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1. O cerrado 

 

Quando se sobe Minas Gerais acima, depois de Belo Horizonte, ou Centro-

Oeste adentro, em direção a Goiás, a Brasília, palavras como “cerrado”, “sertão”, 

“gerais” começam a ser faladas, aqui e ali. Nem todas as categorias de pessoas 

usam estas palavras, comuns, umas, entre as “gentes do lugar”, outras – ou as 

mesmas – entre cientistas da natureza, ou entre leitores costumeiros de João 

Guimarães Rosa e outros escritores não-nordestinos dos “mundos do sertão”. 

Tal como os personagens das novelas, dos contos e do romance de 

Guimarães Rosa, algumas pessoas habitantes do que a geografia e a ecologia 

classificam como “áreas de cerrado brasileiro”, referem-se aos amplos espaços 

onde vivem suas vidas e exercem seus ofícios, usam essas e outras palavras ora 

no singular, como “cerrado” (quase nunca no plural), ora entre o singular e o plural: 

“os gerais” (quase nunca no singular); “os campos gerais”, “o sertão”, “os sertões”.   

É curioso observar que a palavra “cerrado” é bastante mais comum em 

Goiás e no Tocantins do que no Norte de Minas Gerais. Em anúncios oferta e 

compra de fazendas, nos de jornais que vêm do passado até os dias de hoje, a 

palavra “cerrado” de modo geral caracteriza um tipo de solo entre outros.   

Os “sertões dos cerrados” foram e seguem sendo vividos e percebidos   

como  mundos sem fim para quem neles vive, ou para quem  viaja neles ou entre 

eles. O “mundo do cerrado” dá-se a ver e percorrer como um quase mar interior. 

Um mesmo oceano ora mais liso, ora mais ondulado, onde as águas são extensas 

terras quase planas, entremeadas de seqüências de morros e, aqui e ali, divididas 

por pequenas e grandes serras. Terras de natureza, lavoura ou pastoreio, 

repartidas também entre o verde do “tempo das águas” e as cores amarelo-havana 

do “tempo da seca”. 

Um primeiro olhar posto sobre os “sertões do cerrado” desvela extensões 

de terras e de águas desmesuradas, onde os horizontes em qualquer direção 

podem ser sempre alargados para mais além. Quando se está dentro de uma 

floresta, o horizonte é quase sempre o de um círculo muito pequeno. É preciso sair 

dela para se ver a imensidão. No cerrado não. É de dentro dele que se percebe 

que ele sempre parece estar indo até mais do que a vista alcança.  

Quem atravessa as suas vastidões do alto ou por terra, mas com pressa, o 

cerrado parece ser um uniforme espaço quase único, áspero, monótono e sem 

qualquer atrativo. Algumas pessoas podem mesmo imaginar o cerrado de um 

modo quase semelhante a como Euclides da Cunha descreveu a caatinga do 

Nordeste, um dos ecossistemas com que o cerrado faz divisa: seca, espinhenta, 

intratável e quase indomável. 
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Nada mais distante da verdade, O cerrado é verde quando chove, e chove 

nele a metade de quase todos os anos, pelo menos. De modo diferente da 

caatinga, o cerrado se apresenta como um bioma em uma equilibrada relação com 

a água. Não devemos esquecer que boa parte dos rios que formam as principais 

bacias hidrográficas do Brasil: a Amazônica, a do São Francisco e a do Prata, 

nascem nos chãos do cerrado e correm por entre as suas terras longo tempo. Este 

sistema ecológico dos “sertões de dentro”, e que alguns poetas e ambientalistas 

lembram como sendo “o pai das águas” drena a água em todas as direções do 

País e multiplica espécies vegetais e mesmo de fauna em variedades bem maiores 

do que se imagina quando não se o conhece mais de perto.  

Quando visto de passagem, sobretudo no período entre maio e outubro (se 

ainda não choveu), o cenário do cerrado aos dos lados da estrada em apenas 

pouca coisa parece menos hostil do que o da caatinga. Poucas árvores esparsas, 

raquíticas e retorcidas. Quase todas sem flores e muitas sem as folhas. Um solo 

avermelhado, arenoso e seco. Uma fauna pobre e escondida. Nada do que 

caracterizaria a verdura, a umidade e a força da vida da Amazônia mais acima, ou 

da encantadora Mata Atlântica, mais ao Sul, mais a Leste. 

Mas a um olhar de afortunado viajante atento a amoroso, entre outubro (se 

já choveu) e abril, revela entre o que há para ver, para cheirar e para sentir, um 

cenário inteiramente diverso. A abundância das águas e a rara beleza de alguns 

grandes rios - mais belos, no entanto, na “seca”, com as suas águas límpidas e as 

suas praias de alvas areias brancas, como o Araguaia e o Tocantins - e pequenos 

riachos de águas alegres e cristalinas.  

E este olhar atento haverá de contemplar as árvores carregadas de folhas 

verdes e duras. E algumas delas dependuradas de flores, de uma rara beleza e de 

frutos bons para comer e bons para curar.  E um corpo sensível aos tons e sons do 

cerrado haverá se saber sentir a variação dos tempos e ares do clima ao longo de 

um mesmo dia.  E saberá esperar a magia de quando sobre a terra seca e os 

sares quentes, desabam vindas de um céu que se acinzenta em minutos, as 

longas e generosas chuvas que tudo reverdecem e revivificam. E que quando 

passam e clareiam os ares, devolvem ao cerrado momentos de um raro céu 

cristalino, com amanheceres e crepúsculos que deram fama aos horizontes de 

leste e de oeste no Planalto Central. 

Retomemos uma trilogia de sentidos já ensaiada nas primeiras páginas 

deste texto. Já que se trata de pensar espaços, lugares, territórios, paisagens e 

cenários em que natureza e cultura há o tempo se entrecruzam, tomado no seu 

sentido mais amplo, podemos reconhecer três idéias-imagens para a palavra 

“cerrada” e para o que ele evoca. São três imagens-de-idéias interligadas que 
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descrevem dimensões de algo que parece ser, a olhos apressados, uma mesma 

“coisa” uniforme e pouco diferenciada.  

