo tempo em que se quer 
correr a água/rio também quer ficar: é necessário pairar para que, em seu interior, 
algo possa ser sedimentado. 

 

Entre o desejo de ir e ficar: a crise de Riobaldo que “vinha tanto tempo me 

relutando, contra o querer gostar de Diadorim mais do que, a claro, de um amigo se 
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pertence gostar.” 91 Nesta perspectiva o sentimento que invade a alma desse jagunço é a 

paixão, visto que, segundo Aranha e Martins (1998, p.142), “não nos apaixonamos em 

qualquer momento da vida. É preciso estarmos disponíveis, predispostos a nos apaixonar, a 

romper com o passado e a colocar em questão a nossa vida, buscando outras respostas”. 

Ora o que se vê ao lermos Grande Sertão: Veredas é uma personagem que atravessa o 

mundo de valores e códigos de ética que movem seus passos, suas ações, suas atitudes 

frente ao coletivo de que faz parte. Procura respostas para as indagações que surgem, 

sempre, e freqüentemente, quando pensa em Diadorim com amor. 

 

 

5.2 DIADORIM E RIOBALDO: A PAIXÃO COMO MEDIUM-DE-

REFLEXÃO 

 

 

Pensar a presença do desejo homoerótico na dinâmica de Grande Sertão: 

Veredas é voltar-se para uma estrutura que envolve medo e coragem como assim o declara 

seu narrador: “Queria entender do medo e da coragem, e da gã que empurra a gente para 

fazer tantos atos, dar corpo ao suceder.” 92 O romance, então, corresponde plenamente a 

esse desejo, na medida em que é organizado em torno destes dois sentimentos que junto 

com o amor constituem o centro da experiência existencial de Riobaldo.  

 

Como fora acentuado no capítulo anterior, o encontro com o Menino, ou seja, a 

travessia do rio São Francisco emerge como arquicena que reúne numa complexa relação 

todas as emoções-chave da vida de Riobaldo. Trata-se do seu ritual de iniciação realizado 

por outro jovem, fascinante e enigmático. Desde o início ele experimenta a mistura destes 

três sentimentos: o imenso prazer de estar perto do Menino, a perturbação e o medo 

provocado pela natureza selvagem e a tentativa quase impossível de ser corajoso, o que o 

exige até o limite: “o Menino tinha me dado a mão para descer o barranco. Era uma mão 

bonita, macia e quente, agora eu estava vergonhoso, perturbado. O aumento da canoa me 
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dava um aumento receio.” 93 É interessante destacar que concomitante com as sensações de 

receio, vacilo, pouca firmeza com as quais se inicia o passeio de canoa Riobaldo sente o 

contanto prazeroso da mão do Menino, o que o deixa vergonhoso, perturbado.  Segundo 

Bolle (2004, p.233), “o rio no qual Riobaldo começa a navegar, junto com o Menino, é do 

tamanho de seu sentimento: imensidade. Esse rio que, no final da história, será comparado a 

‘um pau grosso, em pé, enorme... ’, simboliza a eclosão do amor e da sexualidade”.  O 

sentimento que Riobaldo experimenta é duplo: medo do perigo representado pela força 

selvagem do rio, e medo com vergonha do sentimento que se manifesta dentro dele: a 

crescente atração pelo Menino. Como ele, um menino-homem poderia sentir-se atraído por 

outro menino, assim como ele? 

 

O desejo homoerótico de certa forma é concebido pelo narrador como algo que 

não condiz com as normas do mundo que vive. Como se viu anteriormente, herda-se o 

modelo do invertido, compreendido como aquele que contraria a natureza, o normal, o 

saudável. Esse conflito já é apresentado desde o primeiro encontro e que revela a luta que 

vai ser travada no interior de Riobaldo. 

 
Antôjo, então, por trás de nós, sem avisos, apareceu a cara de um homem! As duas 
mãos dele afastavam os ramos do mato, me deu um susto somente. Por certo 
algum trilho passava perto por ali, o homem escutara nossa conversa. À fé, era um 
rapaz, mulato, regular uns dezoito ou vinte anos; mas altado e forte, com as feições 
muito brutas. Debochado ele disse isso: – “Vocês dois, uê, hem?! Que é que estão 
fazendo?...” Aduzido fungou, e, mão no fechado da outra, bateu um figurado 
indecente. Olhei para o menino. Esse não semelhava ter tomado nenhum espanto, 
surdo sentado ficou, social com seu prático sorriso. – “Hem, hem? E eu? Também 
quero!” – O mulato veio insistindo. E, por aí, eu consegui falar alto, contestando, 
que não estávamos fazendo sujice nenhuma, estávamos era espreitando as 
distâncias do rio e do parado das coisas. Mas, o que eu menos esperava, ouvi a 
bonita voz do menino dizer: – “Você, meu nego? Esta certo, chega aqui...” A fala, o 
jeito dele imitavam de mulher. Então era aquilo? E o mulato satisfeito, caminhou 
para se sentar juntinho dele. Ah, tem lances, esses – se riscam tão depressa, olhar 
da gente não acompanha. Urutu dá e já deu o bote? So foi assim. Mulato pulou 
para trás, ô deu um grito, gemido urro. Varou o mato, em fuga, se ouvia aquela 
corredoura. O menino a faquinha nua na mão, e nem se ria. Tinha embebido ferro 
na coxa do mulato, a ponta rasgando fundo. A lâmina estava escorrida de sangue 
ruim. Mas o menino não se aluía do lugar. E limpou a faca no capim, com todo 
capricho. – “Quicê que corta...” – foi só o que disse, a si dizendo. Tornou a pôr na 
bainha. Meu receio não passava. O mulato podia voltar vom uma foice, garruncha, 
a reunir companheiros; de nós o que seria, daí a mais um pouco? Ao menino 
ponderei isso, encarecendo que a gente fosse logo embora. – “Carece de ter 

coragem. Carece de ter muita coragem...” 94     
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A insinuação da prática de brincadeiras sexuais entre os dois e a possibilidade de 

o mulato também participar provoca em Riobaldo todo um sentimento de repulsa, nojo, 

asco, sintetizado na palavra “sujice” que reforça como seu imaginário concebe esta relação. 

