
 

 

  

SERTÃO SERTÕES: TRAVESSIAS  

 
um exercício de memória imaginação  

e arte pelas teias e trilhas do  

Grande Sertão: Veredas,  

de  

João Guimarães Rosa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Carlos Rodrigues Brandão 

verão 1990 

inverno    1995

 

 



 

2 

 

beiras de lá, sertões de minas 

O sertão é do tamanho do mundo 68
1
 

 

o sertão 

o grande sertão, 

Grande Sertão, Veredas 

 

É um espaço fora de tudo. Sem limites à volta do mundo, seu tamanho, o ser 

do sertão tudo cerca dentro e fora do fim do homem que lhe deu nome e 

símbolo. 

Ele existe, sertão, lá onde está para ser visto, percorrido: os lugares sem 

fronteira entre Goiás, Minas e Bahia: gerais, Chapadão, Caatinga, Sertão. 

 

O senhor vá ver em Goiás 

Como é que no mundo cabe mundo   458 

       

O sertão é dentro. Ele é o oculto mundo da alma do homem, mais sem-fim do 

que o fim do mundo, nas veredas dos fundos de cada um. Todos carregam o 

sertão de si-mesmo. E a viagem da vida  – t r a v e s s i a – é o ir sem cessar 

por entre e além das terras-trilhas dos sertões de dentro. 

No mundo o sertão  da terra é infinito. No homem, o sertão da alma é infinito 

e só o que existe 

            é o homem humano. travessia.  568 

 

Se o sertão é no mundo e se oferece como uma coreografia onde o que é para 

ser acontece, o sertão é o cenário que põe o homem à prova: 

      o sertão não tem janela nem portas. 

 

      e a regra é assim: 

 

      ou o senhor bendito governa o sertão, 

      ou o sertão maldito vos governa.      374 

                                                           

1  A menos que você leia alguma indicação em contrário,  os números de páginas  correspondem  à  17ª  

edição do Grande Sertão, Veredas, publicado pela Editora José Olympio. em  1970. 
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Cenário vivo do jogo humano da vida o sertão não existe  apenas. Ele age e 

contracena. 

 

      o sertão é bom. 

      tudo aqui é perdido. 

      tudo aqui é achado. 

      o sertão é confusão 

      em grande demasiado sossego.   343 

 

      o sertão é sem lugar             268 

      o sertão está movimentante 

                         todo o tempo.                                     391 

 

 

ser-tão humano, o sertão é a casa e a armadilha, o pão e a traição, a espera e a 

travessia. 

      o sertão é uma espera enorme.   436 

      o sertão se sabe só por alto. 

                     mas, ou ele ajuda, com enorme poder, 

      ou ele é traiçoeiro 

                             muito desastroso.     402 

             

sertão não é malino nem caridoso –  

ele tira ou dá,  

ou agrada ou amarga, ao senhor, 

 

Humano, o sertão sente a vida 

 

      o sertão é o sozinho. 

      o sertão tem medo de tudo. 

      o sertão não chama ninguém 

      às claras; mas,  

      antes, porém, se esconde e acena.   395 
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Pois mais forte do que o sertão existe somente o homem, nem deus: 

 

 

      sertão é onde manda quem é forte, 

      com as astúcias. 

      deus mesmo, quando vier, 

      que venha armado!     18 

 

      sertão é onde 

o pensamento da gente 

se forma mais forte 

que o poder do lugar.                             22 

  

       

Porque, afinal, o sertão é ser-tão, dentro do homem humano, travessia 

 

      sertão: é dentro da gente               235 

 

 

SERTÃO, TRAVESSIAS  

                       é a linguagem da música e das falas 

    de momentos e ciclos da aventura do homem 

pelos sertões de dentro da alma, do corpo e  da vida  

e é também os ciclos das  travessias dos homens 

pelos sertões de fora, onde, humanas, as vidas e 

as almas se encontram num mundo finito...  

mas infindo. 

 

 

N O N A D A             sertão           T R A V E S S I A 

          

                             aqui começa! 
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O GRANDE SERTÃO, VEREDAS é um livro ilimitado e muitas 

leituras podem ser lidas e vividas nele. O exercício de cantorio e 

poetagem do livro sonha ser  uma entre tantas. 

Viagem de homens por uma antiga terra imensa – sem fim – e, ao 

mesmo tempo, viagem de homens  quase todos sem terra – pois são 

jagunços – pelas terras da errância sem pouco de todos e de cada um.  

 

O GRANDE SERTÃO pode ser pensado como um jogo-rito de 

aproximações e oposições de sujeitos humanos e  outros seres da 

natureza que se opõem sempre, ao mesmo tempo em que se completam. 

O ilimitado sertão-travessia é, a uma só vez, o lugar e o cenário de uma 

relação de elementos naturais elementares: 

AR 

 

 

 

FOGO  Sertão  ÁGUA 

 

 

 

TERRA 
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O Grande Sertão, Veredas: cenários, seres e sentidos 

 

Ora, esses elementos elementares da natureza realizam os lugares reais ou 

imaginários onde tudo acontece na trama da geografia do drama guerreiro e 

existencial de uma breve e longa estória que transforma o sertão natural em 

um grande sertão de estórias da história humana. Os lugares naturais 

equivalem a lugares cuja referência para os personagens do sertão é muito 

marcada. O ar lembra o céu; o fogo,  o inferno, a água, veredas, mas também 

os rios; a terra, caminhos, rumos do sem-fim por onde ir sem parar. 

 

 

                ar 

                     CÉU 

   

 

 

          fogo                   sertão            água 

                        INFERNO                               VEREDAS 

 

 

 

                                                      terra 

                                               CAMINHOS 
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Eis o primeiro esboço de um cenário-travessia a que é possível acrescentar 

significados rústicos, sertanejos, mas também  elaborados, consagrados  e 

eruditos, entre profanos e sagrados,  como  seriam os da vida, da fé pessoal e 

das crenças solidárias dos sertanejos, mas também os seus equivalentes, tal 

como professados pela igreja que lhes é, mesmo quando distante, uma 

presença muito forte.  O desejo da fé e mesmo da reta observância dos 

preceitos da religião é mais forte em  Riobaldo Tatarana do que porventura 

nos padre dos lugares por onde o seu bando passava. 

Assim: 

       

 

 

 

 

 

 

    

  ar 

CÉU 

sagrado/salvação 

      COSMOS 

 

 

 

 

    fogo               água 

INFERNO                   sertão                  VEREDAS 

sagrado/perdição             profano/procura 

CAOS                                                                            COSMOS/CAOS 

 

 

 

                                                     terra 

CAMINHOS 

      profano/travessia 

   CAOS/COSMOS 
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Podemos imaginar que na liturgia do GRANDE SERTÃO, VEREDAS, o céu 

sugere a promessa, assim como o inferno  lembra o pacto, do mesmo modo 

como a vereda sugere o trato, como no compromisso de destinos e de vidas 

tantas vezes formulado entre Riobaldo e Diadorim. E os caminhos, enfim, 

apontam para o encontro do homem com ele mesmo. O encontro em que tudo 

se resolve na travessia que nega o poder do mal/nonada e afirma o valor 

humano do homem.  

Homem humano: Um ser que não está e nem existe  no que é, mas naquilo em 

que se torna, mesmo que nunca venha a ser um ser acabado. 

Então: 

 

 

PROMESSA 

céu 

COSMOS 

lugar da ordem 

 

 

 

 

PACTO   travessia      TRATO 

inferno         veredas 

CAOS        COSMOS/CAOS 

lugar de desordem   passagem da ordem à desordem 

 

 

                                 

 

                                         ENCONTRO 

                                         caminhos 

                                        CAOS/COSMOS 

                             passagem da desordem à ordem 
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Pois  se  assim pode ser pensado e construído um cenário de  enredo de uma 

matriz de elementos da natureza que se realizam no sertão e no imaginário do 

sertanejo-jagunço, como lugares onde os homens vivem um drama ao mesmo 

tempo guerreiro-histórico e pessoal-cósmico, corporificado em personagens: 

pessoas que entre  trilhas e guerras viajam em busca de nenhum ou de todo o 

destino.  

Ali, onde a alguns não parece necessária explicação alguma: 

 

Nasci aqui. Meu pai me deu essa sina. Vivo, jacunceio...    210/1963 

 

Enquanto a outros todas as explicações do sentido da vida e do mundo são 

ainda insuficientes: 

 

  O senhor saiba: eu toda a minha vida pensei por mim, 

forro, sou nascido diferente. Eu sou é eu mesmo. Diverjo  

de todo mundo... Eu quase que nada sei. Mas  

desconfio de muita coisa. O senhor concedendo, eu digo:  

para pensar longe, sou cão mestre.  

 

Convocados os seres humanos e sagrados ao grande sertão, no mesmo 

desenho do quadrante que nos acompanha, eles e  os seus sentimentos e 

valores de vida e de destino bem poderiam ser distribuídos assim: 

 

 

        DEUS 

 

 

   HOMEM        MULHER 

 

 

       DIABO 
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Cujos nomes na travessia das veredas do romance são: 

 

 

 

      Deus 

     JOCA RAMIRO 

 

 

Homem                                                                   mulher 

RIOBALDO                                                          DIADORIM   

 

 

 

   Diabo 

  HERMÓGENES 

 

E onde, encontrados os lugares do Cosmos, os seres deles e os seus nomes, 

encontramos também o que de dentro do GANDE SERTÃO, eles querem 

dizer, como afeto, como um sair de si. 

 

 

 

Deus 

Joca Ramiro 

PLENITUDE/PAZ 

 

 

Homem                                                                       Mulher 

Riobaldo                                                                    Diadorim                            

DESEJO/DESTINO                                                AMOR/VINGANÇA 

 

 

 

Diabo 

Hermógenes 

ÓDIO/PODER 
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E o que se diria deles? E o que o GRANDE SERTÃO: VEREDAS  diz com 

eles ou sobre eles? Quais as suas falas, seus  gritos de guerra ou e de paz.? Os 

seus motes? 

 

 

DEUS É URGENTE SEM PRESSA, O SERTÃO É DELE 

 

CARECE DE TER CORAGEM, CARECE DE TER MUITA CORAGEM 

 

O DIABO NA RUA, NO MEIO DO REDEMUNHO  

 

VIVER É MUITO PERIGOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensados muitos, mas não todos os seres e sugestões de cada ciclo da 

CANTATA – o vermelho e o azul, o verde e o marrom – eles se combinam e 

opõem: 

 

leão 

sílfides 

sangue 

espírito 

justiça 
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espírito 

calor 

animal 

sol 

primavera 

norte 

em cima 

plenitude/paz 

cosmos/promessa 

joca ramiro 

deus 

céu 

ar 

 
 

NONADA 

SERTÃO 

TRAVESSIA 
 

terra 

caminhos 

homem 

riobaldo 

caos/cosmos/encontro 

desejo/destino 

em baixo 

sul 

verão 

terra 

vegetal 

seca 

mente 

temperança 

ossos 

fleugma 

gnomos 

touro 
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água 

veredas 

mulher 

diadorim 

cosmos/caos/trato 

amor/vingança 

direita 

leste 

outono 

lua 

pétrea 

umidade 

alma 

prudência 

sangue 

melancolia 

ondinas 

anjo 

 

 

fogo 

inferno 

diabo 

hermógenes 

ódio/poder 

esquerda 

oeste 

inverno 

marte 

metálica 

frio 

corpo 

força 

carne 

cólera 

salamandra 
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serpente 

vermelho 

 

 

(“O diabo na rua, 

no meio 

do redemoinho...”) 

 

O 

ciclo  

vermelho 

 

os motes 
 

 

suçuarão 

urucuia 

tamanduá-tão 

sucruiú 

paredão 

 

vereda 

caminho 

sertão! 

 

guararavacã do guiacuí 

o senhor escreva, 

vinte vezes! 

 

Sendo isto. 

Ao doido, doideiras digo. 

Mas o senhor é o homem sobrevindo, 

sensato, 

fiel como o papel, 

o senhor me ouve, 

pensa e repensa, e rediz, 

então me ajuda. 
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Assim, é como conto. 