A primeira idéia-imagem é enunciada de modo geral por alguém situado 

fora dele. Fora do mundo do cerrado.  Então ele é um quase sinônimo dos “sertões 

de dentro”. De maneira especial cerrado então se confunde com as amplas 

extensões do Planalto Central. Todo o Centro-Oeste, entre o Triângulo Mineiro e 

partes dos dois “Mato Grosso” brasileiro sugerem o cerrado. 

Em uma segunda compreensão, bem mais delimitada geograficamente, o 

cerrado equivale a uma entre as outras formações bióticas de uma área central, 

não-litorânea e abaixo da Floresta Amazônica, entre partes de São Paulo e 

fronteiras do Nordeste e do Centro-Oeste justamente com a Amazônia.  

Em um mesmo amplo território do Brasil, a formação cerrado ao mesmo 

tempo abriga e concorre com outras, como as veredas, os campos rupestres, os 

campos úmidos estacionais, as matas de galeria, e as florestas de interflúvios. 

Veremos adiante, em aqui neste primeiro informe e em relatórios de subprojetos, 

as vocações naturais e culturais destas subdivisões do cerrado e do sertão. 

Retenhamos por agora a idéia de que em um amplo e diferenciado chão dos 

sertões do interior do País, do ponto de vista de sua vocação biótica, o cerrado é 

uma entre outras alternativas  naturais de  formação ecológica, onde  a flora e, 

secundariamente, a fauna são os  principais atributos de diferença entre o cerrado-

sertão e outras área e paisagens do país. Sendo internamente uma formação 

dominante sobre todas as outras, é esta formação biótica a que acaba por 

denominar todo um território geográfico que se torna reconhecido como: “cerrado”, 

“o cerrado”. 

Hoje em dia compreende-se que o cerrado abarca pequenas porções de 

São Paulo; uma boa parte do Oeste e do Norte de Minas Gerais - os “Gerais” da 

“Minas” de João Guimarães Rosa, que nos espera adiante; praticamente todo o 

estado de Goiás e uma porção também muito grande do Tocantins; partes 

importantes do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul e enclaves na Amazônia, 

assim como, em menor escala, no Nordeste1.  

O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil em extensão. Ele é menor 

apenas do que a Floresta Amazônica e possui uma área superior a 180 milhões de 

hectares. Calcula-se que ao tempo do “Descobrimento”, o cerrado ocuparia no 

Brasil algo próximo a 25% do território atual do País. Este amplo e multiforme 

bioma estendia-se de enclaves na Amazônia a São Paulo e a partes do Nordeste, 

                                                 
1 
   Ver a Introdução de Plantas do Brasil – espécies do cerrado, de Mário Guimarães Ferri, 

publicado pela EDUSP em co-edição com a Editora Edgard Blucher, em São Paulo, 1969, pg. 10. 
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especialmente na Bahia. Ocupava praticamente tudo o que hoje em dia é o estado 

do Tocantins, Goiás, o Norte de Minas Gerais, e boa parte dos dois Mato Grosso. 

De certo modo esta distribuição não mudou muito. Alguns estudiosos acreditam 

que no seu todo e entre as suas várias diferenças o cerrado ainda ocupa algo 

próximo a de 25% das terras do Brasil.  

Ele representa uma das vinte e cinco áreas naturais do Planeta 

consideradas como críticas do ponto de vista da conservação, dada a riqueza 

ainda presente de formas de vida vegetal e animal, e dada a ameaça crescente a 

esta biodiversidade. 

No item situação geográfica do cerrado e seu clima, do capítulo 1: 

vegetação do cerrado, do livro: cerrado – caracterização, ocupação e perspectivas, 

organizado por M. N. Pinto, George Eiten detalha mais a área territorial de domínio 

do cerrado2. 

O Brasil Central inclui a parte sul  do Mato Grosso, todo o 

Estado de Goiás, Tocantins (ex-norte de Goiás, Mato Grosso 

do Sul, oeste da Bahia, oeste de Minas Gerais e o Distrito 

Federal. A província do cerrado estende-se para fora do Brasil 

Central em penínsulas: para o norte, cobrindo o sul do 

Maranhão e o norte do Piauí, para o oeste, como um dedo 

fino através de Rondônia, e para o sul, como uma série de 

áreas disjuntas cobrindo um quinto do estado de São Paulo. 

Também ocorre como áreas pequenas e disjuntas em certas 

partes do Nordeste, encravadas na província da caatinga, ao 

longo da borda entre a caatinga e a floresta atlântica. ... O 

cerrado é quase totalmente tropical. (EITEN, 1994)  

 

Uma terceira idéia-imagem nos apresenta o “cerrado” como um tipo próprio 

e bem específico de combinação de solo com outros fatores de produção vegetal. 

Assim, é comum em regiões de Goiás e de Minas Gerais, que a qualidade das 

terras para a agricultura e a pecuária sejam classificadas como: terra de “cultura”; 

terra de “campo”;  terra de “cerrado”. De maneira semelhante, qualidades de terras 

de fazendas podem ser anunciadas como: “terra vermelha”, “terra roxa”, “terra de 

cultura”, “cultura de primeira”. E a “terra de cerrado” será a pior e a mais barata 

entre todas. 

                                                 
2 
   Editado em 1994 pela SEMATEC/Editora da UNB, em Brasília. A citação está na página 20. 
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Sabemos hoje que de maneira alguma o cerrado sugere, em qualquer uma 

de suas variedades, um território pobre de variedade de vida animal e vegetal. 

Alguns cientistas chegam a defender oposto. Comparado com outros biomas, o 

cerrado seria uma das áreas naturais de mais rica biodiversidade. Vivem nele 

cerca de 800 variedades de pássaros, entre a ema e o colibri. Há estimativas de 

cerca de 6000 espécies vegetais. Calcula-se mesmo que perto de 40% das plantas 

lenhosas sejam endêmicas do cerrado. Isto significa que elas existem como 

cobertura natural apenas nele. Vale o mesmo para cerca de 40% das espécies de 

abelhas autóctones3. 