A matriz heterossexual compulsória que está na base do sistema jagunço parece estabelecer 

os mecanismos a partir dos quais os gêneros irão se relacionar. Por isso a angústia de 

Riobaldo frente a percepção de que olha para o Menino de forma diferente, mais ainda a 

certeza de que ele de alguma forma provoca sensações até então nunca experimentadas.     

 

Nesse episódio ainda se observa efetivamente a tríade de sentimentos: medo, 

coragem e amor que dá sustentáculo à cena iniciática de Riobaldo. O narrador realça a 

intrepidez do Menino, seu sorriso prático e superior numa situação real de perigo, sua 

astúcia de preparar uma armadilha, sua reação feroz, seu sangue-frio e sua capacidade de 

transmitir segurança. É a coragem em sua encarnação perfeita; não poderia existir para 

Riobaldo.  

 

É neste cenário de medo, coragem e amor que os olhos emergem como meio 

através do qual Eros encontra sua forma de expressão. São os olhos não só os portais para a 

alma, mas também o instrumento de encantamento que conduz o sujeito ao universo do 

amor. Desde o primeiro encontro, Riobaldo revela seu encantamento pelos olhos do 

Menino: “aqueles esmerados, esmartes olhos, botados verdes, de folhudas pestanas, luziam 

um efeito de calma que até me repassasse...” 95  

 

O tempo passado, aventuras vividas, caminhos que se angulam em um ponto de 

reencontro. Riobaldo vagarosamente com “vontade de chegar a nenhuma parte”96, depara-

se com “os olhos verdes, semelhantes grandes, o lembrável das compridas pestanas, a boca 

melhor bonita, o nariz fino, afiladinho.”97 Desconfiado ele observa a chegada de um quarto 

homem é reage ao fixar nele os olhos: “Agüentei aquele nos meus olhos e recebi um 

estremecer, em susto desfechado. Mas era um susto de coração alto, parecia a maior 
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alegria. Era o menino! Senhor sim, aquele do porto do de-janeiro...”98 Desde então, o olhar 

torna-se fonte do sentimento e das emoções  no relacionamento entre Riobaldo e Diadorim.    

 
Diadorim, conforme diante de mim estava parado, reluzia no rosto, com uma 
beleza ainda maior, fora de todo comum. Os olhos – vislumbre meu – que 
cresciam sem beira, dum verde dos outros verdes, como o de nenhum pasto. E 
tudo meio se sobreava, mas só de boa doçura [...] Reforço o dizer que era belezas 
e amor, com inteiro respeito, e mais o realce de alguma coisa que o entende da 

gente por si não alcança
99

 

 
 

É esse olhar que vai nortear o desenvolvimento do amor entre Riobaldo e 

Diadorim e que o conduz rumo aos labirintos de seu ser, envolto em mistério e trazendo um 

sentimento que ao mesmo tempo lhe traz alegria e o insere numa sensação de culpa, de 

pecado, de oposição àquilo até então tomado como verdade, normalidade, ordem da 

natureza. São olhos que o remetem à doçura da vida, da sua mãe e principalmente que 

guarda segredos. “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.” 100 São olhos que guardam verdades que não podiam ser desvendadas, 

mas, paradoxalmente, são eles que revelam a Riobaldo as cores do mundo e 

conseqüentemente a tomada de consciência de seu estar-no-mundo. 

 

Nesse olhar ele se perde e encontra o amor: “Fiquei sabendo que gostava de 

Diadorim – de amor mesmo, mal encoberto em amizade.” 101 A atração crescente e 

incontrolável insistia em envolver o jagunço e com ela a dúvida, a incerteza, o medo de um 

sentimento que contrariava a ordem que ele conhecia. A profundidade do envolvimento dos 

dois torna-se explícita através dessas nuanças do olhar. Por isso, sem ser possível resistir, 

eles acrescentam ao olhar, que exprime o desejo incontrolável que os domina, outra forma 

de expressão: os olhos encontraram as mãos. 

 

 

                                                             
98

 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p.138 
99

 ROSA, op. cit., p.495. 
100

 ROSA, op. cit., p.289. 
101

 ROSA, op. cit., p.289. 



156 

 

Desde que se conheceram o encontro das mãos de Diadorim e Riobaldo desperta 

sentimentos intensos: “e o menino pôs a mão na minha. Encostava e ficava fazendo parte 

melhor da minha pele, no profundo, désse a minhas carnes alguma coisa. Era uma mão 

branca, com os dedos dela delicados.” 102. A sutileza das palavras não mascara a emoção que 

invade o jovem Riobaldo nem a ansiedade gerada pela aproximação física. Seja no primeiro 

encontro, seja em tantos outros momentos durante a aventura pelo sertão. São mãos que 

perturbam que falam mesmo sem palavras: “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. São as palavras?”103 

 

Os encontros das mãos são expressivos gestos de amor que falam por si. 

Conscientes ou não, eles sempre expressam o desejo de aproximação, de saciar a 

necessidade incontrolável de sentir o ser amado. A suavidade do momento não minimiza o 

desejo que o provoca; não nega o erotismo que os envolve, desencadeando emoções fortes 

que revelam a intimidade dos amantes. Mesmo que tais emoções sejam seguidas pela 

repulsa por não considerá-las dignas de dois homens: “Diadorim pôs mão em meu braço. Do 

que me estremeci, de dentro, mas repeli esses alvoroços de doçura.” 104   

 

Esse amor cresce como um feitiço e perturba Riobaldo que se julga diante do 

proibido, de um sentimento que ele aprendera ser antinatural, por isso ele repele a visão e 

conseqüentemente a tentação de quebrar o tabu: “de que jeito eu podia amar um homem, 

meu de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, espalhado, rústico em suas 

ações?!” 105 Conduto, nas idas e vindas, nos negaceios desse amor impossível e proibido, no 

esforço de calar qualquer palavra, há momentos de descuido e no escuro ao pensar nos 

olhos do companheiro, Riobaldo escorrega na armadilha do jogo de sedução. 