Antes conto as coisas 

que formaram passado para mim 

com mais pertença      97/1968 

Coração da gente –  

o escuro, escuros.      34 

Eu me lembro das coisas, 

antes delas acontecerem.     29 

 

Vou falar. 

Lhe falo do sertão. 

Do que não sei. 

Um grande sertão! 

Não sei.       97/1968 

 

Ninguém ainda não sabe. 

Só umas raríssimas pessoas 

- e só essas poucas veredas, 

veredazinhas.      97/1968 

 

 

 

as áreas 
 

Travessia de minha vida. 

Guararavacã –  

o senhor veja, o senhor escreva. 

As grandes coisas  

antes de acontecerem. 

O senhor vá escutando     270 

A Guararavacã do Guaicuí: 

o senhor tome note deste nome    270 

o senhor sabe?: 

não acerto no contar 

porque estou remexendo o vivido longe 
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alto com pouco caroço, 

querendo esquentar, 

demear de feito, 

meu coração naquelas lembranças. 

Ou quero enfiar a idéia, 

achar rumozinho forte das coisas, 

caminho do que houve 

e do que não houve. 

Viver é muito perigoso.     79 

 

O Diabo na rua  

no meio do redemunho     10 

O Diabo na rua  

No meio do redemunho     epígrafe 

 

vem o pão 

vem a mão 

vem o são 

vem o cão       11 

 

Fui fogo 

depois de ser cinza.     52 

Guerra diverte 

- o demo acha      55 

 

Vingar, 

digo ao senhor: 

esse vige 

mas não rege... 

qual é o caminho? 

certo da gente?      87 

 

Nonada 

o demônio na rua 

no meio do redemunho.     291 

Tudo o que já foi 

é o começo do que vai vir. 



 

17 

A vantagem do valente     333 

é o silêncio do rumor 

um sentir é o do sentente, 

mas outro é o do sedutor.     291 

 

Pois é não? 

O Arrenegado, o Cão, o Cramulhão, o indivíduo, 

o Galhardo, o Pé-de-Pato, o Sujo, o Homem, 

o Trisnado, o Coxo, o Temba, o Azarape, 

o Coisa-Ruim, o Mafarro, o Pé-Preto, o Canho, 

o Dubá-Dubá, o Rapaz, o Tristonho, 

o Não-sei-que-diga, O-que-nunca-se-ri, o Sem-Gracejos 

...Pois, não existe! 

Deus não queira; Deus que roda tudo!   37 

 

Nós dois, 

o tornopio de pé de vento 

- o ró-ró girado mundo afora 

no dobrar, funil de final, 

desses redemoinhos! 

o  Diabo na rua, 

no meio de redemunho     393 

Remordi o ar: 

Lúcifer!  Satanás! 

só outro silêncio. 

O senhor sabe 

o que o silêncio é? 

é a gente mesmo, demais.    394 

Meu sertão, meu regozijo! 

O demo então era eu mesmo?     440 

 

Que o senhor sabe? Qual 

O Diabo na rua/no meio do redemunho...  556 

O senhor acha que a minha alma 

eu vendi, pactário?     567 

o senhor me ouviu, minha idéia confirmou: 

que o Diabo não existe. Pois não? 
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Amigos somos. Nonada. 

O Diabo não há! 

É o que eu digo, se for     568 

Existe é o homem humano. 

Travessia       568 

 

 

os textos 
para serem ditos e não cantados 

 

 

O gerais corre em volta 7. Esses gerais são sem tamanho. 

Enfim, cada um, o que quer, aprova, o senhor sabe. O sertão está em toda a 

parte 8. 

Do demo? Não gloso. Senhor pergunte aos moradores. Em falso receio 

desfalam no nome dele 

- dizem só: o Que-Diga. Vôte! Não... Quem muito se evita, se convive 8. 

Ainda o senhor estude: agora mesmo, nestes dias de época, tem gente dizendo 

que o Diabo próprio passou, de passagem, no Andrequicé   8. 

Então? Que-Diga? Doideira. A fantasiação. Não seja   9. 

Eu, pessoalmente, quase perdi já nele a crença, mercês a Deus. 

E me inventei neste gosto de especular idéia. 

O Diabo existe e não existe? Dou o dito     9. 

 

O Diabo na rua... Viver é negócio muito perigoso... 

Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem 

- ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Solto, por ai, cidadão, 

não tem diabo nenhum. 

Nem espírito. Nunca vi.                                                                                  10 

Ave, vi de tudo nesse mundo.        12 

O diabo regula o seu estado preto, nas criaturas, nas mulheres, nos homens. 

Até: nas crianças – eu digo. E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no 

vento... o diabo na rua, no meio do redemunho...     10 

Olhe: o que devia de haver, era de se reunirem-se sábios, políticos, 

constituições gradas, fecharem o definitivo a noção – proclamar por uma vez, 

artes assembléias, que não tem diabo nenhum, não existe, não pode. Valor de 

lei!            12 
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Fui fogo depois de ser cinza.       52 

E as pessoas não nascem sempre? Ah, medo tenho não é de ver morte, mas de 

ver nascimento. 

Medo mistério. O senhor não vê? O que não é Deus, é estado do demônio. 

Deus existe mesmo quando não há. Mas o demônio não precisa existir para 

haver – a gente sabendo que ele existe, aí mesmo é que ele toma conta de 

tudo. 

O inferno é um sem-fim que não se pode ver. Mas a gente quer Céu é porque 

quer um fim: mas um fim com depois dele a gente tudo vendo. 

Se eu estou falando às flautas, o senhor me corte.    56 

Querer o bem, com demais força, de incerto jeito, pode já estar sendo se 

querendo o mal, por principiar. Esses homens!    16 

O senhor ouvia, eu lhe dizia: o ruim com o ruim, terminam por as espinheiras 

se quebrar 

- Deus espera essa gastança. Moço! Deus é paciência. O contrário é o diabo. 

Se gasteja. 

O senhor rele faca em faca – e enfia – que se raspam.   16 

Deus não queira; Deus que roda tudo!: quem sabe, a gente criatura ainda é 

tão ruim, tão, que Deus só pode às vezes manobrar com os homens é 

mandando por intermédio do diá. 

Ou que Deus – quando o projeto que ele começa é para muito adiante, a 

ruindade nativa do homem só é capaz de ver o aproximo de Deus é em figura 

do Outro. 

Que é que de verdade a gente pressente? Duvido dez anos. Os pobres ventos 

no burro da noite. 

Deixa o mundo dar seus giros!       37 

 

Tivesse medo? 

O medo da confusão das coisas, no mover desses futuros, que tudo é 

desordem. 

E, enquanto houver no mundo um vivente medroso, um menino tremor, todos 

perigam – o contagioso        368. 

O horror que me deu – senhor me entende? Eu tinha medo do homem  

humano          379. 

Ele tinha que vir, se existisse. Naquela hora, existia. Tinha de vir, demorão 

ou jazão. 



 

20 

Mas, em que forma? De repente, com um catrapuz de sinal, ou morteiro, com 

o silêncio das astúcias, ele podia se surgir para mim. Feito o Bode-Preto? O 

Morcegão? O Xu? 

Tudo era para sobroso, para mais medo; ah, aí é que bate o ponto. 

E por isso eu não tinha licença de não me ser. Não tinha os descansos do ar. 

E foi assim que as horas reviraram      392. 

Ao que não vinha – a lufa de um vendaval grande, com Ele no trono, 

contraviso, sentado de estadela bem no centro. O que agora eu queria! Eu 

queria ser mais do que eu. 

Ah, eu queria, eu podia. Carecia. Deus ou o Demo? Sofri um velho pensar.  

Não sobra momento. 

Cobra desfecha desferido, dá bote, se deu. A já que eu estava ali, eu queria, 

eu podia, eu ali ficava. Feito Ele. Nós dois e tornopio do pé-de-vento. 

Mas, como era que eu queria, de que jeito, quê? 

Feito um arfo de meu ar, feito tudo: que eu então havia de achar melhor 

morrer duma vez, caso que aquilo agora para mim não fosse constituído. 

E eu em troca eu cedia às arras, tudo meu, tudo o mais – alma e palma, e 

desalma... 

Deus ou o Demo!         393 

 

Demais é que se está, muito no meio de nada. A morte? 

Agora era só gritar ódio, caso quisesse, e o ar estragou, trançado de  

assovios de ferro metal        197. 

Se o senhor já viu disso, sabe; se não sabe, como vai saber? 

São coisas que não cabem em fazer idéia     197. 

- Ei, Lúcifer! Satanás, dos meus infernos! 

Voz minha se estragasse, em mim tudo era cordas e cobras. E foi aí. Foi. 

Ele não existe, e não apareceu nem respondeu – que é um falso imaginado. 

Vi as asas, arquei o puxo do poder meu, naquele átimo.  Aí podia ser  

mais?           394 

Aquilo não formava o meu segredo? 

E mesmo, na dita madrugada de noite, não tinha sucedido, tão pois. O pacto 

nenhum – negócio não feito. A prova minha, era que o Demônio mesmo sabe 

que ele não há, só por só que carece de existência. E eu estava livre limpo de 

contrato de culpa; ... 

rezo o bendito!         438 
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vendi minha alma algum? Vendi minha alma a quem não existe? Não será o o 

pior? 

... Ah, não: não declaro. Desgarrei de estrada, mas retornei meus 

passos          451 

Sei de mim? Cumpro. O senhor reza comigo. A qualquer oração 453 

Amável o senhor me ouviu, minha idéia confirmou: que o Diabo não existe. 

Pois não?          568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variante de motes 

 
 

O Diabo 

dentro deles 

dorme. 

E o demo. 

Arre, 
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ele está 

misturado 

com tudo.     11 

 

 

 

Nada, 

nada vezes, 

e o demo.     32 

os pobres ventos 

no burro da noite. 

Deixa o mundo 

dar seus giros!    37 

 

 

o que demasia 

na gente 

é a força feia 

do sofrimento, 

própria, 

não é a qualidade 

do sofrente     125 

 

 

Falei e ri. 

Rinchei..., 

Desfechei. 

Ventava... 

E mais não digo; 

chus!       130 

Pensar mal 

é fácil... 

a gente vive.     137 

 

A bronzes. 

O ódio pousa 

na gente  
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por umas 

criaturas. 

Desminto. 

Entendi 

o estado 

do jagunço.      159 

Do ódio, 

sendo.      176 

 

Se nanja, 

sei não. 

O demônio sabe ...     183 

O Diabo na rua, 

no meio do redemunho    10 

 

Redemunho 

era d’Ele. 

- do diabo! 

O diabo, na, rua, 

no meio do redemunho.     229 

 

Arraso, cão! 

Caracães! 

O Cabrocó 

do cão! 

Demônio! 

Traição!       277 

 

Contra ele  

a gente ia. 

Contra o demo 

se podia?       282 

 

O Dado 

o Danado       393 

Lúcifer! 

Satanás!       394 
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O Austero 

Aforro! 

A vida 

Inventa!       430 

 

Satanão! 

Sujo! 

S ... 

- Sertão ... 

Sertão ...      552 

 

Era filho do demo? 

que, do demo, 

do Cão 

sem açamo, 

quem era 

era ele 

- o Hermógenes!     516 

 

 

 

variantes de árias 

 

 

Esse 

luzluziu a faca, 

e urrou de ódio 

de enfiar 

e cravar      48/1956 

 

Nem pensei mais 

no redemoinho de vento 

nem no dono dele 

- que se diz -  

morador dentro, 

que vige, o Sujo: 

o que aceita 
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as más palavras 

e pensamentos da gente, 

o Ocultador      243/44/1956 

 

Tem diabo nenhum. 

Nem espírito. 

Nunca vi. 

O diabo regula 

seu estado preto,  

nas criaturas, 

nas mulheres, 

nos homens ... 

e nos usos, 

 

nas plantas, 

nas águas, 

na terra, 

no vento ... 

O diabo na rua 

no meio do redemunho     10 

 

 

Só é possível 

o que em homem se vê. 