Desta maneira um conhecido investigador do cerrado, o professor Mário 

Guimarães Ferri, descreve o rosto visível do cerrado.  

O cerrado tem uma fisionomia peculiar: sobre um tapete em 

que predominam as gramíneas e que reveste o solo de 

maneira mais ou menos completa, desenvolvem-se árvores 

e arbustos, ora isolados, ora em grupos, geralmente 

tortuosos, de cascas espessas com frequentes sinais de 

queima, de folhas grandes, simples e divididas, coriáceas, 

brilhantes ou revestidas de numerosos pelos. 

 

Este tipo peculiar de vegetação, que lembra pela fisionomia 

certas savanas da África, era tido como devido à falta de 

água. Era comum chamar-se o cerrado, com efeito, de 

campo seco. Sabe-se hoje, todavia, que em geral o cerrado 

não é condicionado pela escassez  d‟água mas pela pobreza 

dos solos onde se encontra.4 (FERRI, 1969) 

 

Podemos imaginar o cenário do cerrado como sendo formado por dois 

grupos de espécies vegetais interdependentes. Um grupo responde pela formação 

das árvores e dos arbustos de caule grosso e muitas vezes rugoso e tortuoso, o 

que torna a vegetação arbórea do cerrado tão especialmente peculiar.  

O outro grupo de vegetais típicos do cerrado é configurado pelas plantas de 

porte rasteiro, e elas vão desde gramíneas até quase-arbusto. Elas se estendem, 

                                                 
3 
   Biodiversidade Brasileira – avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias para 

conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade brasileira, 
vol 5, série: Biodiversidade – Cerrado e Pantanal, Brasília, 2002, pg 17 

4 
   Mário Guimarães Ferri. Espécies do Cerrado – plantas do Brasil. São Paulo: 
EDUSP,1969. 
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também, de plantas perenes, resistentes ao período longo da seca, até a grande 

variedade de vegetais que vicejam apenas após as chuvas e durante parte do 

período chuvoso. 

A flora arbórea-arbustiva de caule grosso abrange mais de 

1000 espécies, e os cerrados mais densos podem ter mais 

de 150 destas espécies lenhosas por hectare. Nos cerrados 

mais abertos há menor número por hectare, usualmente 

40/80, e certos campos sujos de cerrado podem ter somente 

10/15 espécies deste tamanho5. (EITEN, 1994) 

 

Falamos de passagem nas diferentes formações bióticas que interagem 

com e no cerrado. Vejamos com um pouco mais de cuidados quais são elas. 

Procuremos compreender o que, afinal, existe no cerrado e cria a vida rica e 

multiforme do cerrado. 

O cerrado: a formação biótica dominante, com árvores baixas e de média 

altura, com troncos retorcidos, ramificações irregulares e casca grossa, proteção 

natural contra o fogo. As folhas são em maioria coriáceas - caem no todo ou em 

parte durante o período da seca. Esta vegetação arbórea sobrepõe-se a um tapete 

de estrato herbáceo e subarbustivo. 

O cerradão: a formação biótica mais próxima das florestas e matas do 

Planalto Central. Possui árvores maiores, menos retorcidas e com as cascas do 

tronco menos adaptadas ao fogo. A vegetação arbórea estende-se sobre um 

manto de terra bastante mais ralo de espécies herbáceas e semi-arbustivas 

características do cerrado. 

O campo sujo: é a formação mais pobre em vegetais arbóreos e arbustivos 

de maior porte. Há nele uma predominância de vegetação herbácea rala e semi-

arbustiva. 

A Vereda: onde a água aflora e reúne árvores de vários tipos, com 

predominância das palmeiras Buriti. Seus solos são frescos e aquosos e a vereda 

é fonte de origem de riachos e rios. 

A Mata de Galeria: Em geral mais densa e com mais árvores de grande 

porte, em comparação com o cerradão. É constituída pelas matas ciliares ao longo 

dos rios e alguns vales6. 

                                                 
5 
   George Eiten, op. Cit.  Pg. 26. 
6 
   Até este ponto as informações foram obtidas da página 16 de frutos nativos do cerrado, 

cordenado por José Antônio da Silva e publicado pela EMBRAPA, em Brasília em 1994. 



8 

 

A Mata Interflúvis: Florestas de maior porte, em geral nas terras mais bem 

drenadas e com solo menos rico em alumínio, situadas entre rios de maior porte 

que correm na mesma direção. 

Toda a região do cerrado no Brasil sofre hoje em dia uma muito forte ação 

degradadora, devida à multiplicação da exploração pecuária, agrícola e de 

madeiras e minerais. Estudos recentes do Ministério do Meio Ambiente distribuem 

as terras do cerrado em quatro categorias, do ponto de vista da relação entre 

integridade e degradação, e tomando como foco a cobertura vegetal. 

Não-cerrado: são as áreas ocupadas por vegetação não típica do cerrado, 

em algum tempo e de alguma maneira trazida a ele pela ação humana ou por 

outros fatores. São também as áreas de canais e represas que representam 

ocupações aquosas artificiais. Este tipo de área ocupa  49,11% do território 

estudado7. 

Cerrado não-antropizado: são as áreas ainda preservadas na integridade ou 

quase integridade de suas flora e fauna, devido à ausência absoluta e quase-

absoluta de presença e de exploração humana da natureza. Ocupa apenas 

16,77% do território estudado. 

Cerrado antropizado: constituído por áreas naturais com vestígios de ação 

humana. Dentro desta área estão os campos modificados para a pecuária, as 

áreas de vegetação submetida ao fogo para a lavoura, e em regeneração, além de 

áreas naturais relativamente íntegras, mas com alguns sinais de presença e de 

ação humana. Ocupa 17,45%  do território estudado. 