 
 
 

                                                             
102

 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p.107. 
103

 ROSA, op. cit., p.360. 
104

 ROSA, op. cit., p.38. 
105

 ROSA, op. cit., p.374. 



157 

 

E tudo impossível. Três-tantos impossível, que eu descuidei e falei: – Meu bem 
estivesse dia claro e eu pudesse espiar a cor de seus olhos..., o disse vagável, num 
esquecimento, assim como estivesse pensando somente, modo se diz dum verso. 
Diadorim se pôs atrás, só assustado. – O senhor não fala sério – ele rompeu e disse, 
se desprazendo. “O senhor” – que ele disse. Riu mamente. Arrepio como recaí em 
mim, furioso com o meu patetear. – Não te ofendo mano. Sei que tu é corajoso... – 
eu disfarcei, afetando que tinha sido brinca de zombarias, recompondo o 

significado.
106

 

 

A conscientização desse amor transita entre as personagens em silêncio e 

segredo, sabedorias de amor que lhes penetra o ser, mas negado por ambos a ser declarado.  

É interessante como essa luta permeará toda a narrativa. De um lado a culpa, o medo deste 

sentimento subversivo; de outro a certeza de um amor dado pelo destino: “Riobaldo, nós 

somos amigos, de destino fiel, amigos” 107 que parecia aumentar com o passar do tempo. Em 

certos momentos da travessia, ele mencionava que já estavam acostumados ao fato de 

serem dois a ponto de não mais se estranhar a proximidade existente entre eles.  

 

Gradativamente acentuam-se elos através dos quais asseveram o vínculo 

existente entre eles. “Riobaldo... Reinaldo...” – de repente ele deixou isto em dizer – “... Dão 

par, os nomes de nós dois...”108 Nas caminhadas pelo sertão, eles formam um par e 

caminham lado a lado numa proximidade que transcende o estar ao lado e culmina em uma 

comunhão.  

 

A beleza desse encontro amoroso é ampliada em momentos de extrema 

simplicidade, marcado pelo contato com a natureza, com a vida quotidiana, com os 

momentos de paz e felicidade experimentados juntos: “Alegria minha era Diadorim. 

Soprávamos o fogo, juntos, ajoelhados, um frenteante o ao outro. A fumaça vinha, 

engasgava e enlagrimava. A gente ria.” 109  
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Outra faceta de Diadorim diz respeito ao forte sentido de cuidado com o qual 

envolve Riobaldo, indo desde o simples lavar de roupas até preocupações com a higiene 

pessoal e com a saúde. Além de inquietações voltadas para a segurança e até mesmo com a 

sua alma. Nesta perspectiva Diadorim ganha muitas vezes feições de anjo protetor, de um 

ser divino.  Essa convivência, por sua vez, apenas acrescentou mais lirismo e exaltação ao 

sentimento que a cada dia que passa os une mais e faz aflorar o desejo latente e forte que os 

domina.  

Diadorim estava me esperando. Ele tinha lavado minha roupa: duas camisas e um 
paletó e uma calça, e outra camisa, nova, de bulgarina. Às vezes eu lavava a roupa, 
nossa; mas quase mais quem fazia isso era Diadorim. Porque eu achava tal serviço 
o pior de todos, e também Diadorim praticava com mais jeito, não melhor. [...] Se 
ele estava com as mangas arregaçadas, eu olhava para os braços dele – tão bonitos 
braços alvos, em bem feitos, e a cara e as mãos avermelhadas e empoladas, de 

picadas das mutucas. 
110

  

 

O caráter enigmático de Diadorim lança-o numa atmosfera de encantamento 

que envolve Riobaldo que vê naquele ser não só as virtudes do homem do sertão: força, 

coragem, valentia; mas também sensibilidade, meiguice que o permite re-pensar o mundo, a 

vida, a própria condição humana e seus dilemas. Entretanto ao mesmo tempo em que toma 

consciência de seus sentimentos, torna-se ainda mais angustiado, visto que tal sentimento 

parece contrariar a ordem natural das coisas. Por isso o conflito que se agiganta ao longo da 

narrativa: queria e não queria aquele sentimento que parecia feitiço que o atormentava: 

“Todo tormento. Comigo, as coisas não têm hoje e ant’ontem amanhã e sempre: 

tormentos.” 111  

 

Esse é o motivo que leva o narrador a questionar seu interlocutor se amor assim 

é dado por Deus ou pelo demônio. Sendo grandioso, forte e belo, como ser proveniente do 

mal? Mas, como ser do bem, se Diadorim era homem como ele? “De que jeito eu podia 

amar um homem, meu de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, espalhado 

rústico em suas ações?!”.112 Ele era um feitiço, uma tentação, um tormento, uma fantasia... 

uma esperança? “Só Diadorim. Quem era assim para mim Diadorim?”.113    
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Mas ao refletir acerca de seus sentimentos Riobaldo gradativamente vai tendo a 

certeza do que sente por Diadorim e o quão isso provocou mudanças na sua forma de 

entender o mundo e a si mesmo.  