O que por homem passa. 

Longe é, o sem-olho. 

E aquele inferno 

vinha sobre mim. 

Em escuro, vi, 

sonhei coisas 

muito duras. 

Nas larguezas  

do sono da gente.      169 

 

De Deus? Do Demo? 

Deus a gente respeita, 

do demônio se esconjura 



 

26 

e aparta ... 

Quem é que pode ir divulgar 

o corisco de raio 

do borro da chuva, 

no grosso das nuvens altas?    207 

 

O crespo – a gente se retem 

e o dito – o Coxo –  

toma espécie, se forma. 

Se assina o pacto. 

Se assina 

com sangue da pessoa. 

O pagar é a alma     45 

Homem, sei? 

A vida é muito discordada. 

Tem partes 

Tem artes. 

Tem as neblinas de Siruiz 

As caras todas do Cão 

e as vertentes do viver.    471 

 

Nada nada vezes, 

e o demo      32 

O diabo dentro delas  

dorme: 

são o demo. Se sabe? 

O que gasta, vai gastando 

o diabo de dentro da gente, 

aos pouquinhos, 

é o razoável sofrer 

e a alegria de amor.    11 
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COMENTÁRIOS 

 

Pelo fato de que não se pode dizer o seu nome verdadeiro, já que na mística 

do sertão dizer o nome pode ser convocar o nominado, há múltiplos nomes 

para se sugerir, sem dizer e convocar o Diabo. 

“E, GS são empregados 73 cognomes de Diabo dentre os quais 41 – variantes 

e invenções – não se encontram em dicionários. O narrador do romance, o 

jagunço Riobaldo, à maneira adotada pelos crentes supersticiosos... para não 

proferir o nome do Diabo, usa os seguintes eufemismos religiosos: Aquele, 

Arrenegado, Austero, Azarape, Barzabu, Bode Preto, Canhim, Canho, Cão, 

Capeta, Capiroto, careca, Carocho, Carujo, Coisa-Ruim, Coxo, Cramulhão, 

Cujo, Dado, Danado, Danador, Das-Trevas, Dê, Dêbo, Demo, Demônio, Diá, 

Dião, Dos-Fins, Duba-Duba, Ele, Figura, Homem, Indivíduo, Lúcifer, 

Mafarro, Maligno, Manfarro, Mal-Encarado, Morceg~~ao, Muito-Sério, O, 

Ocultador, Oculto, O-que-Nunca-Se-Ri, Outro, Pai-do-Mal, Pai-da- Mentira, 

Pé-de-Pato, Pé-Preto, Que-Diga, Que-não-existe, Que-não-fala, Que-não-Ri, 

Rapaz, Rei-Diabo, Satanão, Sem-Gracejos, Sempre-Sério, Severo-Mor, Solto-

Eu, Sujo, Temba, Tendeiro, Tentador, Tibes, Tinhoso, Tisnado, Tranjão, 

Tristonho, Tunes, Xú   (Nei Leandro de Castro, 95). 

 

E, de fato, chamar o “Demo” às falas mesmo em um romance, pode vir a ser 

ruim para quem o fez. Exemplo: E ... aqui passei um mês de cama é uma 

espécie de septicemia, de causa ignorada, foco que ainda não se encontrou, 

deve ser vingança do diabo, que ataquei no Grande Sertão: Veredas”. (João 

Guimarães Rosa, 1981:124). 

 

O que é o diabo? Eis a grande pergunta tematizada ao longo de toda a obra. 

Eis a sua dúvida. E ela não se desfaz na medida em que a dúvida leva à 

pergunta, esta ao conhecimento, e o conhecimento ao que é; o que é pode 

deixar de ser, mostrando que o conhecimento é parcial, e há sempre um não-

conhecimento, restando ... a dúvida, ponto de partida. Uma passagem mostra 

essa atitude: 
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O Demo, tive raiva dele? Pensei nele? Em vezes. O que 

era em mim valentia, não pensava; e o que pensava 

produzia era dúvidas de me-neleios. Repensava, no esfriar 

do dia (371/1968). 

 

A partir daí, o autor retoma a problemática e compreende o diabo através das 

duas facetas, abordadas anteriormente: o mal e o não ser... 

 

Isso induz a concluir: “Arre, ele está misturando em tudo.” (12/1968). Essa 

mistura leva-o a considerar o demônio em relação ao que existe, ao que é, e 

diz: “Moço!: deus é paciência. O contrário é o diabo” (16/1968). A 

formulação é mais explicitada num outro trecho: 

 

Deus existe mesmo quando não há. Mas o demônio não 

precisa de existir para haver – a gente sabendo que ele 

não existe, aí é que ele toma conta de tudo (49/1968). 

 

Semelhante concepção destaca o papel reservado ao homem em sua relação 

com a problemática da existência do diabo. Porque o problema já não é de sua 

existência simplesmente, mas do “como” de sua existência. Outra citação 

aclara o problema: 

 

Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, os 

crespos do homem – ou é o homem arruinado, ou o homem 

pelo avessos. Solto, por si, cidadão, é que não tem diabo 

nenhum. Nenhum! – e o que eu digo (11/1968). 

   

A passagem é importante, porque ao colocar o diabo vigente no homem e não 

fora dele, a análise do que é o diabo põem em destaque o que é o homem, 

uma vez que o homem é o lugar de sua manifestação. Mas há um trecho onde 

a interpretação do que é o diabo é aprofundada. Depois de lembrar alguns dos 

muitos nomes atribuídos ao diabo continua: 

 

... Pois, não existe! E se não existe, como é que se pode 

contratar pacto com ele? E a idéia me retorna. Dum mau 

imaginado, o senhor me dê o lícito: que, ou então – será que 

pode também ser que tudo é mais passado resolvido remoto, 
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no profundo, mais crônico: que, quando um tem noção de 

resolver vender a alma sua, que é porque ela já estava dada 

vendida, sem se saber; e a pessoa sujeita está só é certificando 

o regular dalgum velho trato – que já se vendeu aos poucos, 

faz tempo? Deus não queira; Deus que roda tudo! Diago o 

senhor, sobre em mim diga. Até podendo ser, de alguém um 

dia ouvir e entender assim: quem-sabe, a gente criatura ainda 

é tão ruim, tão, que Deus só pode às vezes manobrar com 

homens é mandando por intermédio do diá? (33/1968). 

 

A passagem permite um novo enfoque do que seja o diabo. Basta relembrar o 

seu sentido original, recurso de que se valeu o próprio autor no final da 

citação, pois a palavra vem do grego e compõe-se do prefixo “diá”, que 

significa “por intermédio de” e de “bo”, que se origina do verbo “ballein” e 

quer dizer “mandar”. Nesta perspectiva, o diabo jamais pode ser algo uma vez 

que ele é uma força, através da qual “Deus manobra com os homens”. O 

homem passa a ser o “local” onde Deus se manifesta e a força dessa 

manifestação é o diabo. 

 

Tal interpretação da passagem aprofunda o problema, já que destaca o lugar 

privilegiado do homem na passagem do Real. Disso resulta que o 

relacionamento entre o homem e o diabo supõe um novo problema. Vejamo-

lo a partir do texto de análise: 

 

 

Ah, um recanto tem, miúdos remansos, onde o 

demônio não consegue espaço de entrar, então, 

em grandes palácios. No coração da gente, é 

que estou figurando. Meu sertão, meu regozijo! 

(355/1968). 

 

 

Está indicado antieticamente que os “miúdos remansos” são... “grandes 

palácios”. Neles o demônio não consegue entrar. E ao mesmo tempo enuncia 

o que está para além/aquém do diabo. “Meu sertão, meu regozijo”. Dessa 

forma o âmbito da tematização do que seja o diabo se completa, ao mesmo 
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tempo que aponta para um novo campo, donde lhe nasce o regozijo: o “ser 

tão” (Manuel Antônio de Castro, 1976:35 e 36). 

 

O mesmo que, dito de uma outra maneira, poderia ser assim: 

 

Se por um lado tudo é Deus, por outro lado nenhum domínio é defeso ao 

Diabo. Assim como a alma dos homens, todo o reino da criação pode ser 

penetrado pelo demônio e ser sujeitado a ele, tornando-se seu instrumento. 

 

 

Bem, o diabo regula seu estado prêto, nas criaturas, nas 

mulheres, nos homens. Até: nas crianças – eu digo. Pois 

não é o ditado: “menino, - trém do diabo”? E nos usos, 

nas plantas, nas águas, na terra, no vento... Estrumes. 

(...) O diabo na rua, no meio do redemunho... (12/1963). 

 

 

Na concepção do narrado, o diabo vige dentro do homem, mas também vige 

dentro de todos os seres da natureza – até mesmo os inanimados, como o 

vento e a pedra. Tudo se passa como se os cosmos fosse. Deus, princípio 

positivo, mas admitindo a existência de um princípio negativo que leva o 

nome de Diabo. Da permanente disputa entre ambos  nasce a frase: “Viver é 

muito perigoso” mote de que o livro inteiro é glosa. Deus é tudo que existe 

menos o Diabo: e este disputa a primazia naquele. O Diabo ganha as pequenas 

paradas, rápidas e logo concluídas dentro do grande fluir de tudo que existe e 

que é Deus; mas nessas pequenas paradas que se ganha ou se tenta ganhar, 

dentro da incerteza geral é que o fluir, onde tudo se transforma, onde uma 

coisa sai de outra, e desta vai sair outra, e assim sucessivamente. Tentar parar 

esse fluir através de uma certeza é a tarefa do Diabo. “Deus é paciência. O 

contrário, é o diabo” (18/1963). (Walnice Nogueira Galvão, 1972: 128, 129, 

130). 

 

“Jagunço” é uma entidade que pode ter dois sentidos básicos: bom ou mau. 

Do mesmo modo, “Diadorim” pode ser Di, como à página 553/1963, Dia, da 

raiz latina, que confere a Diadorim uma identificação com a divindade, 

“Diadorim” também pode ser “Diá”, como à página 40; 90;553/1963, 

entidade maligna, o “Ouro”, o “Que-Diga”, “Diabo”. A dúvida de Riobaldo é 

definir aquilo que se apresenta em si duplo. “Sertão” tanto é “Satã”, como à 
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página 556/1963, como é o mundo, porque está “em toda a parte” (9/1963) e 

portanto precisa ser conquistado, dominado. É preciso tomar conta dele 

adentro. (Suzi Frankl Sperber, 1976:113). 

 

Mas como é que aqui e ali, fora de Grande Sertão, Veredas, o Diabo aparece 

para o próprio João Guimarães Rosa? 

 

Estranho que em um momento de sua famosa entrevista a Lorenz, ele lembra 

uma expressão alemã para associar o próprio Diabo à inspiração. 

 

Acho que não é nada disso. Não preciso inventar 

contos, eles vêm a mim, me obrigam a escrevê-los. 

Acontece-me algo assim como vocês dizem em 

alemão: Mich reitet auf einmal der Teufel, que neste 

caso se chama precisamente inspiração. Isto me 

acontece de forma tão conseqüente e inevitável, que 

às vezes quase acredito que eu mesmo, João, sou um 

conto contado por mim mesmo. É tão imperativo... 

nota 8, no pé de página: “De repente o diabo me 

cavalga” citado em alemão por Guimarães Rosa. 

/entrevista a Lorenz, 1979:8/ 

 

Mas, depois, o diabo precisa ser provado como nada, não existente nem fora 

nem nos dentros do homem,  quando ele descobriu  isto e, nisto, encontrou a 

felicidade. Vamos ao diálogo: 

 

Lorenz: De modo algum. Penso que esta é a auto-

caracterização mais original que já escutei. Suas 

palavras soavam quase como um credo. Serão elas o 

credo de um sertanejo de Cordisburgo? 

    

Guimarães Rosa: 

Estou adivinhando seu pensamento! Agora, além de 

tudo, quer Rosa me exigir um credo. 