Cerrado fortemente antropizado: áreas já tomadas pela ocupação pastoril 

(pastos de braquiária, por exemplo) ou pela agricultura. Regiões em geral planas e 

atualmente submetidas a processos artificiais de irrigação, incluindo regiões 

submetidas ao reflorestamento de espécies exóticas e uniformes. Ocupa 

atualmente 16,72% do território estudado. 

Em uma síntese, o estudo realizado por uma equipe de especialistas do 

Ministério do Meio Ambiente, com base em uma acurada análise de fotos de 

satélite, demonstra que apenas 1/3 das áreas naturais de cerrado estão ainda não, 

ou pouco antropizadas. Isto é, preservam-se em relativa ou absoluta integridade, 

do ponto de vista de sua biodiversidade, devido à ausência ou à pouca presença 

de intervenção humana. 

 

 

                                                 
7 
    Biodiversiade Brasileira, op. Cit. Página 19. 
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2. Os gerais, o sertão  

 

Falemos pouco dos gerais. Esta metade do nome de um estado da 

federação ora é lido como complemento da primeira palavra: “as minas gerais”, ora 

como o seu oposto: “minas e gerais”. De Belo Horizonte para baixo prefere-se a 

primeira fórmula. De Corinto para cima alguns – mas nem todos – preferem a 

segunda. Nela, a Minas das minas situa-se abaixo da Minas dos gerais, como duas 

distintas regiões em um mesmo território político e cultural cujo nome duplo é: 

Minas Gerais. A primeira ficou com a ilusória opulência do ouro e dos diamantes. A 

segunda com o pastoreio do gado entre “campo gerais”, que alimentava as bocas 

de senhores e escravos da primeira e permitia a reprodução física de sus vidas.   

Um viajante francês, Auguste de Saint-Hilaire, nos deixou uma das até hoje 

mais conhecidas e seguidas descrições do que seja, a palavra e a paisagem: 

“sertão” 

O nome de Sertão ou deserto não designa uma divisão 

política de território; não indica senão uma espécie de 

divisão vaga e convencional determinada pela natureza 

particular do território e, principalmente pela escassez de 

população. O Sertão compreende, nas Minas, a bacia do 

São Francisco e dos seus afluentes, e se estende desde a 

cadeia que continua a Serra da Mantiqueira ou, pelo menos, 

quase a partir dessa cadeia, até os limites ocidentais da 

província. Abarca, ao sul, uma pequena parte da comarca do 

Rio das Mortes, a leste, uma imensa porção das comarcas 

de Sabará e do Serro do Frio, e, finalmente, a oeste toda a 

comarca de Paracatu situada ao ocidente do São Francisco. 

Essa imensa região constitui cerca da metade da Província 

de Minas, e se estende aproximadamente, desde os 13º até 

os 21º de latitude. Mas não se deve pensar que o sertão 

restrinja à Província de Minas Gerais, prolonga-se pelas de 

Bahia e Pernambuco, e a Província de Goiás, pela qual se 

continua, não é ela toda senão um imenso deserto. (SAINT-

HILAIRE, 1975, p.307) 

 

“Os gerais correm em volta” diz Riobaldo Tatarana ao seu silencioso 

interlocutor. “Em volta” do que? Do sertão. Mas como, se o “situado sertão” “não 

tem começo nem fim”. A passagem completa pode ser lida assim: 



10 

 

 

O senhor tolere, isto 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 Urucuia. 

Toleima. Para os de Corinto e do 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; e onde 

criminoso vive seu cristo-jesus, arredado do arrocho de 

autoridade. O Urucuia vem dos montões oeste. Mas que na 

beira dele tudo dá – fazendões de fazendas, almargem de 

vargens de bom render, as vazantes; culturas que vão de 

mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens 

dessas há lá. O gerais corre em volta. Esses gerais são sem 

tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe: 

pão ou pães é questão de opiniães... O sertão está em toda 

a parte8. (ROSA, 1986, p.1) 

 

Ora, no excelente O léxico de Guimarães de Guimarães Rosa, de Nilce 

Sant’Anna Martins, após repetir a passagem do Grande sertão: veredas, acima, diz  

o seguinte sobre os gerais, dito e escrito sempre no plural e, não raro, acrescido da 

palavra “campos”:  

Campos do Planalto Central; lugares desertos e 

intransitáveis, no sertão do Nordeste; campos cobertos de 

erva ou grama; campos extensos e desabitados(NA). // A 

respeito da última passagem, F. Utéza faz o seguinte 

comentário: “Sublinhado por itálicos no texto e determinado 

por um surpreendente singular, „o‟ Gerais, terra do Urucuia, 

erige-se em arquétipo, o que confirma o plural, conforme a 

norma gramatical que lhe segue imediatamente: sem 

tamanho. Incomensurável, esse espaço contém tudo – 

gerais. Fora e dentro, margem esquerda e margem direita, 

singular e plural, montanha e vale, fértil e deserto, vazio e 

cheio, o sertão-gerais nada mais tem a ver com a geografia 

                                                 
8 
   João Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas, 33ª impressão, Editora Nova Fronteira, 1986, 

pg. 1. O grifo de campos gerais é meu. O grifo de gerais é de Guimarães Rosa. 



11 

 

de Minas: O sertão está em toda a parte”9 (MARTINS, 2001, 

p. 248) 

 

Falamos até aqui do cerrado tomando como base textos e conhecimentos 

vindos do campo das ciências. Esperamos que não espante ao leitor uma inversão 

motivada de sentidos ao falarmos agora sobre o sertão. É que em um primeiro 

momento será através da literatura que ele nos será revelado aqui. 

Em Minas Gerais, muito mais do que em Goiás, acredita-se que o “sentido 

de sertão” e a popularidade de seu uso são, em boa medida, uma re-descoberta 

de nomes e de símbolos atribuídas a João Guimarães Rosa. Certamente não 

apenas a ele, mas nunca tão re-lembradas e com tanta intensidade e força 

identitária, se não fossem os seus livros e o seu amor pelo “lugar sertão” e por uma 

auto-imagem de si mesmo como um “ser sertanejo”. Na realidade ele mesmo 

confesso isto. E não apenas ,através de seus personagens, em seu romance, suas 

novelas e contos, mas em uma entrevista. 