 
O nome de Diadorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com 
ele. Mel se sente é todo lambente – “Diadorim, meu amor...” Como era que eu 
podia dizer aquilo? Explica ao senhor: como se drede fosse para eu não ter 
vergonha maior, o pensamento dele que em mim escorreu figurava diferente, 
apartado completo do viver comum, desmisturado de todos, de todas as outras 
pessoas – como quando a chuva entre-onde-os-campos. Um Diadorim só para mim. 
Tudo tem seus mistérios. Eu não sabia. Mas, com minha mente, eu abraçava com 
meu corpo aquele Diadorim – que não era de verdade. Não era? A ver que a gente 
não pode explicar essas coisas. Eu devia de ter principiado a pensar nele do jeito de 
que decerto cobra pensa: quando mais-olha para o passarinho pegar. Mas – de 
dentro de mim: uma serpente. Aquilo me transformava, me fazia crescer dum 

modo, que doía e prazia. Aquela hora, eu pudesse morrer, não me importava.114 

 

Apesar de inicialmente perpassar certo sentimento de culpa, pouco a pouco 

Riobaldo passa a não mais se surpreender nem a recriminar aquele sentimento. Ao contrário 

reconhece-o como uma verdade latente que sempre esteve lá em sua mente, mas que só 

agora se tornou claro para ele.     

 
O que sei, tinha sido o que foi: no durar daqueles antes meses, de estropelias e 
guerras, no meio de tantos jagunços, e quase sem espairecimento nenhum, o sentir 
tinha estado sempre em mim, mas amortecido, rebuçado. Eu tinha gostado em 
dormência de Diadorim, sem mais perceber, no fofo do costume. Mas agora, 

manava em hora, o claro que rompia, rebentava. Era e era.115 
 

Assumir esta verdade trazia dor e prazer para Riobaldo, pois sabia que conviver 

com Diadorim era um aprender a estar triste e alegre simultaneamente. À alegria de amar 

unia-se a tristeza de entender esse amor como algo impossível até mesmo subversivo, pois 

no sertão não era direito amar e desejar um homem igual a ele. Este afeto envolvia-o numa 

aura de sentimentos cada vez mais ambíguos como o próprio objeto de desejo. Diadorim era 

o jagunço com coragem inigualável, mas que guardava traços angelicais. Sua mão “era tão 

suave na paz e tão firme na guerra.” 116, ele era o jagunço que: 
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Guerreava delicado e terrível nas batalhas. Diadorim, semelhasse maninel, mas 
diabrável sempre assim, como eu agora eu estava contente de ver. 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 de ferro.117 

 

Ele reunia em si os extremos de sentimentos e comportamentos: a suavidade e a 

força, o bem e o mal, o amor e o ódio numa mesma intensidade e profusão. É um amor 

incompreensível, pois se sustenta neste sistema de ambivalências que inspira em Riobaldo 

desejos e incertezas cruéis estabelecendo uma relação de encontros e desencontros. Como 

se pode observar na cena em que Riobaldo vai tomar banho: 

 
Mas o Reinaldo me instruiu aquilo, e me deixou na beira da praia, alegrias do ar em 
meu pensamento. Cheguei a encarar a água, o Rio das Velhas passando seu muito, 
um rio é sempre sem antiguidade. Cheguei a tirar a roupa. Ma então notei que 
estava contente demais de lavar meu corpo porque o Reinaldo mandasse, e era um 
prazer fofo e perturbado. “Agançagem!” – eu pensei. Destapei raivas, tornei a me 

vestir, e voltei para a casa do preto.
118

 

 

 
Aqui, mais uma vez vê-se materializado o turbilhão de sentimentos que envolvia 

Riobaldo, provocando um desequilíbrio que desestabiliza as certezas sob as quais sua vida 

estava fundamentada. Cada vez mais ele se encontra no centro do redemoinho. Não 

obstante, a dificuldade de viver este sentimento que relutava em assumir não impedia 

Riobaldo de ter a certeza de sua existência, nem tão pouco da reciprocidade: “De manhã à 

noite, a afeição nossa era duma cor e duma peça.” 119 Renegar o amor é apenas uma forma 

de torná-lo mais intenso: “eu tinha negado, renegado Diadorim, e por isso mesmo logo 

depois era de Diadorim que eu mais gostava.” 120 Um afeto que nasceu como um agradável e 

sutil apreciar da beleza dos olhos, das mãos, da coragem e eclodiu num turbilhão de 

emoções e desejos. 

 
Ao cada dia mais distante, eu mais Diadorim, mire veja. O senhor sabia – Diadorim: 
que, bastava ele me olhar com os olhos verdes tão em sonhos, e, por mesmo de 
minha vergonha, escondido de mim mesmo eu gostava do cheiro dele, do existir 
dele, do morno que a mão dele passava para a minha mão. O senhor vai ver. Eu era 

dois, diversos? O que não entendo hoje, naquele tempo eu não sabia. 121      
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Observa-se que Riobaldo não conseguia entender como podia estar amando 

Diadorim se ele sempre tinha gostado de mulheres: “Mas ponho minha fiança: homem 

muito homem que fui, e homem por mulheres! – nunca tive inclinação pra os vícios 

desencontrados.” 122  

 

Sempre agiu segundo as orientações que o seu mundo havia determinado como 

natural. O que sente pelo companheiro, portanto, é algo confuso, sem precedente, 

contraditório, que ele tenta racionalmente repelir: “mas repeli aquilo.” 123 Mas essa 

impossibilidade parece não ser compreendida pela mente. 

 
Mas, essa ocasião, ele estava ali, mais vindo, a meia-mão de mim. E eu – mal de 
não me consentir em nenhum afirmar das docemente coisas que são feias – eu me 
esquecia de tudo, num espairecer de contentamento, deixava de pensar. Mas 
sucedia uma duvidação, ranço de desgosto: eu versava aquilo em redondos e 
quadrados. Só que coração meu podia mais. O corpo não translada, mas muito 

sabe, adivinha se não entende.
124

  

 

Apesar de acreditar que Diadorim é um homem como ele, não há como superar 

as vontades do corpo e os desejos do coração. Riobaldo conhece detalhes de seu amor e 

dominado pela ânsia que se apoderou dele, desiste de resistir e mais uma vez entrega-se de 

corpo e alma a este sentimento avassalador que lhe traz riso e soluço.  