Mas eu lhe digo uma coisa: apenas alguém para 

quem o momento nada significa, para quem, como 

eu, se sente no infinito como se estivesse em casa, o 
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crocodilo com as duas vidas até agora, somente 

alguém assim pode encontrar a felicidade e, o que é 

ainda mais importante, conservar a felicidade. Au 

fon, je suis un colitaire, eu também digo; mas como 

não sou Mallarmé, isto significa para mim a 

felicidade. Apenas na solidão não existe. 

E isto significa o infinito da felicidade. Esta é a 

minha mística. 

 

Lorenz: 

Dizendo a verdade: em seus livros você não 

menciona o diabo, o que sempre faz das suas, 

justamente para demonstrar que ele não existe, ou 

melhor, que pode ser eliminado, vencido, 

destroçado? 

 

Guimarães Rosa 

Isto poderia ser absolutamente certo. Provavelmente 

eu seja como meu irmão Riobaldo. Pois o diabo 

pode ser vencido simplesmente, porque existe o 

homem, a travessia para a solidão, o que eqüivale 

ao infinito... 

(Entrevista a Lorenz, 1979:9). 

 

E, bastante mais adiante, na mesma entrevista, o poder da palavra usada pelo 

homem basta para derrotar o diabo, cuja existência é a de símbolo e sentido 

no homem e através dele. Pois o diabo é a pessoa do mal, no homem. 

 

Disseram-me que isto era blasfemo, mas eu  

sustento o contrário. Sim! A língua dá ao escritor a 

possibilidade de servir a Deus corrigindo-o, de 

servir ao homem e de vencer o diabo, inimigo de 

Deus e do homem. A impiedade e a desumanidade 

podem ser reconhecidas na língua. Quem se sente 

responsável pela palavra ajuda o homem a vencer o 

mal./Entrevista a Lorenz, 1979:13/. 
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E, finalmente: 

 

Um terceiro exemplo: segundo nossa interpretação 

brasileira, não muito cristã, mas muito crédula, o 

diabo é uma realidade no mundo. Está oculto na 

essência das coisas, e faz ali suas brincadeiras. A 

ciência existe para expulsar o diabo. O homem sofre 

sempre o desespero metafísico, pois conhece a 

existência do diabo e pode assim liquidá-lo, 

superando-o até conseguir uma humanidade sem 

falsidades. 

... 

 

Nada mais.  E assim se explica também aquele 

provérbio sertanejo que à primeira vista parece 

outro paradoxo, mas que expressa uma verdade 

muito simples: o diabo não existe, por isso ele é tão 

forte. Às vezes não se encontram as palavras que se 

está sentindo dentro de si mesmo./Entrevista a 

Lorenz, 1979:16/ 
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o 

ciclo 

azul 
         

        

 

ar 

céu 

deus 

joca ramiro 

plenitude/paz 

em cima 

norte 

primavera 

sol 

animal 

calor 

espírito 

justiça 

espírito  

sangue 

sílfides 

leão 

 

os motes 

 

Deus deixou 

Deus é urgente 

sem pressa. 

O sertão é dele. 

eh!       470 

 

 

Sei que o sertão 

pega em armas 

mas Deus é grande!    278 
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Travessia, 

Deus no meio!     289 

 

 

Vi muitas nuvens     11  

Chagas de Cristo!     15 

Deus que roda tudo    37 

O sertão é                

Do tamanho do mundo    68 

(e) 

o que Deus sabe. 

Deus sabe.      133 

Deus deixou 

que eu fosse 

em pé,  

por meu querer, 

como fui.     391 

Deus 

governa grandeza    145 

Luar que só 

o sertão viu, 

Vim dele.     405 

 

 

 

as árias 
 

 

Conforme foi. Eu conto! 

o senhor me ponha ponto. 

Morreu a lua? 

Tão mixas coisas, eu sei   495 

São tantas horas 

de pessoas, 

tantas coisas 

em tantos tempos.    172 

Sete voltas, sete dei   181 
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Sertão, o senhor sabe: 

sertão é onde manda 

quem é forte com as astúcias.  18 

Loas! Lei é lei?    121 

Deus mesmo, quando vier, 

Que venha armado!   18 

Essa é que é 

a regra do rei.     21 

 

O correr da vida 

embrulha tudo, 

a vida é assim: ...    297 

a vida é um vago variado   467 

sou do deslembrado 

(e) como vago vou.   495 

O que Deus quer 

é ver a gente 

aprendendo a ser capaz 

de ficar alegre a mais 

no meio da alegria, 

e inda mais alegre ainda 

no meio da tristeza! 

Ao clarear do dia.    297 

 

No mato o meu da gente 

se sai inteiro.    19 

A vida é ingrata 

no macio de si; mas 

transtrás a esperança 

mesmo no meio 

do fel do desespero. 

Nasci aqui. 

Meu pai me deu essa sina. 

Vivo, jagunceio ...    207 

Deus que de mim tire, 

Deus que me negocie ... 

a vez. 
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Acho que Deus não quer 

converter nada a não ser 

pelo completo contrato! 

Deus é uma plantação. 

A gente – e as areias 

 

Joca Ramiro 

era um imperador de três alturas! 

Joca Ramiro sabia de ser.   258/1979 

O silêncio todo era de Joca Ramiro  258 

Deus existe, sim, 

devagarinho, depressa. 

Ele existe – 

mas quase só por intermédio 

da ação das pessoas: 

de bons e maus ... 

O grande sertão é a forte arma. 

Deus é um gatilho?    260/1979 
is 

 

os textos 

 

No estado de viver, as coisas vão requeridas com muita astúcia: 

um dia é tudo para a esperança, o seguinte para a desconsolação        403/1956 

O senhor ... mire veja: o mais importante e bonito do mundo, é isto: que as 

pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas 

estão sempre mudando        21 

O senhor vá pondo  o seu perceber. A gente vive refletido, o repetido, e, 

escorregável, num mim minuto já está empurrado noutro galho. Digo: o real 

não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da  

travessia 60. O sertão é do tamanho do mundo    68 

Com Deus existindo, tudo dá esperança: sempre um milagre é possível, o 

mundo se resolve. 

Mas, se não tem Deus, há de a gente perdidos no vai-vem, e a vida é burra ... 

Tendo Deus, é menos grave se descuidar um pouquinho, pois, no fim dá  

certo. Mas, se não tem Deus, então, a gente não tem licença de coisa  

nenhuma!          48/1979 
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O que brotava em mim e rebrotava: essa demasias do coração. 

Continuando, feito um bem, que sutil, e nem me perturbava, porque a gente 

guardasse cada um consigo sua tensão de bem-querer, com esquivança de 

qualquer pensar, do que a consciência escuta e se espanta  348 

Deus escritura só em livros-mestres       264/1979 

Deus é urgente sem pressa. O sertão é dele.                                  380/1979 

 

E outra coisa: o diabo, é as brutas; mas Deus é traiçoeiro! Ah, uma beleza 

de traiçoeiro – dá gosto! A força dele, quando quer, moço! me dá o medo 

pavor! 

Deus vem vindo: ninguém não vê. Ele faz é na lei do mansinho – assim é o  

milagre. E Deus ataca bonito, se divertindo, se economisa. 

A pois:          21 e 22 

Ahã. Pois. Se tem alma, e tem, ela é de Deus estabelecida, nem que a 

pessoa queira ou não queira. Não é vendível. O senhor não acha? Me 

declare franco, peço.        23 

Homem, sei? A vida é muito discordada. 

Tem partes, tem artes. 

Tem as neblinas de Siruiz. 

Tem as caras todas do Cão, 

e as vontades do viver.        471 

Agora, eu velho vejo: quando cogito, quando relembro, conheço que naquele 

tempo eu girava lave demais, e assoparado. Deus deixou. 

Deus é urgente sem pressa. O sertão é dele. Eh!    470 

Ia. Indo, fui ficando airoso       470 

Eu estou depois das tempestades      556 

Dormi, nos ventos. 

Quando acordei, não vi: tudo o que é bonito é absurdo – Deus estável. 
             285/1956 

 

Penso como um rio tanto anda: que as árvores das beiradas mal nem vejo ... 

Quem me entende? Então, onde é que está a verdadeira lâmpada de Deus, 

a livre e real verdade?        321 
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E nisto, que conto ao senhor, se vê o sertão do mundo. 

Deus existe, sim, devagarinho, depressa. Ele existe – 

mas quase que só por intermédio da ação das pessoas: de bons e maus. 

Minha Senhora Dona: um menino nasceu 

- o mundo tornou a começar! ... E sai pras luas. 

Amizade de amor surpreende uns sinais da alma da gente. 

a qual é arraial escondido por detrás de sete serras? Aí demorei. 437 

Remanso de rio largo... Deus ou o demo no sertão ...   524 

Coisas imensas do mundo. O grande sertão é a forte arma. 

Deus é um gatilho?        320 

Me ensina o que eu não sabia       374 

Existe é homem, humano. 

Travessia.          568 

 

 

variante de motes 

 

 

E Deus junto. 

Vi muitas nuvens.        11 

Me defendo com Deus. 

Chagas de Cristo!        15 

 

Amigo era o braço 

e o aço!         168 

Deus governa grandeza.  

Medo mais? 

Nenhum algum! 

 

Viva Jesus 

com rotas e vantagens!       233 

Lei é lei? Loas! 

Quem julga, já morreu. 

Viver é muito perigoso.       251 

 



 

40 

Mas com 

arrojo de Deus 

eu queria estar;          

eu não estava?       516 

Trespassei        556 

 

São tantas 

horas de pessoas,     

tantas coisas           

em tantos tempos.       172 

Sete voltas, 

sete dei;        181 

 

 

variantes de árias 

 

 

Bela é a lua, 

lualã, 

que torna a se sair 

das nuvens 

mais redondada 

recortada. 

Viagens pelo Urucuia. 

Rio meu de amor 

é o Urucuia. Tocamos, 

fim que o mundo tivesse. 

O sertão é 

do tamanho do mundo.       68 

 

 

Qualquer amor já é 

um pouquinho de saúde. 

um descanso na loucura. 

Deus é que me sabe.       291 

Reze o senhor 

por essa minha alma. 
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O senhor acha 

que a vida é tristonha? 

O existir da alma é a reza. 

Ou o acordar da alma 

é que é?         565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comentários 

 

Sejamos francos. Se o diabo  não existe, Deus não só existe em tudo, como é, 

por isto, a própria existência de que o homem – travessia – é, como o seu 

mundo, parte. Guimarães Rosa é um místico a seu modo, como Riobaldo, e 

faz de não esconder isto a sua profissão de fé e a norma da vida. Tudo nele crê 

em Deus, na alma, no homem  e na realidade de uma vida eterna, em si ou em 

muitas. 

 

  Sou escritor e penso em eternidades. O político pensa apenas 

  em minutos. Eu penso na ressurreição do homem. 

  /Entrevista a Lorenz, 1979:11/ 
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 Vejamos como é isto nos dois: em Riobaldo e Rosa: 

 

Riobaldo 

 

Hem? Hem? O que mais penso, testo e explico: todo mundo é louco. O 

senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de 

religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara loucura. No 

geral. Isso é que é a salvação-da-alma ... Muita religião, seu moço! Eu cá, 

não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo rio ... 

Uma só, para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, 

embrenho e certo; e aceito as preces de compadre meu Quelemém, doutrina 

dele, de Cardeque. Mas quando posso, vou no Mindubim, onde um Matias é 

crente, metodista?: a gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia, e ora, 

cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende. Qualquer 

sombrinha me refresca. Mas é só muito provisório. Eu queria rezar – o tempo 

todo. Muita gente não me aprova, acham que lei de Deus é privilégios, 

inavariável. E eu! Bofe! Detesto! O que sou? – o que faço, que quero, muito 

curial. E em cara de todos  faço, execurado! Eu? – não tresmalho! Olhe: tem 

uma preta, Maria Leôncia, longe daqui não mora, as rezas dela afamam 

muita virtude de poder. Pois a ela pago, todo mês – encomenda de rezar por 

mim um terço, todo santo dia, e, nos domingos, um rosário. Vale, se vale. 