Na entrevista a Gunter Lorenz Guimarães Rosa diz isto:  

 

(você) Chamou-me então “o homem do sertão”. Nada tenho 

em contrário, pois sou um sertanejo e acho maravilhoso que 

você deduzisse isso lendo meus livros, porque significa que 

você os entendeu. Se você me chama de “o homem do 

sertão” (e eu realmente me considero como tal), e queremos 

conversar sobre este homem, já estão tocados no fundo os 

outros pontos. É que eu sou antes de mais nada este 

“homem do sertão”; e isto não é apenas uma  afirmação 

biográfica, mas também, e nisto pelo menos eu acredito não 

firmemente como você, que ele, esse “homem  do sertão” 

está presente como ponto de partida mais do que qualquer 

outra coisa10. (ROSA, 1979, p.6) 

 

Tal é o sertão, e ele é tanto, quando deixa nas pessoas os sinais de sua 

substância, que o escritor não apenas se quer um “sertanejo”, com deseja que os 

                                                 
9 
   Edição da EDUSP, em parceria com a FAPESP. Publicada em São Paulo em 2001. O verbete 

está na página 248. O livro de F. Utéza citado é Metafísica do Grande Sertão, na página 66. 
10 
   Entrevista a Gunter Lorenz, 1979, pg. 6. 
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homens do mundo sejam como os sertanejos e que o mundo dos homens seja um 

“grande sertão” interiorizado  neles.  

Eu queria que o mundo fosse habitado apenas por 

vaqueiros. Então tudo andaria melhor11. (ROSA, 1979, p. 7) 

Nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. 

Está no nosso sangue narrar estórias; já do berço 

recebemos esse dom para toda a vida12. (ROSA, 1979, p. 8) 

  

E a tal ponto o “ser do sertão” é a excelência do humano, que até mesmo 

um distante homem da Europa, mas tornado próximo pelo quem foi e pelo eu 

escreveu, é também “um sertanejo”.  

Sim, sim, concordo imediatamente. “Pedindo um sertão 

dentro de si”. 

Levo o sertão dentro de mim e o mundo no qual vivo é 

também o sertão. Acho que Goethe foi, em resumo, o único 

grande poeta da literatura mundial que não escrevia para o 

dia, mas para o infinito. Era um sertanejo13. (ROSA, 1979, p. 

13) 

 

Façamos aqui um corte nesta representação do mundo do sertão do Norte 

de Minas Gerais, para trazermos uma descrição mais objetivamente geográfica do 

que ele seja. E ela provém de um texto não de um geógrafo, mas de uma 

pensadora da literatura, Walnice Nogueira Galvão, que dedicou boa parte de sua 

vida a estudos de dois escritores do sertão: Euclides da Cunha e João Guimarães 

Rosa. Vejamos. Geograficamente o sertão pode ser caracterizado da seguinte 

maneira 

Dá-se o nome de sertão a uma vasta e indefinida área do 

interior do Brasil, que abrange boa parte dos estados de 

Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, 

Goiás e Mato Grosso. É o núcleo central do país. Sua 

continuidade é dada mais pela forma econômica 

predominante, que é a pecuária extensiva, do que pelas 

                                                 
11 
   1979, pg. 7 
12 
   1979, pg. 8 
13 
   1979, pg. 13. 
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características físicas, como tipo de solo, clima e vegetação. 

Embora uma das aparências do sertão possa ser 

radicalmente diferente de outra não muito distante – a 

caatinga seca ao lado de um luxuriante barranco de rio, o 

grande sertão rendilhado de suas veredas -, o conjunto 

delas forma o sertão, que não é uniforme, antes bastante 

diversificado14. (GALVÃO, 1972, p. 25 E 26) 

 

E será esta diversificação da natureza e dos modos humanos de sua 

ocupação e manejo, constituindo diferentes modos de vida, culturas e identidades, 

o que constituiu a unidade, também diferenciada, de nossa pesquisa coletiva. 

Em uma muito conhecida passagem logo das primeiras páginas de Grande 

sertão: veredas, João Guimarães Rosa o descreve, entre dúvidas e nomes, da 

seguinte maneira.  

O senhor tolere, isto 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 Urucuia ... 

Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de 

fechos... O gerais corre em volta. Esses gerais são sem 

tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe: 

pão ou pães, é questão de opiniões ... O sertão está em toda 

a parte15. (ROSA, 1970, p. 9) 

  

E, através da voz do mesmo jagunço Riobaldo, falando como um narrador 

de tempos e memórias  a um silencioso ouvinte sem nome e rosto, o sertão 

reaparece com mais de um nome. 

 

O sertão aceita todos os nomes: aqui é o Gerais, lá é o 

Chapadão? lá acolá é a Caatinga16.  

 

                                                 
14 
   Walnice Nogueira Galvão, 1972, pgs, 25 e 26 
15 
   João Guimarães Rosa,  Grande sertão: veredas, pg. 9. A menos que você leia alguma 

indicação em contrário,  os números de páginas  correspondem  à  7ª  edição do Grande sertão: 
veredas, publicado pela Livraria  José Olympio  Editora no ano de  1970.  

16 
    GSV - Grande sertão, veredas, pg. 458.  
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E é difícil situa-lo, pois sendo localizável entre rios, nomes e feito dos 

homens, como vimos acima, ele tudo abarca, é sem fronteiras, sem limites, mesmo 

parecendo aqui e ali ser “cercado por”, “rodeado de”. 

O sertão é do tamanho do mundo17  

 

Íamos por um plano de varjas; lua lá vinha. Alimpo de lua. 

Vizinhança do sertão – esse Alto-Norte brabo começava. 

Sertão é isto, o senhor sabe: tudo incerto, tudo certo18.  