 
Deixei meu corpo querer Diadorim; minha alma? Eu tinha recordação do cheiro 
dele. Mesmo no escuro, assim, eu tinha aquele fino das feições, que eu não podia 
divulgar, mas lembrava referido, na fantasia da idéia. Diadorim – mesmo o bravo 
guerreiro – ele era tanto carinho: minha repentina vontade era beijar aquele 
perfume no pescoço: a lá, onde se acabava e remansava a dureza do queixo, do 

rosto...
125

   

 

Com o vigor incontrolável do desejo, ele delicia-se com Diadorim, sentido 

profundo prazer. Riobaldo encontra, mais uma vez, o prazer solitário embalado pelos seus 

sonhos de amor e de erotismo. 
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O que compunha minha opinião era que eu, às loucas, gostasse de Diadorim, e 
também, receoso dum modo, a raiva incerta, por ponto de não ser possível dele  
gostar como queria, no honrado e no final. Ouvido meu retorcia a voz dele. Que 
mesmo, no fim de tanta exaltação, meu amor inchou, de empapar todas as 
folhagens, e eu ambicionando de pegar em Diadorim, carregar Diadorim nos meus 

braços, beijar, as muitas demais vezes, sempre.
126

 

  

Sua narrativa ilustra como é difícil viver o amor, o desejo através da lógica. Uma 

lógica sustentada pela matriz heterossexual compulsória e de seus modelos de homem e de 

mulher como relação natural, única possível dentro daquilo que a sociedade burguesa da 

modernidade denominou de normalidade, de ordem, frente a outras formas de vivência da 

sexualidade, compreendidas como pecado, subversão, transgressão à ordem natural e divina 

das coisas, cujo destino é muitas vezes o medo, o repúdio, a negação. Por isso, para vivê-las 

é preciso coragem: “Homem com homem, de mãos dadas, só se a valentia deles for enorme. 

Aparecia que nós dois já estávamos cavalhando lado a lado, par a par, a vida inteira. Que: 

coragem – é o que o coração bate; se não, bate falso. Travessia – do sertão – a toda 

travessia.” 127   

 

Mas o que leva estes dois jagunços a assumir sua paixão apesar da imensa 

vontade que o envolve?  Segundo Foucault (2005a, p. 101) há dois tipos de dispositivo que 

embora próximos e permutáveis, se distinguem nos modos de articulação quanto aos 

parceiros sexuais: 

 
a) O dispositivo de aliança a um sistema de regras que prescrevem o permitido e 

proibido, e o dispositivo de sexualidade que funciona conjuntural e 
polimorficamente; 

b) “na” aliança, sustenta-se a trama de relações, estatutos e leis que a mantêm e 
“na” sexualidade estende-se, amplifica-se esta trama; 

c) Na aliança, os parceiros são definidos, mas na sexualidade importam as 
“sensações do corpo, a qualidade dos prazeres, a natureza das impressões”; 

d) A “economia” da aliança se rege pela transmissão e circulação de riquezas, já 
a “economia” da sexualidade reside no próprio corpo; enfim; 

e) Enquanto a aliança quer a “homeostase do corpo social”, isto é, seu equilíbrio 
regulado, a sexualidade que “proliferar, inovar, anexar, inventa, penetrar nos 
corpos”. 
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Riobaldo e Diadorim estão presos na rede que faz funcionar o dispositivo de 

aliança, pois não existe para eles condições sociais que permitam o livre gostar de “um o 

outro”, o que inclui o exercício efetivo-afetivo dos corpos. Para suprir, parcialmente, esta 

lacuna, este desejo recalcado, Riobaldo sonha e, transforma seu sonho em discurso, e 

fazendo assim funcionar pela linguagem o dispositivo de sexualidade:  

 
De Diadorim, aí jaz que descansando do meu lado, assim ouvi: – “Pois dorme, 
Riobaldo, tudo há-de resultar bem...” Antes palavras que picaram em mim uma 
gastura cansada; mas a voz dele era o tanto-tanto para o embalo do meu corpo. 
Noite essa, astúcia que tive uma sonhice: Diadorim passando por debaixo de um 

arco-íris. Ah, eu pudesse mesmo gostar dele – os gostares...
128

 

 

Diz querer que o amigo – que supunha do sexo masculino – mudasse de sexo, 

para que o gostar se concretizasse. Para tanto remete à imagem do arco-íris, cuja lenda, 

afirma Melo (2005), assegura que todos aqueles que passassem por baixo do arco-íris seriam 

capazes de mudar de sexo. A imagem do arco-íris resgata em sua força de mitologia popular 

toda uma dinâmica discursiva no qual os corpos e a própria sexualidade estão inscritos. Diz 

Salgueiro (2005, p.361), “passar sob o chamado arco-de-Deus – e tornar-se outro – é já bem 

antigo. Inspirado nessa tradição, Rosa faz nosso herói, num só golpe, dar pistas de um 

segredo vital e sonhar com um futuro de felicidade (que, no momento em que narra sabe 

inexistente)”.  Mesmo sabendo da impossibilidade, Riobaldo fala e esta fala tem poder quase 

mágico, performativo de materializar o desejo: “Ah, eu pudesse mesmo gostar dele – os 

gostares...” 129 A relação erótica entre Riobaldo e Diadorim traz para a reflexão em meio ao 

mundo do sertão o emblema de uma situação cuja moral social deste mundo classifica-a 

como transgressora: o desejo homoerótico que segundo Salgueiro (2005, p.362) está 

inserido: 