Minha mulher não vê mal nisos. E estou, já mandei recado para uma outra, 

do Vau-Vau, uma Izina Calanga, para vir aqui, ouvi que reza também com 

grandes merecências. Vou efetuar com ela  um trato igual. Quero punhado 

dessas, me defendo em Deus, reunidas de mim em volta... Chagas de 

Cristo./Grande Sertão, Veredas: 15/ 

 

Guimarães Rosa 

 

Nós, os brasileiros estamos firmemente persuadidos, no fundo de nossos 

corações, que sobreviveremos ao fim do mundo que acontecerá um dia. 

Fundaremos então um reino de justiça, pois somos o único povo da terra que 

pratica diariamente a lógica do ilógico, como prova nossa política. Esta 

maneira de pensar é conseqüência da “brasilidade”. Outro exemplo, desta 

vez referente a mim mesmo, para que você possa acreditar tranqüilamente – 

estou certo de que você fará esta pergunta durante a nossa conversa, por isso 
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antecipo a resposta. Eu não sei o que sou. Posso bem ser um cristão de 

confissão sertanista, mas pode também ser que eu seja taoista, à maneira de 

Cordisburgo, ou um pagão crente, à la Tolstoi. No fundo, tudo isto não é 

importante. Como homem inteligente, às vezes pode-se sentir necessidade de 

se tornar um beato ou um fundador de religiões. A religião é um assunto 

poético e a poesia se origina da modificação de realidades lingüísticas. 

Dessa forma pode acontecer que uma forme palavras e na realidade esteja 

criando religiões./Entrevista a Lorenz, 1979:16/. 

 

Mas o mesmo Deus que quando vier ao sertão, que venha armado, deve ao 

homem as contas de sua própria humanidade. Deus e o homem não se 

encontram apenas na fé e no sentimento. Eles se encontram no pensamento, 

na fala e através dela Deus deve ao homem o sentido. Criado, o homem é o 

ser da criação: criador. 

 

Isto provém do que eu denomino a metafísica de minha 

linguagem, pois esta deve ser a língua da metafísica. No 

fundo é um conceito blasfemo, já que assim se coloca o 

homem no papel de amo da criação. O homem ao dizer: eu 

quero, eu posso, eu devo, ao se impor isso a si mesmo, 

como um cientista que também não avança simplesmente 

com a fé e com pensamentos agradáveis a Deus. Nós, o 

cientista e eu, devemos encarar a Deus e o infinito, pedir-

lhes contas, e, quando necessário, corrigi-los também, se 

quisermos ajudar o homem. Seu método é meu método ... 

(Entrevista a Lorenz, 1979:13). 

 

Mas, na confidência brincalhona ao amigo, com os seres e as coisas de Deus 

se pode fazer graça, com piedosa simplicidade, à moda do sertão. 

 

... Depois terei que fazer um mês de penitência, para 

purgar venenos e ranço de vaidade – doença danosa – que 

vocês estão injetando em mim. Ô diabo! Depois, vou a São 

Bom Jesus da Lapa, ajoelhado no automóvel, lendo versos 

à Virgem, mãe de nós todos./Carta a Paulo Dantas, 

1979:80/ 
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 mesmo que percorre o dilema de João Guimarães Rosa, pode ser visto, claro, 

em Riobaldo. Pois parte da travessia do destino atravessa o dilema entre 

conservar a graça – a inocência antes da consciência do mal, tão repetida na 

entrevista a Lorenz, quando ele fala do homem do sertão – e adquirir o 

conhecimento. 

 

Assim: 

 

Temos então que, para o autor, o sertão é um mundo onde ainda não existe o 

pecado, o que coloca ao nível do estado edênico. este estado antecede o 

momento da diferenciação que, na Bíblia, vem simbolizado pela 

desobediência de Adão e Eva ao comerem o fruto da árvore da Ciência do 

Bem e do Mal. Antes da desobediência ao preceito divino, o homem vivia em 

estado de graça. Ao comer do fruto, desobedecendo a Deus, o homem perde a 

graça, mas adquire o conhecimento. Donde a dialética moral de Riobaldo, que 

consiste, principalmente, na hesitação entre conservar a graça e adquirir o 

conhecimento. O momento da queda, para Riobaldo, se poderia configurar 

como o pacto com o demo, mas como este não aparece, persiste o estado 

edênico e Riobaldo não adquire o conhecimento de uma desobediência, mas 

através da dor (Diá – dor – (z) im. 

... 

 

O sertanejo rosiano, de que Riobaldo é o prótótipo, não poderia, assim, ser um 

homem decaído que buscasse a redenção; ele desconhece o pecado na medida 

em que não pode entender o Bem e o Mal como entidades separadas e/ou 

separáveis; para ele, o que existe é o indiferenciado. Desta maneira, todo o 

problema da queda deixa de ser pertinente à realização do ser; ele se 

movimenta; o ser não deve recuperar um estado perdido por culpa sua; ele se 

movimenta a partir de um estado adênico primordial, diretamente para a 

“Délivrance” de que fala a Tradição. (Consuelo Albergaria, 1977: 30 e 31). 

Um sentimento de ser místico, de ser dado a Deus, sem precisar ser ou ter 

uma religião, existe em Guimarães Rosa como razão da escrita. Mas desde 

que o pensamento e a escritura neguem nele o intelectualismo, que é o saber 

de quem não possui a graça. 

 

Sem imodéstia, porque tudo isto de modo reles, 

apenas, posso dizer a Você o que Você já sabe: que 
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sou profundamente, essencialmente religioso, ainda 

que fora do rótulo estricto e das fileiras de qualquer 

confissão  ou seita;  antes, talvez,  como Riobaldo . 

  

    “GS:V” pertença ou a todas. E especulativo demais. 

    Daí todas as minhas, constantes, preocupações 

religiosas, metafísicas, embeberem os meus livros. 

Talvez meio-existencialista cristão (alguns me  

calssificam assim) meio neo-platônico (outros me 

carimbam disto) e sempre impregnado de hinduismo 

(conforme terceiros). Os livros são como eu sou./J. 

Guimarães Rosa – Correspondência com seu 

Tradutor Italiano Edoardo Bizzarri, 1981:57. 

 

 Ou então, em uma das mais próximas confissões de estilo: 

 

    Ora, você já notou, decerto, que, como eu, os meus 

livros, em essência são “antiintlectuais” – defendem 

o altíssimo primado da intuição, da revelação, da 

inspiração, sobre o bruxolar presunçoso da 

inteligência reflexiva, da razão, da megera 

cartesiana. Quero ficar o Tao, com os Vedas e 

Upani, com os Evangelistas e São Paulo, com 

Platão, com Plotino, com Bergson, com Berdiaeff, 

com Cristo, principalmente. Por isto mesmo, como 

apreço da 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./Correspondência com seu Tradutor 

Italiano... 1981:58. 

 

No Grande Sertão, a resposta é anterior  ao seu questionamento. Lembramo-

nos, aqui da Alice de Carrol, no seu  mundo de sonhos em que a sentença 

precede o julgamento. Não se pode negar que Riobaldo insiste, várias vezes 

em encontrar uma certeza. 
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Como não ter Deus?! (...) Com Deus existindo, tudo 

dá esperança: sempre um milagre é possível, o 

mundo se resolve. Mas se não tem Deus, ha-de a 

gente perdidos no vai-vem, e a vida é burra/Grande 

Sertão, veredas, 48?1963/Sônia Maria Viegas, 

1982:54. 

   

O único absoluto é o Bem – Deus – este bem funciona como um tropismo 

e para ele deveriam tender as vontades dos homens, mas nem todos os 

homens se submetem à força desta atração. O papel da vontade é importante 

na realização total do homem; a vontade precede a intelecção e não é 

determinada pelo intelecto. Daí resulta que a virtude não é da ordem da razão, 

mas da vontade. Se a vontade permite a livre escolha, a vontade do mal pode 

contrariar a vontade do bem, isto é, Deus./Consuelo Albergaria, 1977:32. 

 

Enfeixando, agora, os elementos esparsos apontados no decorrer da análise 

de Joca Ramiro, acreditamos ver, nesta personagem, a consubstanciação de 

um dos atributos da divindade: a presença luminosa (“Como que brilhava ele 

todo” GSV pg32) que afasta as “trevas”; a voz do Logos, iniciadora do 

processo de criação, responsável pela instauração de um finito diferenciado, 

por oposição ao infinito incriado./ Consuelo Albergaria, 1977:58. 
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O         água 

ciclo         verdeba 

verde        mulher 

    

carece de ter coragem.      Diadorim 

carece de ter muita coragem     amor/vingança 

         

         direita 

         leste 

         outono 

         lua 

         pétrea 

         umidade 

 

         alma 

         prudência 

         corpo etéreo 

         melancolia 

 

         ondinas 

         anjo 

 

os motes 
 

carece de ter 

coragem. 

carece de ter 

muita coragem...   101 

amanheci 

minha aurora.   100 

 

o Reinaldo 

é valente 

como mais valente, 
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sertanejo supro 

e danado jagunço.   530 

 

 

cada dia 

é um dia.    372 

mas coração 

não é meio 

destino?    373 

a vida 

inventa!    430 

 

Diadorim, 

Diadorim. 

Não escrevo, 

não falo! 

Para assim 

não ser: 

não foi,  

não é, 

não fica sendo! 

Diadorim...    559 

 

Dor do corpo 

e dor de idéia 

marcam forte, 

tão forte 

como todo amor 

a raiva de ódio   23/1959 

 

 

as árias 

 

Carece de ter coragem 

Carece de ter muita 

coragem.     101 

Sertão é penal, 
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criminal. 

Sertão é onde homem 

tem de ter a dura nuca 

 a mão quadrada.    102  

 

Aqueles pássaros faziam arejo. 

Gritavam contra a gente, 

cada um saía sua sombra 

um palmo vivo d’água.   49 

Vereda em vereda, 

como os buritis ensinam, 

a gente varava para após.   53 

 

Do ódio sendo. 

Acho que, às vezes, 

é até com ajuda do ódio 

que o amor tido a outra 

aumenta mais forte. 

Coração cresce de todo  lado. 

Coração vige feito riacho 

colominhando 

por entre serras e varjas, 

matas e campinas. 

Coração mistura amores. 

Tudo cabe...     176 

Onde é bobice 

a qualquer resposta, 

é aí que a pergunta 

se pergunta.     102 

A vida não é coisa terrível?  287 

Muita coisa importante 

falta nome.     102 

 

Hoje eu penso,  

o senhor sabe: 

acha que o sentir da gente 

volteia, mas em certos modos, 



 

50 

rodando em por si 

mas por regras. 

O prazer vira medo, 

o medo vai vira ódio, 

o ódio vira esses desesperos? 

- o desespero é bom 

que vira a maior tristeza, 

constante então para o um amor 

- quanta saudade ... - ! 

aí, outra esperança já vem... 

Mas, a brasinha de tudo, 

é só o memso carvão só. 

Invensão minha, que tiro por tino.  217 

Amor que amei 

daí então 

acreditei.      223 

 

 

os textos 
 

Carece de ter muita coragem        102 

Amor vem de amor. Digo, o amor, já de si, é algum arrependimento  38 

Mas Diadorim é a minha neblina.       23 

Eh. de primeiro meu coração sabia bater copiando tudo. Hoje eu 

desconheço o arruido rumor das pancadas dele. Tem horas que eu penso que 

a gente carecia, de repente, de acordar de uma espécie de encanto. As  

pessoas e as coisas não são de verdade! E de que é que, amiude, a gente 

adverte incertas saudades?        78 

O ódio sendo. Acho que, às vezes, é até com ajuda do ódio que se tem a 

uma pessoa 

que o amor tido a outra aumenta mais forte. Coração cresce de todo lado. 

Coração mistura amores. 

Tudo cabe. 

Ah, Diadorim ... E tantos anos já se passaram.     179 

Vereda em vereda, como os buritis ensinam, a gente varava para após   53 

Saí, vim destes meus Gerais: voltei com Diadorim. Não voltei? 
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Travessias ... Diadorim, os rios verdes. Alma, o luar.     289 

 

Ele aconzentou a cara. Tremeu, aos pingos, no cantozinho dos olhos. 

revi que era o Reinaldo, que guerreava delicado e terrível nas batalhas. 