    

Mas o sertão está movimentante todo tempo... rodando por 

terras tão 

longas19.  

 

   

Conhecemos da leitura das obras de João Guimarães Rosa, de sua única 

longa entrevista dada a Gunter Lorenz e também dos inúmeros estudos a respeito 

de seus livros, a maneira como ele constrói um “sertão imaginário”. Um “lugar 

sertão” que mesmo em seus momentos mais objetivamente geográficos sempre é 

dado ao leitor mais entre as suas incertezas e mistérios do que através de sua 

objetiva descrição.  

Sertão – se diz -, o senhor querendo procurar nunca não 

encontra. De 

repente, por si, quando a gente não espera, o sertão vem20. 

  

Sertão sempre. Sertão é isto: o senhor empurra para trás, 

mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. 

Sertão é quando menos se espera21. 

      

Um sertão inicialmente imerso por inteiro no mundo da natureza e, portanto, 

de uma difícil decifração pelos homens, logo se inscreve na ordem da cultura. No 

entanto, não pelo modo como os homens transformam seus espaços em lugares, 

                                                 
17 
GSV,  pg. 331. 
18 
GSV, pg.  146 
19 
 GSV, pg.  483 
20 
GSV, pg.  356 
21GSV, pg.  267. 
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suas paisagens naturais em cenários que os olhos vêem e a mente significa. O 

sertão que nunca pode ser inteiramente atravessado, porque é sem começo e nem 

fim, nunca pode ser também inteiramente compreendido. “Só por alto”, como num 

sobrevôo o sertão se dá a conhecer. E mesmo assim, nunca inteiramente, porque 

quanto mais visto desde dentro, tanto mais ele ser torna um mistério obscuro. 

 

Que assim viemos. Mas conto ao senhor as coisas, não 

conto o tempo vazio, que se gastou. E glose: manter firme 

uma opinião, na vontade do homem, em mundo transviável, 

tão grande, é dificultoso. Vai viagens imensas. O senhor não 

creia na quietação do ar. Porque o sertão se sabe só por 

alto. O senhor faça o que queira, ou o que não queira – o 

senhor toda a vida não pode tirar os pés: que há-de-estar 

em cima do sertão. Porque o sertão se sabe só por alto. Mas 

ou ele ajuda, com enorme poder, ou é traiçoeiro, muito 

desastroso22. 

 

Sobretudo em Grande sertão: veredas, o “dito sertão” passa de cenário 

onde as relações sociais acontecem, a personagem que faz por si mesmo as 

coisas entre os homens (e mesmo Deus) acontecerem. Tal como um sujeito 

humano e tal como o mundo que tais sujeitos criam no sertão, ele acolhe, prende, 

domina, faz perder e destrói.  

 

A gente tem que sair do sertão! Mas só se sai do sertão é 

domando conta dele a dentro23.     

     

O sertão é bom. Tudo aqui é perdido. Tudo aqui é achado24. 

 

Sertão é onde o homem tem de ter a dura nuca e mão 

quebrada. Mas onde é bobice a qualquer resposta, aí é que 

a pergunta se pergunta25. 

                                                 
22 
    GSV, pg. 497 
23 
    GSV. Pg. 260 
24 
   GSV,  pg. 423 
25 
   GSV, pg.  102 



16 

 

 

O sertão não tem janelas nem portas. E a regra é assim: ou 

o senhor bendito governa o sertão, ou o sertão maldito vos 

governa26. 

 

Sertão não é malino nem caridoso, mano oh mano! : ele tira 

ou dá, ou agrada ou amarga, ao senhor, conforme o senhor 

mesmo27. 

                                  

Sem poder ser inteiramente atravessado, enquanto espaço natural, o sertão 

não pode ser inteiramente compreendido pelos homens e seus mundos 

geograficamente culturais e precariamente construídos. Mundo de seres e vidas 

também errantes e sempre “semoventes”, que nele se encontram, completam e 

enfrentam,  enfrentando o ser-sertão. 

 

Sertão. O senhor sabe: sertão é onde manda quem é forte, 

com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha 

armado. O senhor sabe, o perigo que é viver28. 

 

Sertão, sabe o senhor: sertão é onde o pensamento da 

gente se forma mais forte do que o poder do lugar29. 

     

João Guimarães Rosa pergunta do começo ao final de Grande sertão: 

veredas, onde afinal fica “situado o sertão”. Entre uma geografia do quase infinito e 

uma psicopoética da pessoa, o sertão real-metafórico está tanto “lá” quanto aqui, 

“dentro da gente”. E não apenas está situado, mas ele é o próprio ser da pessoa 

que o percorre e habita por fora e entre, e que faz-se ser “dele “ e “ele, por dentro 

de si- mesma.  

 

Sertão é dentro da gente30. 

                                                 
26 
   GSV, pg.  102 
27 
   GSV, pg.  487 
28 
   GSV, pg.  18  
29 
   GSV,  Pg. 22 
30 
   GSV, Pg. 289 
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Assim, Riobaldo, o jagunço que sabe e não sabe se fez o pacto como 

Diabo, que é, do começo ao fim do romance-sertão, um buscador de si-mesmo, 

entre contraditório e lógico, é apenas um ser-do-sertão. A tal ponto que ao 

responder a Gunter Lorenz sobre se Riobaldo poderia ser um Fausto, Guimarães 

Rosa prefere fazer dele um “meu irmão”.  

 

Não, Riobaldo não é Fausto, e menos ainda um místico 

barroco. Riobaldo é o sertão feito homem e é meu irmão31. 

 

Se prosseguirmos por um momento no salto da criação literária para o 

terreno das confissões pessoais, poderíamos nos despedir de João Guimarães 

Rosa com duas importantes confidências sobre o ser-sertão e o ser-do-sertão. Em 

uma carta a Paulo Dantas e em uma passagem conhecida de sua entrevista a 

Gunter Lorenz ele insiste em uma generosa e criativa ilogicidade do homem do 

sertão. O sertanejo seria, como ele mesmo, o sujeito de uma cultura dada mais à 

intuição do que à racionalidade. Mais à adesão à magia do que às certezas – 

sempre duvidosas – da ciência. Assim como o próprio sertão, os seus personagens 

sertanejos são seres serenos e violentos, acolhedores e estranháveis, pacíficos e 

guerreiros.  