Numa rede social que historicamente tenta regular, por meio de hábitos e 
instituições, as práticas sexuais. O patriarcado machista, os movimentos feministas 
e os guetos gays são signos elementares e rebentos mais visíveis dessa luta de 
poderes que se ramifica em múltiplas camadas (família, igreja, classe, região, idade 
etc.); a opção homossexual implica, por via de regra, uma espécie de 
espelhamento: procuro no outro a imagem corpórea, narcísica de mim mesmo; e 
nos dias de hoje, mesmo com todas as transformações culturais e transformações 
das categorias mentais dos cidadãos, ainda é navegar contra a torrente do senso 
comum, da incompreensão, do preconceito, da ofensa; é ser classificado – com a 
arbitrariedade de qualquer classificação – no grupo dos marginalizados, 
excêntricos, minorias, anormais. 
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Portanto, como Riobaldo poderia assumir seu amor pelo amigo num contexto 

absolutamente machista, preconceituoso e esteriotipadamente viril? Eis o poder das 

ambigüidades que marcam Riobaldo em sua dupla atuação: narrador – “narrando o vivido” e 

personagem – “vivendo o narrado” e que entrelaça a perspectiva do desejo homoerótico na 

urdidura da narrativa e que se torna elemento fundamental no processo que imprime novos 

olhares e novos significados à trajetória de Riobaldo.  

 

Assegura Coutinho (1993), a travessia de Riobaldo, em si, testemunha sua 

aprendizagem, ao passar de uma jovem e insegura visão maniqueísta da vida para uma 

perspectiva relativista; de um olhar excludente para um que inclui, de um pensamento 

preconceituoso para um pensamento especulativo. 

 

É claro que no final da narrativa o grande segredo é revelado; dá-se o 

reconhecimento de que mesmo entre neblinas e redemoinhos Diadorim era Deodorina, nas 

derradeiras páginas, presencia-se espetacularmente a descoberta do corpo feminino da 

guerreira. “E, Diadorim, às vezes conheci que a saudade dele não me desse repouso; nem o 

nele imaginar. Porque eu, em tanto viver de tempo, tinha negado em mim aquele amor, e a 

amizade desde agora estava amarga falseada; e o amor, e a pessoa dela, mesma, ela tinha 

me negado.” 130 A metamorfose do pronome sintetiza a dialética de nosso herói-narrador 

que a todo o tempo encobriu – sabendo desde o nonada inicial – o dado feminino – 

Deodorina e, mais, exercitando  libido da língua em torno do dito masculino – 

Reinaldo/Diadorim. 

 

Assim unindo num único nome a dor e a delícia de adorar o duplo em Diadorim 

que plenifica a sexualidade: nem só o feminino tampouco só o masculino. Ao contrário é o 

andrógino do mito platônico, ser completo: é Reinaldo para os jagunços, é Diadorim na 

intimidade com Riobaldo, mas também é Deodorina. Em suma, diz Galvão (1986), no Grande 

sertão faz-se um mapa plural do gesto sexualizante, com precisa ambigüidade: narrador que 

conta, mas esconde: jagunços que se querem, entre batalhas; a amizade cruzando o amor; o 

corpo feito uma máquina de espera para o paraíso; tanto quanto nas ações do olhar, o 
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desejo se inscrevendo nas letras dos nomes. Faz-se necessário destacar ainda um 

depoimento dado por Guimarães Rosa a Jean Romain Lesage em 1958, apresentado por 

Moraes (2000, p.230): 

 
Outra coisa, esta sim retumbante, a respeito de Grande Sertão ouvi dele, sem que 
jamais tenha lido ou ouvido antes ou depois em qualquer declaração, entrevista ou 
escrito. Segundo falou, uma tarde de julho de 1958: Diadorim na concepção inicial 
do romance, seria homem. Por que a mudança? Porque, para o leitor, 
permaneceria a impressão final de um caso de homossexual enquanto a essência 
era a danação, o pacto, o Diabo à meia-noite, na encruzilhada, no meio do 
redemoinho, e porque também uma censura implícita muito forte (nos anos 50) 
poderia dificultar ou prejudicar a comercialização do livro. Diadorim mulher mais 
romanesco, valeu os maravilhosos episódios de sua morte “nos campos do 
Tamanduá-tão: Foi a grande batalha” e, da descoberta de sua origem no “escrito 
que veio da matriz de Itacambua”. Nem se pode imaginar qual o final de Grande 
sertão se Diadorim tivesse sido homem. Para o leitor sob impacto da grandeza da 
obra nenhuma dúvida. Lendo, relendo e pensando, poderá aflorar esta dúvida: Por 
que Riobaldo, mulherengo, sabedor dos jeitos, da textura, dos cheiros e odores 
femininos, nunca desconfiou a sério em anos de convivência às vezes quase íntima, 
que o jagunço Diadorim era mulher, moça perfeita?... Só se não era. 

 

Destarte, diz-se que Diadorim nem sempre foi, no imaginário de seu criador, a 

Deodorina que se tornara ao fim da saga em meio à presença da morte. Guimarães Rosa 

parece, sem dúvida, insinuar que o romance poderia, sem problemas, desenhar-se sob o 

paradigma do desejo homoerótico a partir do par Riobaldo e Reinaldo/Diadorim. Essa 

possibilidade regeu a estratégia do narrador de contar sua história imersa numa imensa 

nebulosa, curtindo, assim, a aventura de construir na linguagem a ambigüidade para seu 

ouvinte/leitor: “tudo é e não é”. Assegura Vilalva (2008, p. 233): 

 
Riobaldo quando apresenta gradativamente sua relação com Reinaldo/Diadorim, 
tecendo em fios saudosistas o que foi a sinuosa relação com o amigo que o 
encantou, participa a esse leitor (ouvinte) as sutilezas de gostar cada vez mais, 
afirmativamente, em todo seu despojamento e força de jagunço. Mesmo sabendo 
a identidade de Diadorim, Riobaldo opta por apresentá-la como jagunço. 