Diadorim semelhasse manível, 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. 

Aquilo era chumbo e ferro       400 

No que não perguntei, Diadorim me respondeu? – 

... A muita coragem, Riobaldo ... se carece de ter muita coragem. Ah, eu 

sabia. 

A coragem, eu?         468 

o que vendo, vi Diadorim – movimento dele. Querer mil gritar, e não pude, 

desmim de mim mesmo, me tonteava, numas ânsias. Tiraram minha 

voz           555 

Ao que – fechou o fim e se fizeram. E eu atravessei, na ânsia por um 

livramento... 

quando quis rezar – e só um pensamento, como raio e raio, que em mim. 

Que o senhor sabe? Qual? o Diabo na rua, no meio do redemunho ... o 

senhor soubesse. 

Diadorim – eu queria ver – segurar com os olhos ... Escutei o medo claro nos 

meus dentes          555 

Sofri rezar, e não podia, num cambaleio. Ao ferreio, as facas, vermelhas, no 

embrulhável. 

O Diabo na rua, no meio do redemunho... 

Que engoli vivo. Gemidos de todo ódio. Os rumos... 

Como, de repente, não vi mais Diadorim! No céu um pano de nuvens ... 

Diadorim!          556 

O senhor nonada conhece de mim; sabe o muito ou o pouco? 

O Urucuia é ázigo ... vida vencia de um, caminhos todos para trás, 

é história que instrui vida do senhor, algum?    556 

O senhor não repare. Demore que eu conto. A vida da gente nunca tem 

termo real. 
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Eu estendi as mãos para tocar naquele corpo, e estremeci retirando as mãos 

para trás, incendiável? abaixei os meus olhos. 

E eu não sabia por que nome chamar; eu exclamei me doendo: Meu amor! 
                                560 

O céu vem abaixando.           561 

 

 

variantes de motes 

 

Viver é um descuido 

prosseguido.       65 

Assim que é vida 

assoprada, 

vivida por mim       65 

Carece 

de ter coragem.       99 

 

O senhor tolere, 

isto é o sertão.       7 

 

Passarinho 

que te debruça 

- o vôo já está pronto!      13 

Um João-Congo cantou. 

Eu queria morrer 

pensando em meu amigo 

Diadorim, 

mano-oh-mão.       20 

 

Amor 

vem de amor. 

Digo.         23 

Quando o senhor 

sonhar, 

sonhe com aquilo. 

Cheiro de campo 
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com flores, forte, 

em abril        25 

 

Um punhado quente 

de vento. 

passando entre 

duas palmas de palmeira 

... lembro. 

deslembro.        25 

 

barra 

- beiras 

- cabeceiras       39 

Para trás, 

não há paz.        40 

 

Diadorim 

queria o fim        28 

Coração da gente 

- o escuro, 

escuros.        34 

 

O ianso 

do vento 

revinha 

com o cheiro 

de alguma 

chuva perto        27 

 

Buriti – 

verde que afina 

e esveste, 

belimbeleza        42 

 

O melhor de tudo 

é a água        49 
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Vereda em vereda, 

como os buritis 

a gente varava 

para após        53 

 

variantes de árias 

 

 

Diadorim – dirá o senhor. 

fio e digo. Há-de-ó, outras coisas ... 

o senhor duvida? 

Ara, mitilhas, 

O Reinaldo, Diadorim, digo. 

Eh, ele sabia ser homem terrível. 

Suspe! 

O senhor viu onça: 

boca de lado a lado, raivável ... 

viu rusgo de touro no alto campo, 

brabejando; 

cobra jaracuçu 

emendando sete botes estrelados; 

bando doido de queixadas 

dando febre no mato? 

E o senhor não viu o Reinaldo guerrear! 

Essas coisas se acreditam. 

O Demônio na Rua, 

no meio do redemunho ...      149 

 

Dor de corpo 

e dor de idéia 

marcam forte, 

tão forte 

como o todo amor 

e raiva de ódio. 

Vai mar ...       20 

O corpo 

não traslada, 
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mas muito sabe, 

adivinha 

se não entende. 

Perto de muita égua, 

tudo é feliz.       28 

 

O chapadão é sozinho 

- a larqueza. 

o sol 

o céu de não se querer ver. 

O verde cantando no grameal. 

As duras areias. 

As arvorezinhas 

ruim-inhas de araras 

- araral - 

conversantes. 

Aviavam vir os periquitos, 

com o canto-clim. 

Ali chovia? Chove – 

O chão endurecia cedo, 

o chão, 

quando tição aceso 

estala seu fim em faiscas 

- e labareda dalalala. 

Chapadão. 

Chapadão. 

Chapadão.       293 

 

Diadorim, Diadorim, 

oh, ah, 

meus buritizais levados de verdes ... 

Buriti, do outro da flor ... 

Diadorim, Diadorim 

- será que amereci só por metade? 

Com meus molhados olhos não olhei bem 

- como as garças voavam ... 
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Não escrevo, não falo! 

- para assim não ser: não foi, 

não é, não fica sendo! 

Diadorim ... 

A Deus dada. Pobrezinha ... 

E disse, eu conheci! 

Diadorim era o corpo de uma mulher 

moça perfeita ... 

Estremeci       560 

 

E Deus junto. 

Vi muitas nuvens.        11 

Me defendo com Deus. 

Chagas de Cristo!        15 

 

Amigo era o braço 

e o aço!         168 

Deus governa grandeza.  

Medo mais? 

Nenhum algum! 

 

 

Viva Jesus 

com rotas e vantagens!       233 

Lei é lei? Loas! 

Quem julga, já morreu. 

Viver é muito perigoso.       251 

 

 

comentários 

   
Mas, por entre as chapadas, separando-as (ou às vezes, 

  mesmo no alto, em depressões no meio das chapadas) há 

  as veredas. São vales de chão argiloso ou turfo-argiloso, 

 

onde aflora a água absorvida. Nas veredas há sempre o 
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buriti. De longe, a gente avista os buritis, e já sabe: lá se 

encontra a água. A vereda é um oásis./J. Guimarães Rosa, 

Correspondência com o seu Tradutor Italiano, 1981:22/. 

 

Para Riobaldo, a revelação da razia de seus sentimentos sobrevem 

repentinamente. “O que sei, tinha sido o que foi: no durar daqueles 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 estado em dormência de Diadorim, sem 

mais perceber, no fôfo dum costume. Mas, agora, manava em hora, o claro 

que rompia, rebentava, Era e era (GSV, 276). 

 

   A Guararavacã do Guaiccuí: o senhor tome nota deste 

nome (...) Mas foi nesse lugar, no tempo dito, que meus 

destinos foram fechados. Será que tem um ponto certo, 

dele a gente não podendo mais voltar para trás? 

Travessia de minha vida. Guararavacã – o senhor veja, o 

senhor escreva (Grande Sertão, Veredas, 1963/274. 

/Walnice Nogueira Galvão, 1972:102/3. 

 

O dualismo maniqueista perde sua razão de ser e o que aparentemente 

poderia ser encarado como dois absolutos – o Bem e o Mal – funde-se numa 

identidade contraditória da qual a metáfora personalizada aparece na figura 

andrógina de Diadorim. 

Deste ponto de vista, a natureza “ambígua” de Diadorim deixa de ser 

problemática para ser aceita como a mistura necessária de elementos 

contraditórios e se mostrar como o símbolo de uma oferenda indispensável 

- instrumento de um sacrifício cruento inalienável dos ritos de iniciação e 

garantia da aliança com Deus. Diadorim não é nem anjo nem demônio; é a  

imagem do objeto imolado. Deve, antes, ser encarado como uma espécie de 

“bode expiatório” presente todas as vezes que se faz necessária a renovação 

da aliança entre Deus e o homem. Diadorim deve resumir em si os 

componentes “bons” e “maus” característicos de quem oferece a imolação e 

de quem a recebe; deve. simultaneamente, receber a carga iníqua do Homem e 

possuir as qualidades de grandeza do Divino, para que se possa transformar 

no objeto propício ao sacrifício./Consuelo Albergaria, 1977:147/. 

Mas o mesmo Diadorim, demiurgo quase e inicador de Riobaldo  nos 
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mistérios da descoberta de si mesmo, no encontro com a coragem, é também 

a razão final da culpa de Riobaldo. Pois se Diadorim realiza a plenitude de 

sua certeza, o seu ódio, Riobaldo não consegue realizar  seu amor e não salva 

Diadorim de sua morte. 

Diadorim também tinha a sua certeza; disso lhe advem a frustração e a morte. 

Sua certeza é o ódio ao Hermógenes, assassino de seu pai, e o dever 

de executar a vingança, matando por sua vez o assassino. Nisso Diadorim não 

titubeia. Esse é o internato de Diadorim: “Diadorim, não ele não largava o 

fogo de gelo daquela idéia (...) (GSV, 32). 

... 

A certeza do ódio é a causa da morte de Diadorim, e morte dupla: obriga-o a 

desperdiçar a vida e o amor de Riobaldo, proibindo-o de assumir seu ser de 

mulher, e leva-o diretamente para a destruição de si mesmo ... 

Já Riobaldo é um homem sem certeza. Diz de si mesmo que diverge de 

todo mundo que não guardava fé nem fazia parte. Presa de múltiplas  

dúvidas, recorre ao pacto com o Diabo para ser capaz de adquirir também 

uma certeza, que todas as pessoas ao seu redor têm. 

... 

Na hora do combate final, o Diabo está na rua no meio do redemunho, mas 

também está do lado de Riobaldo e dentro dele. Ao cabo, Riobaldo 

consegue cumprir sua missão de acabar com o Hermógenes. 

 

Mas o diabo cumpre o prometido com as tramóias que a tradição lhe atribui, 

ou seja, da maneira mais dolorosa e mais inesperada para aquele que lhe 

vendeu a alma: Riobaldo acaba com o Hermógenes, mas no mesmo ato 

Diadorim morre. Afinal, foi Riobaldo o instrumento da morte de Diadorim: 

ele adquirindo mediante o pacto a certeza de Diadorim e eficazmente pondo-o 

em prática, conduziu-o para sempre a morte. Daí a culpa que o mensiona 

desde o início da narração: culpa de ter vendido a alma ao Diabo e assim ter 

levado o amigo à morte./Walnice Nogueira Negrão, 1972:130, 131 e 132/. 

 

Passei meses construindo um personagem cuja  

característica principal é a mais absoluta coragem. 

A coragem de Diadorim nunca pisca. 

Acreditei ser uma pessoa tão cheia de medos que durante 

certo tempo me perguntei como poderia disfarçá-los. 

A raiva que eu tinha de meus medos me ajudava. 
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“Raiva tampa o espaço do medo” 
/Bruna Lombardi, 1986/43. 

 

 

“tudo que é bonito é absurdo”. Quanto ao ódio, transfigura-se na força épica 

do herói e seus ethos: 

 

    Diadorim queria sangues fora de veias. É eu não 

    concordava com nenhuma tristeza. Só remontei um  

    pasmo e um consolo expedito; porque a guerra era o 

constante mexer do sertão, e como com o vento da 

seca é que as árvores se entortam mais (GSV 273). 

 

Em si absurdo, mas justificando o absurdo da guerra; o ódio se plasma à 

ferocidade orgânica: 

Redigo ao senhor: quando o raio, quando arraso, o 

Gerais responde com esses erros (GSV 275). 

 

Observe-se a transposição miticado ódio para o sertão, que responde com 

urros ao raio e ao arraso. Talvez a culpa, que está vigilante em todas as  ações 

de Riobaldo, pudesse explicar o absurdo. Mas, como é difusa, ancestral, antes 

explica o ódio como instrumento da punição. O homem e a realidade absurdo 

se punem com o ódio. Como, porém, este sentimento alimenta a convicção do 

homem em seu destino heroíno, transfigura-se o ódio em remissão da terra: na 

sua força indomável subterrânea, ela habita homens que tiram seu ódio da 

carência, da desolação... O homem quer um fim, um céu, um remanso de 

beleza e alegria, mas deve conquistá-lo; paradoxalmente, essa conquista é 

guerra, punição. O fim está além; espraia-se na travessia em que o “vau do 

mundo”, é simultaneamente, “alegria” e “coragem”. A beleza que redime o 

absurdo é surpreendida no seio do próprio absurdo. (Sonia Maria Viegas, 

1982:73 e 74). 