Todos do sertão, sabemos querer atalhos. Queremos o 

mágico. O pacto. As supremas superações, a trans-vida. Eis 

a senha32: (1979:78) 

 

No sertão o homem é um eu que ainda não encontrou um tu: 

por isso ali os anjos ou o diabo ainda manuseiam a língua. O 

sertanejo, você mesmo escreveu isso: “perdeu a inocência 

no dia da criação e não conheceu ainda a força que produz 

o pecado original”. Ele está ainda além do céu e do inferno 

(1979:14) ... Não, não se pode dizer isto. O que ali acontece 

não são os crimes. A gente do sertão. Os homens de meus 

livros, você mesmo escreveu isso, vivem sem consciência 

do pecado original; 

                                                 
31 
    Entrevista a Gunter Lorenz, 1979, pg. 16. 
32 
   Carta a Paulo Dantas, 1979, 78 
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portanto não sabem o que é o bem e o que é o mal. Em sua 

inocência, cometem tudo o que nós chamamos “crime”, mas 

que para eles não o são ... No sertão cada  homem pode se 

encontrar ou se perder. As duas coisas são possíveis. Como 

critério ele tem apenas a sua inteligência e a sua capacidade 

de adivinhar. Nada mais. (1979:16). 

... 

Por isso, também espero uma literatura tão ilógica como a 

minha, que transforme o cosmo num sertão no qual a única 

realidade seja o inacreditável. A lógica, meu amigo prezado, 

é a força com a qual o homem algum dia haverá de se matar 

(1979:16). 

 

 

3. O sertão dos sertões e os sertões do sertão 

 

Entre geógrafos, antropólogos, filósofos e estudiosos da literatura, fora 

Machado de Assis, talvez nenhum outro escrito tenha tido a sua obra tão 

polissemicamente investigada quanto João Guimarães Rosa.  Indiquemos aqui 

alguns dos principais trabalhos a respeito, e também mais próximos a nossa 

pesquisa, e tratemos de seguir adiante, seguindo no começo do caminho os 

passos de sua voz e de um de seus personagens mais conhecidos.  

A trajetória que aqui brevemente seguimos, de resto repetindo de maneira 

sumária outros vários percursos entre outros tantos estudos, servirá como o roteiro 

de nossos próximos passos.  Assim como na literatura de João Guimarães Rosa, 

também na vida real e cotidiana, permeia tanto os espaços da natureza quanto os 

lugares culturalmente coletivos e sociais quanto pessoais e interiores. Algo 

semelhante à idéia antiga de uma oposição entre uma cultura objetiva, aquela que 

pode ser encontrada dia a dia na praça do mercado, como lembraria Clifford 

Geertz, e uma cultura subjetiva, como a que um ator social em interação com 

outros na mesma praça de mercado “carrega” dentro dele, como sujeito e pessoa 

socializada na cultura de uma sociedade ou de um grupo social nela inserido. 

Também na realidade concreta do “situado sertão” ele começa por ser um 

imenso território cujos próprios limites são difíceis de tracejar e, como de novo em 

João Guimarães Rosa, aceita vários nomes, e termina como um qualificador de 

modos de vida, de culturas e de identidades. Assim é que ao lado do “lugar sertão” 

podemos pensar em formas típicas de vida social que caracterizam regiões, 

cidades e comunidades tradicionais como “sertanejas”. Da mesma maneira como 



19 

 

com insistência, de várias maneiras e através das mais diferentes abordagens fala-

se de uma cultura sertaneja.  Finalmente, o mesmo estar, viver ou ser do sertão 

caracteriza pessoas e grupos sociais que se auto-identificam ou são qualificados 

como “sertanejos”, “pessoas do sertão”, “habitantes do sertão”.  

Sob um outro olhar, bem sabemos e os alguns dos vários estudos desta 

pesquisa lidam com a variedade e as transformações do “situado sertão.” Isto nos 

leva a olhar primeiro para o “sertão dos sertões” e, em seguida, para “os sertões 

do sertão”. De fato, sob a aparência de um universo imenso de natureza e cultura, 

cujas extensões geográficas poderiam abarcar as dimensões de um grande estado 

no Brasil ou de um país de porte grande na Europa, o que existe “ali” é uma 

pluralidade de micro-biomas, de espaços naturais e socialmente transformados (o 

que chamaremos aqui de natureza socializada) associada a uma pluralidade de 

formas humanas de ocupação que configuram diferentes modos de vida. Esta 

pluralidade de espaços-e-lugares em um mesmo amplo e ilusoriamente território 

traduz-se também através de uma pluralidade de nomes de auto-atribuição e 

identidades que caracterizam as pessoas dos mundos do sertão bastante mais do 

que a palavra “sertanejo”.  

Veremos ao longo de nossos estudos que o qualificador sertanejo é raro e 

mais urbano do que propriamente rural. Em alguns casos ele é mesmo um termo 

quase-pejorativo. Afinal, homens e mulheres do sertão raramente lêem João 

Guimarães Rosa.  Em outra direção, encontraremos comunidades, famílias e 

pessoas que se apresentam como: ilheiros, beradeiros, barranqueiros, vazanteiros, 

veredeiros, chapadeiros, quilombolas e outros nomes de identidade patrimonial. 

Também iremos deparar com algo já bastante conhecido e que alguns de 

nossos estudos apenas comprovam com nomes e dados. Mais do que a Floresta 

Amazônica, cuja devastação ocupa um lugar de tal importância entre cientistas, 

ambientalistas e a própria mídia, talvez os “sertões de dentro”, talvez o “lugar 

cerrado” estejam sendo agora palco de um dos processos mais acentuados e 

vertiginosos de neo-ocupação, de transformação social e de devastação ambiental. 