 

Nessa formulação, a identidade mulher de Diadorim não se constitui, uma vez 

que se fez jagunço em toda trajetória. Mesmo que a sinuosa narração de Riobaldo 

anunciasse que interposto ao guerreiro havia sutilezas de Diadorim no agir e no enxergar o 

mundo; façanhas de ser e parecer em alguns momentos quase que indefinidos. Esse jogo  

discursivo entre não ser sendo o tempo todo, é a afirmação conclusiva de Riobaldo sobre a 

neblina que foi seu amigo Reinaldo-Diadorim. 
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O masculino, como sentido explicito, o amigo-jagunço, aparece como dado certo 

da personagem. À medida que a narrativa de Riobaldo se desenvolve, a sutileza do feminino, 

na pele alva delicada, nos olhos verdes, no jeito com as roupas, no cuidado com Riobaldo 

revela-se no guerreiro. A imagem se duplica, sendo a seu tempo masculino e feminino. Nem 

só masculino nem feminino. Mas masculino e feminino duplamente. Esse efeito proposto 

pela imagem cria o jogo do amor homoerótico.  

 

É nesse sentido que Riobaldo afirma ter amado outro homem, aceita o engano 

como restituidor de sua condição de jagunço. A questão desdobra-se de amar um homem 

para amar uma mulher que se fez passar por homem. O recurso narrativo afirma a forte 

imagem que o disfarce alcançou, mas induz o leitor/ouvinte a crer que a identidade mulher 

de Diadorim sempre esteve presente. Para Hansen (2000, p.34), o efeito metafísico do texto 

faz com que Riobaldo teorize, em sua fala, a impossibilidade de estar enganado mesmo no 

engano – como se, ao justificar-se pelo fato de haver amado a um homem, afirmasse que 

desde sempre sua intuição não o traíra. Para Virgínia Woolf (2003, p. 111): 

 
A beleza está na diferença dos sexos e o vacilo constante que realizamos em ir de 
um sexo ao outro. Embora diferentes, os sexos se confundem. Em cada ser humano 
ocorre uma vacilação entre um sexo e outro; e às vezes só as roupas conservam a 
aparência masculina ou feminina, quando interiormente, o sexo está em completa 
oposição com o que se encontra à vista. 

 

É por este código que Riobaldo enxerga o amigo jagunço, por extensão, jagunço 

é. Por isso, é possível enxergar na paixão flamejante e dúbia da relação com Diadorim, o 

sentimento intenso que alcança um processo ascensional decifrador de imagem de 

Diadorim. A aproximação dos dois, o afastamento dos outros jagunços, a intimidade de 

silêncio e a reciprocidade de um querer orientam entre Riobaldo e Diadorim um estado 

constante de ternura e sofrimento, pois a apreensão do corpo, o toque entre jagunços 

aparecem estremecidos, suspensos pela impossibilidade. O amor é impossível por ser amor 

entre dois jagunços, entre dois homens de armas. O sofrimento inevitável realiza o 

constante movimento entre negação e afirmação desse sentimento.  

 

O corpo do outro que parece ser igual como identidade social, corpo jagunço 

forte e guerreiro, mas também é o corpo que embala os sonhos de Riobaldo. Corpo que 
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mobiliza a perfeição em todo o seu esplendor. “Que vontade de pôr meus dedos, de leve, o 

leve, nos meigos olhos dele, ocultando, para não ter de tolerar de ver assim o chamado, até 

que ponto esses olhos, sempre havendo, aquela beleza verde, me adoecido, tão 

impossível.”131 

 

O discurso de Riobaldo sobre Diadorim privilegia o instante, quer o instante do 

olhar, do toque reprimido, quer o dos diálogos breves entre os dois jagunços. A estrutura 

interna do instante traz a temporalidade perene. Exaustiva na qualidade de sentido retido, 

condensado do “eu”. Por isso, não raro, realiza pelo contraste, gerado entre afirmativa e 

adversativa, alternadamente, o choque entre acontecimento e outro; mais entre 

acontecimento e desejo, entre sonho e realidade, entre presença e ausência.  

 

Nesta ordem, o narrador constrói a disposição de acontecimentos, a exemplo do 

encontro na infância e do reencontro definitivo depois de adultos como motivação do 

destino que atinge a interiorização no ato da narrativa de expressão da ação humana que 

pela dor, quer pela alegria e pelo amor. Não é possível falar de Riobaldo sem Diadorim e 

vice-versa. A experiência de um está, ou foi moldada, no outro. Por isso, contar a história de 

um e conseqüentemente adentrar na vida do outro: “o Reinaldo – que era Diadorim: 

sabendo deste o senhor sabe da minha vida.” 132 
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Aqui a estória se acabou. Aqui, a estória acabada. Aqui, a estória acaba. 
Grande Sertão: Veredas 

 
 

É chegada a hora de sair do labirinto, completando a nossa via crucis. Pensar a 

existência do desejo homoerótico em Grande Sertão: Veredas conduziu-nos ao cerne do 

pensamento Ocidental e à compreensão do processo que construiu e sedimentou o 

substrato ideológico que definiu Eros e suas dimensões: desejo, corpo, amor.  É em meio a 

esta tríade que se revela o corpo fragmentado de Diadorim e o nascimento de um amor que 

a “razão” parecia não compreender. 

 

A crítica do Grande Sertão tem reforçado a ambigüidade como característica 

central da obra. Riobaldo, no torvelinho que marca sua dupla atuação de narrador – 

narrando do vivido – e de personagem – vivendo o narrado, diz repetidas vezes, sob palavras 

diversas: “tudo é e não é”. De algum modo o desejo homoerótico é marcado pela 

ambigüidade, principalmente se comparado ao grau de definição da matriz heterossexual. A 

travessia de Riobaldo, em si, testemunha sua aprendizagem, ao passar de uma jovem e 

insegura visão maniqueísta da vida para uma visão relativista, de um olhar excludente, de 

um pensamento preconceituoso para um pensamento especulativo. 