O signo e o ser e o não ser em sua interdependência aparecem contraditória e 

veementemente quando Riobaldo está diante de Diadorim morto: “Não 

escrevo, não falo! – para assim não ser: não foi, não é, não fica sendo! 

Diadorim ... (GSV 453). E sobretudo o próprio narrador, segundo os estados 

por que vai passando, muda de nome, havendo uma correspondência entre o 

novo nome e o que ele passa a ser. Riobaldo, como professor, tornando-se 
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jagunço, por sua pontaria certeira é chamado de Tatarana, que significa  

lagarta-de-fogo, como o próprio autor explica. Finalmente, assumindo o posto 

de chefe. Urutú Branco é o seu novo nome. Deixando de ser chefe, não é mais 

Urutú Branco, mas Riobaldo, dono da fazenda. O dito e o não-dito ou o 

sistema da língua, deixam-no perplexo e mostram-se incapazes de  apreender 

o Real. /Manuel Antônio de Castro, 1976: 65 e 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O         terra 

ciclo         caminho 

marrom        homem 

   viver é muito perigoso  riobaldo 

         desejo/destino 

 

         em baixo 

         sul 

         verão 

         terra 

         vegetal 

         seca 

 

         mente 
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         temperança 

         ossos 

         Flegma 

         gnomos 

         touro 

 

os motes 
 

travessia 

perigosa 

com trovôo 

trovoadão ... 

a ror, rodo     506 

nonada. 

o senhor 

tolere, 

isto 

é o sertão.     7 

viver é muito 

perigoso; 

e não é não.     291 

existe 

é homem 

humano. 

travessia     568 

 

quero sombra? 

quero eco? 

quero cão?      171 

naquele dia 

eu tradava 

no meio de 

sozinha travessia.     172 

Sertão! 

viver é muito 

perigoso; 
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e não é não      291 

 

a morte é corisco 

que sempre já veio.    200 

o Jagunço Riobaldo 

fui eu? Fui 

e não fui. 

Não fui! 

porque não sou; 

não quero ser.     202 

Deus esteja.      202 

Sertão 

é o sozinho. 

sertão: 

A vida inventa!     450 

meu sertão, 

meu regozijo!     440 

o sertão 

tudo não aceita     455 

é dentro da gente.     289 

 

 

as árias 

 

O senhor 

escute meu coração, 

pegue meu pulso. 

viver – não é – 

é muito perigoso. 

porque ainda 

não se sabe. 

porque aprender-a-viver 

é que é 

o viver mesmo.     546 

trovoadão nos Gerais, 

a rôr, a rodo ...     506 

o sertão me produz, 
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depois me enguliu, 

depois me cuspiu 

do quente da boca.     546 

viver – não é – 

é muito perigoso.               546 

 

travessia de minha vida     270 

o sertão tonteia, 

os tamanhos. 

a alma deles.      294 

o que brotava em mim 

e robrotoava: 

essas demasias do coração.    348 

rebulir com o sertão. 

como dono? 

mas o sertão era 

para aos poucos e poucos 

se ir obedecendo a ele; 

não era para a força 

se compor ... 

que sorrateiro o sertão 

vai virando tigre 

debaixo da sela. 

eu sabia, eu via. 

eu disse: não zão!      350 

a vida inventa!      430 

meu sertão ...      440 

 

foi ver, 

que com o vento nas orelhas 

o vento que não vareia de músicas. 

sertão velho de idades. 

como é que o sertão 

vem e volta. 

não adianta se dar as costas. 

ele beira aqui e vai beirar 

outros lugares tão distantes. 
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rumor dele se escuta. 

sertão sendo do sol e os pássaros. 

travessia perigosa, 

mas é a vida. 

sertão que se alteia e se abaixa. 

mas que as curvas dos campos 

estendem sempre 

para mais longe. 

ali envelhece vento.    506 

 

o sertão vem? 

vinha. 

tronquei os dentes. 

mordi mão de sina 

porque era dia 

de antevéspera! 

mire e veja. 

mas isso, tão em pé, 

tão perto, 

ainda nuveava 

nos ocultos do futuro. 

só vejo segredos     525 

e como vago vou. 

o sertão! 

seio grande sertão? 

e viver nem  não é 

muito perigoso.     537 

 

o que eu 

não entendo hoje, 

naquele tempo 

eu não sabia     392/1968 

amigos somos. 

nonada. 

o diabo não há! 

é o que eu digo, 

existe 
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é homem humano. 

travessia. 

 

 

os textos 

 

 

A minha terra era longe dali, no restante do mundo. 

O Urucuia vem dos montões oestes 7 (e) o sertão é do tamanho do  

mundo          331 

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 certo. 

Dia de lua.          146 

O senhor vê, nos Gerais longe: nuns lugares, encostando o ouvido no chão, 

se escuta o barulho de fortes águas ... o senhor dorme sobre um rio? 273 

Esses gerais em serras planas, beleza por ser tudo tão grande, repondo a 

gente pequenino         295 

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

a Caatinga          458 

O sertão tudo não aceita?               455 

O mundo limpava que nem num tremer d’agua. Sertão foi feito é para ser 

sempre assim: alegrias! 

E fomos          465 

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

longas          483 

Fazia frio, por debaixo, entre as pernas do meu cavalo. Sertão velho de 

idades. 

Porque serra pede serra e dessas, altas, é que o senhor vê bem: 

como é que o sertão vem e volta. Não adianta dar as costas. Ele beira aqui e 

vai beirar noutros lugares, tão distantes. Rumor dele se escuta. Sertão sendo 

do sol e os pássaros ... Ali envelhece vento. 

Travessia perigosa, mas é a vida.      506 
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Sertão. O senhor sabe: sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. 

Deus mesmo, quando vier, que venha armado    18 

O senhor sabe, o perigo que é viver. 

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

se forma mais forte do que o poder do lugar. 

Viver é muito perigoso. 

Então era só eu? Do fundo do sertão, o sertão: o senhor sabe.  364 

Luar que o sertão viu. Vem dele.      405 

O sertão é bom. Tudo aqui é perdido. Tudo aqui é achado.  423 

Descemos por umas grotas, no meio da serra de parte-vento e suas mães 

árvores. O pongo de um ribeirão, o boqueirão de um rio.  356 

Sertão é o penal, criminal. 

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 pergunta.  102 

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

repente, por si, quando a gente não espera, o sertão vem.  356 

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

governa o sertão, ou o sertão maldito vos governa. Aquilo eu  

repeli?          462 

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 espera.      267 

 

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 

desastroso.          497 

Dias, tão claros, céu de toda a altura. Goiás estava pondo fogo nos seus 

pastos.          496 

Sempre ri, realmente. 
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Só o que eu quis, todo o tempo, que eu pelejei para achar, era uma coisa só – 

a  inteira – cujo significado e vislumbrado dele eu vejo que sempre tive. 

A que era: que existe uma receita, a norma dum caminho certo, se estreito, de 

cada pessoa viver e essa parte cada um tem – mas a gente mesmo, no comum, 

não sabe encontrar-lá 

como é que sozinho, por si, alguém ia poder encontrar e saber ?  452 

Do que hoje sei, tiro passadas valias ? Possível o que é – possível o que foi. 

O sertão não chama ninguém às claras; mais porém, se esconde e acena . 

Mas o sertão de repente se estremece debaixo da gente ...         487 

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

ou amarga, ao senhor, conforme o senhor mesmo.                             487 

 

Eu queria decifrar as coisas que são importantes. 

E estou contando não é a vida de sertanejo, seja se for de 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. O que induz a gente para más ações 

estranhas, é que a gente está pertinho do que é nosso, por direito, e não  

sabe, não sabe! 

Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um grande sertão.  

Não sei           93 

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

a dentro ...          260 

Eu vi a neblina encher o vulto do rio, e se estrelar da outra banda a barra da 

madrugada.          133 

Arte que achei o meu projeto. Que: coragem  - é que o coração bate; se não,  

bate falso. 

Travessia – do sertão – a toda travessia.     469 

Sertão é sozinho.         289 

O sertão é grande ocultado demais      495/1965 

Sertão: é dentro da gente.       289 

Digo: o real não está na saída nem na chegada: 

ele se dispõe para a gente é no meio da travessia    601 
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variantes de motes 

 

nem de cinzas 

carecia a possessão 

o barulho das coisas 

rompendo e caindo 

e estralando surdo, 

desamparadas, 

lá dentro. 

Sertão!       131 

 

 

 

Então 

era só eu? 

o fundo 

do sertão. 

o sertão: 

o senhor 

sabe.        364 

Luar que só 

o sertão viu. 

Vim dele.       405 

 

Assim fomos. 

Rasgamos sertão. 

Só o real 

Se passou.        474 

Morreu a lua? 

Como vago vou.       495 

 

Riobaldo, 

hoje-em-dia 

eu nem sei 

o que sei 

e, 
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o que soubesse, 

deixei de saber 

o que sabia.        498 

 

tudo em mim, 

minha coragem: 

minha pessoa, 

a sombra 

de meu corpo 

no chão, 

seu vulto.        519 

 

Ah não, eu não! 

Alegria do jagunço ... 

Alegria!        526 

Jagunço 

é o sertão        291 

 

do fundo 

do sertão. 

o sertão: 

o senhor 

sabe.         364 

 

O senhor vê 

aonde é o sertão? 

barra dele, 

meio dele?        556 

 

duvidei não. 

nasci para ser       552 

 

a minha verdade 

fim que foi 

aqui 

a estória se acaba. 

aqui, 
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a estória acabada. 

aqui 

a estória acaba.       561 

 

 

variante de árias 

 

o senhor vê: 

o remôo do vento 

nas palmas dos buritis todos, 

quando é ameaço de tempestade, 

alguém esquece isso? 

o flaflo do vento 

agarrado nos buritis, 

franzido no gradeal 

de duas folhas altas; 

e sassafrazal 

- como o da alfazema, 

um cheiro que refresca, 

e aguadas que molham sempre. 

vento que vem de toda parte.     286 

Ai, no intervalo, 

o senhor pega o silêncio 

põe no colo. 

eu sou donde eu nasci. 

sou de outros lugares.      271 

 

eu de mim dei. 

sertão é isto, 

o senhor sabe: 

tudo incerto, 

tudo certo. 

dia de lua. 

o luar que põe 

a noite inchada.        146 

aprendi a medir 
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a noite em meus dedos. 

achei que em qualquer 

hora 

eu podia ter coragem.       231 

sou do fogo? sou do ar.       243 

viver 

é muito perigoso        10 

 

tudo em mim, minha coragem: 

minha pessoa, 

a sombra 

de meu corpo no chão, 

meu vulto. 

o que eu pensei forte, 

as mil vezes: 

que eu queria 

que se vencesse; 

e queria quieto: 

feito uma árvore de toda altura!      519 
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comentários 
 

O sertão é o melhor lugar e o sertanejo a melhor pessoa. Quando João 

Guimarães Rosa quer falar do bem ele é o sertão e o sertanejo. Mesmo um 

amigo, muitas vezes: 

   Dantas, é com alma que sei o quanto a sua generosa e 

   sertaneja amizade tem feito aí, pelos meus livros, por 

   mim ... (1979:78) 

Toquemos o berrante. Quem é que pode? Paulo Dantas, 

danado bicho Paulo Dantas, você é o sertão?! (1979:78) 

... o digo em forte alegria severa. Houve muito sertão. 

Sertão é isto: intenção de alegria. 

  “O povo deve saber 

  Dos estilos do sertão”: 

  Daniel do alto juizo 

  inventando outra razão ... 

Todos do sertão, sabemos querer atalhos. Queremos o 

mágico. O pacto. 