E nem é preciso que algum ser interne sertão adentro para deparar com os efeitos 

da investida do capital que entre diversos “empreendimentos de agronegócio”, 

devasta o cerrado em busca de campos de pastagem, de lenha barata para as 

siderúrgicas, de reflorestamento com eucaliptos e de lavouras de soja e outros 

vegetais de grão e de exportação. Quem chegue de avião a Brasília avista do alto 

as cenas de que falamos aqui e o mesmo acontece com quem viaje de Montes 

Claros ao Norte ou em qualquer direção.  

Lembremos a citação de linhas acima, quando Guimarães Rosa dá voz a 

Riobaldo Tatarana, para que ele descreva a ainda presente, mas já ameaçada 
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biodiversidade dos sertões dos gerais. Alguns anos mais tarde, Manuelzão, 

boiadeiro de Minas Gerais, chefe da “comitiva de boiada” em que viajou João 

Guimarães Rosa em 1952 e personagem de uma de suas mais comoventes 

novelas – Uma estória de amor – a festa de Manuelzão – em depoimento que nos 

deu entre várias entrevistas, quando de uma longa viagem ao Norte de Minas, 

depunha desta maneira33.  

 

E esse sertão. De vez em quando eu digo: Ceará passou 

sete anos sem chover. Ceará agora está chovendo muito e 

Estado de Minas está ficando seco. O cearense só que era 

obrigado a agüentar ficar sem água... Não, eu viajei aqui no 

Norte; daqui de Montes Claros pra baixo de Montes Claros. 

Nós não chegou a ir pra Montes Claros. Pra nós ir pra São 

Miguel do Jequitinhonha, nós tinha que voltar pra trás: sair 

de Guaranópolis, sair de Santo Hipólito, pra nós pegarmos a 

Zona da Mata e sair em Jequitinhonha. Pra desviar de 

Montes Claros pra baixo a gente andava um dia inteiro e 

você não encontrava uma gota d‟água. 

(...) Em Salinas. Em Salinas tinha um rio que tinha uma 

usina. E agora aquecia a cidade de luz. Não era grande, 

mas pra dentro da cidade dava com sobra. O ribeirão de 

Salinas secou de um jeito que o senhor podia chegar lá e 

pegar areia do rio e jogar fora. Eles buscavam água num 

caminhão-pipa retirado de lá umas três ou quatro léguas. E o 

caminhão chegava dentro da cidade com o pessoal, e se 

não tivesse polícia saía até morte por causa da água. 

(...) Você calcula: essa fazenda aqui, os proprietários dela 

era uma pessoa só. Depois criava todo mundo aí, não fazia 

comemoração de nada. Hoje vendeu pra Companhia. Os 

pedacinhos (não vendidos) ficou pouco. Companhia não 

gosta mesmo de deixar gado entrar no que é dela. Dentro do 

Eucalipto gado nenhum pode entrar. É só nessas beiras de 

                                                 
33 
   Mônica Meyer, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, acaba de publicar sua tese 

de doutorado defendida na UNICAMP, a respeito da natureza na obra de João Guimarães Rosa. O 
original de seu trabalho está em ela se apóia em boa medida nos originais roseanos da “Boiada”, o 
manuscrito (mas em parte re-escrito a máquina) de sua viagem pelos sertões de Minas, 
acompanhando a boiada conduzida por Manuelzão. Ver  
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veredas, nesses prados. Assim mesmo tem, e eles não 

gostam mesmo. É um absurdo! 

(...) Você olha esse mundo aqui em abaixo, ó. Que está 

destroçado aí, na beira dessas veredas. Onde tem água tem 

bateria cozinhando carvão, aquela confusão toda. Você olha 

esse azul aí fora... e pra todo lado aqui o tanto de Eucalipto 

que tem!... Cobra pode ter alguma dentro dessa reserva. 

Mas dentro de Eucalipto nem cobra não fica. Nem cobra! 

Marimbondo, você pode andar o dia todo dentro do 

Eucalipto, você não encontra. 

(...) (Ele aponta a direção de uma vereda com água e buritis 

ao longe, mas já seco, perto) Essa é uma vereda mais da 

Companhia. Lá em baixo tem um aguão danado, ali, ó. Isso 

aqui é uma areião, uma coisa horrorosa. Eles plantaram a 

soja aqui. Plantou milho, plantou feijão, tudo quanto há, e 

deu muito. Mas quando tavam arando o terreno, você 

passava aí e via tratores espalhados aí, adubando o terreno. 

Você via aquela nuvem de fumaça baixa espalhando. O 

trator que carregava o adubo pra espalhar... Isso aqui onde 

nós vamos entrar, aqui agora, aqui, teve um grande plantio 

de soja. Mas grande demais... Isso aqui foi tudo soja. Depois 

que eles plantaram, tiraram uma fortuna aqui. Eles fizeram 

repartição aqui e plantaram soja. E aqui há pouco tempo 

tinha um número muito grande... Tinha muito gado aqui. 

(...) Eu esqueço o nem. O São Francisco desce meio aqui. E 

o Rio de Janeiro desce lá daquela serra alta que vocês estão 

vendo... Vai correndo ali. Ali do outro lado do São Francisco 

tem uma serra. Eles tratam de Serra da Sambaíba, pelo lado 

do Rio de Janeiro. 

(...) Eu vou te falar: eu, é porque não posso. Porque se eu 

pudesse, ia andar com vocês era muitos dias. Mesmo essa 

região que eu sou conhecido. Mesmo por aí pra fora, onde 

eu conheço. Eu tinha prazer com isso! Mas, infelizmente não 

dá certo. Mas esses dias que vocês estiverem mexendo por 

aqui, eu estou pro que vocês quiserem. O que eu puder 

fazer por vocês, eu faço. 
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Em boa medida foi sob esta mesma inspiração que resolvemos 

coletivamente estabelecer o “Projeto Tempos e Espaços”.   
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