 

Essa passagem, fruto de uma experiência vivida pelo corpo e elaborada pela 

linguagem do narrador-personagem, atua, interfere e transforma também a visão de quem a 

acompanha, seja do senhor que o ouve ou do leitor que o lê. Eles acompanham as dúvidas – 

religiosas, metafísicos, morais, sexuais, éticas – que afligem o protagonista e, 

gradativamente, parceiros na travessia, se prestam a modificar uma esclerosada concepção 

de mundo. À dicotomia Deus-Diabo, Riobaldo responde “homem humano”. Entre o jagunço 

Reinaldo – pelo qual tem profunda amizade – e o amigo Diadorim – pelo qual nutre 

platônica paixão, Riobaldo hesita, balança, tem vertigem. Mas num contexto marcado pela 

matriz heterossexual compulsória, a hesitação, a dúvida, a possibilidade da realização 

amorosa configuram uma ousadia que quase diz o nome do que sente. 

 

Ao manipular as informações – pois ordena ao bel-prazer no tempo presente da 

enunciação acontecimentos ocorridos no tempo passado do enunciado – escamoteando, por 
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suspense típico de uma técnica de Sherazade, revelações conclusivas, Riobaldo está 

guardando a sete chaves de seu interlocutor o grande segredo que lhe permite confessar 

suas fraquezas de homem e que irá finalmente dar-lhe o reconhecimento de que, mesmo 

entre neblinas e no meio do redemunho não estava errado: Diadorim era Deodorina. 

Entretanto, em lance magistral, Riobaldo recorda – já descoberto o corpo e confessado o 

gênero: “E, Diadorim, às vezes conheci que a saudade dele não me desse repouso; nem o 

nele imaginar.(...), e a pessoa dela mesma, ela tinha me negado.”133 A metamorfose do 

pronome resume toda a dialética de nosso herói-narrador, que todo o tempo encobriu – 

sabendo desde o nonada início – o dado feminino (Deodorina) e, mais, exercitando a libido 

da língua em torno do dito masculino (Reinaldo). 

 

Unindo num único nome a dor e a delícia de adorar, o duplo – di – e a passagem. 

Em Diadorim se plenifica a sexualidade, nem só feminino tampouco só o masculino: é sim 

Reinaldo, para os jagunços e até certo momento para o senhor e para os leitores; e também 

é Deodorina, “que nasceu para o dever de guerrear e nunca ter medo, e mais para o muito 

amar, sem gozo de amor...”134. Em resumo, no Grande Sertão faz-se um mapa plural do gesto 

sexualizante, com precisa ambigüidade: narrador que conta, mas esconde; jagunços que se 

querem entre batalhas; a amizade cruzando o amor; o corpo feito uma máquina de espera 

para o paraíso; tanto quanto nas ações do olhar, o desejo se inscrevendo nas letras dos 

nomes, na pele, nos sonhos, na vida. 

 

Nessa relação de parceria, Diadorim é aquele que conduz, levando Riobaldo à 

capacidade transformadora e inquietante da vida, sempre ressignificando-a. Em Diadorim, a 

imagem retida da Natureza é apreensão lírica do mundo, como estado de contemplação; e 

em um segundo estágio, sentido cifrado da sua relação com Riobaldo. Essa condição 

apresentada por Diadorim não se estende na compreensão e relação com os outros, ou 

melhor, não subtrai do mundo jagunço a bruteza, o ódio, a vingança.  
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Essa dimensão da natureza se transforma pelos sentidos que fluem um código 

restrito entre dois jagunços. Em um discurso articulado, assentado em Nós em um 

entrecruzamento entre eu e ele, meu e dele, não há a conclamação do Eu sem o Outro. 

Desse modo, o desejo homoerótico e, por conseguinte, a sexualidade insere-se em um 

momento marcado pela fluidez da própria modernidade que conduz o ser humano – seja 

como indivíduo, seja como ser social – a caminhos cada vez mais insólitos.  

 

Num mundo em que se assiste ao esfacelamento das relações humanas, à falta 

de comunicação e ao retorno da lógica do carpem die, a trajetória de Riobaldo revela a busca 

incessante do ser humano pela compreensão de si e principalmente pela razão de ser no 

mundo. A perspectiva de um amor que transgride a ordem vigente é o eixo que tira Riobaldo 

do equilíbrio da mecanicidade quotidiana e o lança a ressignificar sua forma de ver o mundo. 

 

Um amor, feito de atrações inexplicáveis e carregados de riscos, sem nunca 

substituir ou aplacar os impulsos sexuais nem as aspirações integrativas, e que tende a se 

aprofundar sempre com novos laços à medida que envolve vivências de combates lado a 

lado, a confidência, segredos, como o nome Diadorim que só é revelado ao amigo, ou 

simples gozo de se estar apenas junto, supre o espaço da intimidade que não é encontrada 

nem com a mulher sexual – Nhorinhá – nem com a santa sublimada, Otacília. Entre uma e 

outra ficava o amigo, que possuía a promessa das duas, mas sem nunca poder realizá-las, o 

que tornava o seu encanto incompreensível, como tudo o que é do humano. 

 

Portanto, é este sentimento que leva Riobaldo à terceira margem do rio, 

fazendo-o repensar sua existência, seu sentimento de pertencimento e sua identidade. 

Diadorim é homem sendo mulher e nesta dimensão as ambigüidades descortinam a 

totalidade do ser humano. Se a sociedade constrói discursos e scripts a partir dos quais 

nossa sexualidade é vivida e percebida, a trajetória de Riobaldo e Diadorim revela que há 

algo maior acima dos estereótipos, dos estigmas, dos preconceitos, das classificações e dos 

medos. Na verdade o que “existe é homem humano. Travessia.” 135 
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