As supremas superações, a trans-vida. Eis a senha: 

queremos voltar de avião! Vamos voltar de avião ... 

(1979:79). 

 

Na entrevista a Lorenz em algumas passagens João Guimarães Rosa 

amplia o plural de sertanejo para caber dentro dele: nós, sertanejos. 

 

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 
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mais do que qualquer outra coisa (entrevista a Lorenz), 

1979:6) 

Eu queria que o mundo fosse habitado apenas por  

vaqueiros. Então tudo andaria melhor (1979:7). 

Nós, os homens do sertão, somos fabulistas por 

natureza. Está no nosso sangue narrar estórias; já do 

berço recebemos esse dom para toda a vida. (1979:8). 

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. 

Estes são os paradoxos incompreensíveis, dos quais o 

segredo da vida irrompe como um rio descendo das 

montanhas (1979:13). 

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 sertanejo (1979:13). 

 

Mas o dilema de toda a obra de Guimarães Rosa é a oposição entre a 

inocência da graça natural e os perigos do conhecimento, do acesso do 

saber à consciência. Viver é perigoso apenas quando a vida é 

reconhecida como travessia. 

 

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

tu: por isso ali os anjos ou o diabo ainda manusciam 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; 

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 
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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). 

 

Contraditório, ilógico, na busca sem fim de si mesmo. Riobaldo e, ele 

mesmo, o sertão que habita e que, como João, carrega dentro de si. 

 

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

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

(1979:16). 

 

Na obra, o Real é simbolizado pela palavra Sertão, que se desdobra em 

três representações: o local físico-geográfico; o mundo movente do mal 

e do bem, do ser e do não ser, do diabo; o grande Ser-tão ou a 

totalidade do Real, este não acessível ao conhecimento humano. 

/Manuel Antônio de Castro, 1979:14)/. 

 

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 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 diversificado. 

 

 



 

75 

 

    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 parte. (GSV 9)/Walnice Nogueira Galvão, 1972: 

25 e 26). 

 

O que é o sertão? 

 

    Não pensei no que queria pensar; 

    e certifiquei que isso era idéia falsa próxima; 

    e então, eu ia denunciar nome, dar a cita: ... 

Satanão! 

Sujo! ... 

e dele disse somente ... 

S ... 

- Sertão 

- Sertão ... (GSV: 147 e 448). 

 

A primeira  e mais simples é a que entende o sertão apenas como um 

determinado espaço físico – geográfico. Aparece logo na primeira página do 

romance, porém é imediatamente negado pelo narrador. 

... 

 

A partir da afirmação inicial  e final da citação anterior (...) principia a 

segunda especulação sobre o sertão, esta bem mais complexa e difícil. Está 

relacionada com o mutável e ambíguo do sertão e por isso é abordada em 

numerosas passagens. 

Algumas realçam a luta do homem em meio ao sertão escorregadio e 

inconstante. O homem se debate, busca um ponto de referência, procura 

dominar o sertão, porém ele se torna impalpável e qualquer certeza se 
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dissolve como a bruma ao sol quente da manhã. O homem fica desorientado, 

mas porque lutou: 

O senhor sabe o mais que é, de se navegar sertão 

num rumo sem termo, amanhecendo cada manhã 

num pouso diferente, sem juízo de raiz? Não se tem 

onde se acostumar os olhos, toda firmeza se 

dissolve. Isto é assim, Desde o raiar da aurora, o 

sertão tonteia (GSV 239). 

 

Torna-se claro que o grande tema é o sertão. Porém como o conceito 

apresenta mais de uma acepção, o autor o distingue e realça pela antecipação 

do adjetivo grande. Isto nos leva a interpretação de que, fundamentalmente, 

ele trata agora do sertão como sendo a Vida, a totalidade do Real, ele fala do 

Ser-tão. E ao abordar o Ser-tão, fala do que não sabe, do que ninguém sabe. 

Por isso parte do Nada na busca do Tudo ... eu queria tudo, sem nada! (GSV 

382). 

 

É nessa transfiguração da vivência de Riobaldo em sertão que nos 

basearemos em nossa análise. Aí reside a natureza épica do romance de G. 

Rosa, e que julgamos ser a semente da palavra filosófica. O épos que  

universaliza a nível poético, a memória do sujeito, desdobrando a narração 

centrada numa experiência de vida singular, não apenas num cosmo, mas, 

sobretudo, num mundo ético. 

 

É, aliás, a dimensão ética do sertão que nele introduz a dimensão de harmonia 

(Kosmos). esta aí comparece como elemento representantivo, em cujo tecido 

simbólico a epopéia de Riobaldo configura um mundo de valores e transforma 

a estória de sua vida no destino de um povo. Vale dizer, é pela mediação da 

palavra épos, que o sertão adquire a dimensão de um kosmos. A força 

transfiguradora do épos faz surgir o sertão como totalidade harmoniosa. O 

mundo da natureza ganha unidade e sentido porque encerra, a nível mito-

poético, uma universalidade ética ... 

Alguns elementos-chave parecem presidir a transformação do jagunço em 

herói. Em primeiro lugar, a afirmação tácita de que o “jagunço é o sertão”. 

Em segundo lugar, o fato de que o jagunço, apesar de ser o sertão, é, de 

princípio, um ser expatriado que deve, a duras penas, morrer ou conquistar o 

seu lugar no mundo. Não há meio-termo para o jagunço, ele não pode 
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retroceder a uma condição natural, virgem, de sertanejo/Sônia Maria Viegas, 

1982: 13, 14 e 15. 

 

Sertão: estes seus vazios. O senhor vá. Alguma coisa, 

ainda encontra. Sabe o senhor: sertão é onde o 

pensamento da gente se forma mais forte do que o poder  

do lugar (GSV 22 e 27). 

 

O sertão é uma espera enorme. (GSV 436) 

 

A vida exige uma disponibilidade absoluta, mas essa disponibilidade vem, 

geralmente, acompanhada de irresponsabilidade e cegueira. É difícil, por 

exemplo, enfrentar um perigo de morte quando se tem consciência de que se 

corre um perigo de morte. Sonâmbulo na noite do tempo, o homem deve 

despertar depois de haver arrostado o perigo: só assim despertará na outra 

margem, aliviado ao constatar que atravessou sem saber a correnteza 

caudalosa. Se tivesse despertado antes, jamais teria dado o passo decisivo. 

É preciso, contudo, conhecer um dia o peso da angústia do despertar, angústia 

do reconhecimento do gesto insensato, no qual nos reencontramos a nós 

mesmos. Desse reencontro nasce a pergunta que nos devolve ao lado de lá 

aquém do risco aparentemente heroico. Não se trata de uma devolução física, 

trata-se de uma recondução do gesto à sua origem. 

 

   O sertão me produz, depois me engoliu. 

   depois me cuspiu do quente da boca (GSV 443) 

 

Afinal, tal como Riobaldo, todo o homem ... “é um discurso, curso,  

                                                                         viagem interior, é uma  

                                                                         perpétua diáspora, uma  

                                                                         dispersão pelo mundo,  

                                                                         uma, migração infinita  

                                                                         uma trânsfuga, é uma  

                                                                         semente que  

                                                                         perdulariamente sesemeia  

                                                                         do mundo (Moacyr  

                                                                         Laterza e Terzinha Rios,  

                                                                         1971:467) 
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Fora em personagens que, como Diadorim e Cumpadre meu Quelemem, 

iniciam Riobaldo no aprendizado do bem e do mal, ou seja, da vida, os outros 

poderiam ser distribuídos assim, nos espaços do sertão como lugar e como 

valor. 

 

Zé Bebelo 

(inteligência) 

 

 

margem esquerda  Medeiro Vaz  Joca Ramiro  margem direita 

do São Francisco  (justiça)  (nobreza/coroa) do São 

Francisco   

= gerais         = sertão 

os que transitam 

pelas duas margens 

do São Francisco 

 

   Hermógenes    Ricardão 

 

(poder maléfico) 
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Marchetando-as há as veredas, que são vales, lagoas, brejos ou pântanos, de 

onde se originam os riachos e ribeirões ... Na paisagem geofísica, as veredas 

são uma garantia e certeza de vida dentro do inóspito sertão. No segundo 

sentido, o da busca humana, elas simbolizam o alcance da compreensão de 

que os homens necessitam para não serem tragados pelo enigma do sertão. As 

veredas como oásis ou riachos do grande sertão, tornam-se símbolos da 

travessia: única certeza vivencial. Por isso, do incerto, do movente, do que 

não sabe, do que “ninguém ainda não sabe” (GSV 79) resta a convicção: 

 

 

Digo: o real não está na saída nem na chegada: 

Ele se dispõe para a gente é no meio da travessia  (GSV 52)  

 

Existe é homem humano. Travessia.   (GSV 460) 

 

ou, o que é a mesma coisa: 

 

Nunca me contento com alguma coisa. 

Como já lhe revelei, estou buscando 

o impossível. O infinito. 

/ entrevista a Lorenz, 1979: 12 / 

 

 

 

T R A V E S S I A  

 

 

Aqui a estória se acabou. 

Aqui, a estória acadaba. 

Aqui a estória acaba.  561 

 

O céu vem abaixando. 

Narrei ao senhor. 

No que narrei, o senhor 

talvez até ache 

mais do que eu, 

a minha verdade. 
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Fim que foi.        561 

E me cerro, aqui, 

mire e veja. 

Conto o que fui e vi, 

no levantar do dia. 

Sei de mim? Cumpro. 

Nonada. 

O diabo não há! 

Existe é homem 

humano. 

Travessia.        568 
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anexo 
 

 

As trovas, quadras, versos e versinhos do Grande Sertão, Veredas 

 

 

Buriti, minha palmeira 

Lá na vereda de lá: 

casinha da banda esquerda, 

olhos de onda do mar ...     48 

 

 

Olererê, baiana ... 

eu ia e não vou mais: 

eu faço 

que vou 

lá dentro, oh baiana! 

e volto do meio pra trás ... - ?    62 e muitas outras páginas 

 

 

Meu boi preto moçangueiro, 

Árvore para te apresilhar? 

Palmeira que não debruça: 

Buriti – sem entortar ...     74 

 

 

Meu rio de São Francisco, 

nessa maior turvação: 

vim te dar um gole d’água, 

mas pedir tua benção ...     100 
is 

 

Urubu é vila alta, 

mas idosa do sertão: 

padroeira, minha vida –  

vim de lá, volto mais não ... 

Vim de lá, volto mais não? ... 



 

82 

 

 

Corro os dias nesses verdes, 

meu boi mocho baetão: 

buriti – água azulada, 

carnaúba – sal do chão ... 

 

 

Remanso de rio largo, 

viola da solidão: 

quando vou p’ra dar batalha, 

convido meu coração ...      111 

 

Se pai fosse rico 

tivesse negócio, 

eu casava contigo 

e o prazer era nosso ...      117 

 

Trouxe tanto este dinheiro 

o quanto, no meu surrão, 

p’ra comprar o fim do mundo 

no meio do Chapadão. 

 

 

Urucuia, - rio bravo 

cantando à minha feição: 

é o dizer das claras águas 

que turvam na perdição. 

 

 

Vida é sorte perigosa 

passada na obrigação: 

toda a noite é rio-abaixo, 

todo dia é escuridão ...     297 
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Hei-de às armas, fechei trato 

nas Veredas com o Cão. 

Hei-de amor em seus destinos 

conforme o sim pelo não. 

 

 

Em tempo de vaquejada 

todo o gado é barbatão: 

seu doideira na boiada 

soltaram o Rei do Sertão ... 

 

 

Travessia dos Gerais 

tudo com armas na mão ... 

O sertão é a sombra minha 

e o rei dele é Capitão! ...     433 

 

 

Sombra, só de gameleira, 

na beira do riacho ...     467 

Macambira das estrelas, 

quem te deu tantos espinhos? 

 

 

Macambiras das estrelas, 

xiquexique resolveu: 

Quixabeira, bem me queira, 

quem te ama, Bem, sou eu ...    522 

 

Remanso de rio largo ... 

Deus ou o demo, no sertão ...                      524 
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